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ٍد َة ُمَحمَّ  اَللُّٰهمَّ اْغِفْر أُمَّ
ٍد َة ُمَحمَّ اَللُّٰهمَّ اْرَحْم أُمَّ
ٍد َة ُمَحمَّ اَللُّٰهمَّ اْنُصْر أُمَّ
ٍد َة ُمَحمَّ اَللُّٰهمَّ اْحَفْظ أُمَّ
ٍد َة ُمَحمَّ اَللُّٰهمَّ اْجَمْع أُمَّ
ٍد َة ُمَحمَّ اَللُّٰهمَّ أَْصِلْح أُمَّ

ٍد ِة ُمَحمَّ ْج َعْن أُمَّ اَللُّٰهمَّ َفِرّ
Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i mağfiret eyle!
Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e rahmet eyle!

Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e yardım eyle, zafer nasîb eyle!
Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i muhâfaza eyle!

Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i bir araya getir ve yekvücût eyle!
Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i ıslah eyle!

Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider!

(Bkz. Ebû Nuaym, Hilye, VIII, 366; İbn-i Asâkîr, Târîhu Dımeşk, XXXIX, 402)
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اَللُّٰهمَّ اْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني َوَتَجاَوْز 
َعنِّي َواْعُف َعنِّي َفِإنََّك َغُفوٌر َرِحيٌم
“Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet 
et, beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni 
affet, şüphesiz Sen çok bağışlayan, çok 

merhametli olansın.” 
(İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29148)
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ُه  اَللُّٰهمَّ اْرُزْقِني ُحبََّك َوُحبَّ َمْن َيْنَفُعِني ُحبُّ
ًة  ا أُِحبُّ َفاْجَعْلُه ُقوَّ ِعْنَدَك اَللُّٰهمَّ َما َرَزْقَتِني ِممَّ
ا أُِحبُّ  . اَللُّٰهمَّ َما َزَوْيَت َعنِّي ِممَّ ِلي ِفيَما تُِحبُّ

َفاْجَعْلُه َفَراًغا ِلي ِفيَما تُِحبُّ

“Allah’ım! Bana sevgini, Senin katında sevgisi bana 
fayda verecek kimsenin sevgisini ihsan eyle. Allah’ım! 

Sevdiklerimden bana verdiğin nimetleri sevdiğin şeyler için 
bana kuvvet kıl.  Allah’ım! Sevdiklerimden geri aldığın şeyleri, 

sevdiğin şeyleri (yapmam) için bana boş zaman kıl.”
(Tirmizî, De’avât, 75)
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اَللُّٰهمَّ َعاِفِني ِفي َجَسِدي َوَعاِفِني ِفي َبَصِري 
ُ اْلَحِليُم اْلَكِريُم  َواْجَعْلُه اْلَواِرَث ِمنِّي َل ِإٰلَه ِإلَّ اللَّ

ِ َرّبِ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َواْلَحْمُد َرّبِ  ُسْبَحاَن اللَّ
اْلَعاَلِميَن

“Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık 
ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar 
beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerim olan Allah’tan 

başka ilâh yoktur. Ulu Arş’ın sahibi Allah’ı 
noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü 

âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”
(Tirmizî, De’avât, 67; İbn Ebî Şeybe, Dua, 23, No: 29305)
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َرّبِ أَِعنِّي َوَل تُْعِن َعَليَّ َواْنُصْرِني َوَل َتْنُصْر َعَليَّ َواْمُكْر ِلي َوَل َتْمُكْر 
ْر ِلي اْلُهَدى َواْنُصْرِني َعَلى َمْن َبٰغى َعَليَّ َرّبِ اْجَعْلِني  َعليَّ َواْهِدِني َوَيِسّ
اًها ُمِنيًبا  اًبا َلَك ِمْطَواًعا َلَك ُمْخِبًتا ِإَلْيَك أَوَّ َلَك َشكَّاًرا َلَك َذكَّاًرا َلَك َرهَّ
ْد  ِتي َوَسّدِ ْل َتْوَبِتي َواْغِسْل َحْوَبِتي َوأَِجْب َدْعَوِتي َوَثّبِْت ُحجَّ َرّبِ َتَقبَّ

ِلَساِني َواْهِد َقْلِبي َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري

“Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, 
aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et 

ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et.  
Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, 

Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap.   
Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi 

sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver,  
göğsümün kin ve hasedini çıkar.” 

 (Tirmizî, De’avât, 114; İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 947)
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ْشِد  اَللُّٰهمَّ ِإِنّي أَْسألَُك الثََّباَت ِفي اْلَْمِر َوأَْسأَلَُك َعِزيَمَة الرُّ
َوأَْسأَلَُك ُشْكَر ِنْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَباَدِتَك َوأَْسأَلَُك ِلَساًنا َصاِدًقا 
َوَقْلًبا َسِليًما َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما َتْعَلُم َوأَْسأَلَُك ِمْن َخْيِر َما 

ُم اْلُغُيوِب ا َتْعَلُم ِإنََّك أَْنَت َعلَّ َتْعَلُم َوأَْسَتْغِفُرَك ِممَّ

“Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden 
doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine 

şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. 
Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp 

istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. 
Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için 

bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.”
(Tirmizî, De’avât, 23; İbn Ebî Şeybe, Dua, 35, No: 35, 29349)



UMÛMÎ DUÂLAR  7

ْشِد َوأَْسأَلَُك  اَللُّٰهمَّ ِإِنّي أَْسألَُك التَّْثِبيَت ِفي اْلَُموِر َوَعِزيَمَة الرُّ

ُشْكَر ِنْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَباَدِتَك َوأَْسأَلَُك َقْلًبا َسِليًما َوِلَساًنا َصاِدًقا 

َوُخُلًقا ُمْسَتِقيًما َوأَْسَتْغِفُرَك ِلَما َتْعَلُم َوأَْسأَلَُك ِمْن َخْيِر َما َتْعَلُم 

ُم اْلُغُيوِب َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما َتْعَلُم ِإنََّك أَْنَت َعلَّ
“Allah’ım! Senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda 

kararlı olmayı istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve Sana en 
güzel biçimde ibadet etmek istiyorum. Allah’ım! Sana teslim olan 

bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlâk istiyorum. Bildiğin 
günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğin her türlü hayırdan 

istiyorum. Bildiğin bütün şerlerden sana sığınıyorum.  
Şüphesiz Sen gaypları en iyi bilensin.”

(Hâkim, De’avât, No:1872; bk. İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 935)
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َنا  اَللُّٰهمَّ أَلِّْف َبْيَنا ُقُلوِبَنا َواَْصِلْح َذاَت َبْيِنَنا َواْهِدَنا ُسُبَل السَّ َماِل َوَنِجّ
ْبَنا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َوَباِرْك  ِمَن الظُُّلَماِت ِإٰلى النُّوِر َوَجنِّ
يَّاِتَنا َوتُْب َعَلْيَنا ِإنََّك  َلَنا ِفي أَْسَماِعَنا َوأَْبَصاِرَنا َوُقُلوِبَنا َوأَْزَواِجَنا َوُذِرّ
اُب الَّرِحيُم َواْجَعْلَنا َشاِكِريَن ِلِنَعِمَك ُمْثِنيَن بَها َعَلْيَك َقاِبِليَن  أَْنَت التَّوَّ

َها َعَلْيَنا َلَها َوأَِتمَّ
“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, 

bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından 
ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, 

eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki Sen 
tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, 

nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize 
nimetlerin devamını ihsan eyle.”

(Hâkim, Te’min, No:977; İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 996)
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 اَللُّٰهمَّ َفاِرَج اْلَهّمِ َكاِشَف اْلَغّمِ 
ْنَيا َواْلِخَرِة  يَن َرْحٰمَن الدُّ ُمِجيَب َدْعَوِة اْلُمْضَطّرِ

َوَرِحيَمُهَما أَْنَت َتْرَحُمِني َفاْرَحْمِني ِبَرْحَمٍة 
تُْغِنيِني ِبَها َعْن َرْحَمٍة ِمْن ِسَواَك

“Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda 
kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin rahmanı 

ve rahîmi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, 
bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç 

duymayacak bir merhamet ihsan eyle.”
(Hâkim, De’avât, No:1898)
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اَللُّٰهمَّ ِإِنّي أَْسأَلَُك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني َوُدْنَياَي َوأَْهِلي 
َوَماِلي اَللُّٰهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتي َوٰاِمْن َرْوَعاِتي

اَللُّٰهمَّ اْحَفْظِني ِمْن َب َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن َيِميِني َوَعْن 
ِشَماِلي َوِمْن َفْوِقي َوأَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك أَِن اْغَتاَل ِمْن َتْحِتي

“Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve âfiyet 
istiyorum. Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana 

güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider.
Allah’ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve 
üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan 

(yerden) tehlikelerden Senin azametinle sığınırım.”
(Hâkim, De’avât, No:1902, I, 517;  

İbn Hıbbân, Ed’ıye, 961; İbn Ebî Şeybe, Dua, 22, No:29269)
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ٌد  اَللُّٰهمَّ ِإنَّا َنْسأَلَُك ِمْن َخْيِر َما َسأََلَك ِمْنُه نِبيَُّك ُمَحمَّ
َصلَّى اٰلّهُل َعلْيِه وَسلََّم َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن شّرِ َما اْسَتَعاَذ 

ٌد َصلَّى اٰلّهُل َعلْيِه وَسلََّم َوأَْنَت  ِمْنُه َنِبيَُّك ُمَحمَّ
َة ِإلَّ ِبالل اْلُمْسَتَعاُن َوَعَلْيَك اْلَبلَُغ َوَلَحْوَل َوَل ُقوَّ
“Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Senden istediği 
hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in 

Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz. Sen yardım 
istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, 

güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.”
(Tirmizî, De’avât, 94)
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اَللُّٰهمَّ اْرُزْقَنا ِمْن َفْضِلَك َو َل َتْحِرْمَنا ِرْزَقَك 
َو َباِرْك َلَنا ِفيَما َرَزْقَتَنا َواْجَعْل َرْغَبَتَنا ِفيَما ِعْنَدَك 

َواْجَعْل ِغَناًنا ِفي اَْنُفِسَنا
“Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından 
mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için 

bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi 
artır ve bizi gönül zengini eyle.”

(İbn Ebî Şeybe, Dua, 42, No: 29388)
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اَللُّٰهمَّ أَِقْلِني َعْثَرِتي َواْسُتْر َعْوَرِتي َو ٰاِمْن 
َرْوَعِتي َو اْكِفِني َمْن َبٰغى َعَليَّ َواْنُصْرِني 

ْن َظَلَمِني َو أَِرِني َثأِْري ِفيِه ِممَّ
“Allah’ım! Sürçmelerimi / hatalarımı azalt, 

ayıplarımı / kusurlarımı ört, korkumu gider, 
bana taşkınlık edene karşı beni koru, zulmedene 

karşı bana yardım et ve bu konuda bana 
yardımını göster.”

(İbn Ebî Şeybe, Dua, 42, No: 29389)
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اَللُّٰهمَّ لَِاٰلَه ِالَّ اَْنَت ُسْبحاََنَك َو ِبَحْمِدَك َعِمْلُت ُسوًءا َو 
اِحِميَن اَللُّٰهمَّ لَِاَلَه  َظَلْمُت َنْفِسي َفاْرَحْمِني َو اَْنَت َخْيُر الرَّ
ِالَّ اَْنَت ُسْبحاََنَك َوِبَحْمِدَك َعِمْلُت ُسوًءا َو َظَلْمُت َنْفِسي 

ِحيُم اُب الرَّ َفُتْب َعَليَّ ِانََّك اَْنَت التَّوَّ
“Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih 

ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsime 
zulmettim, bana merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.  

Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih 
ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsime 

zulmettim, bana merhamet et ve tövbemi kabul et, şüphesiz Sen 
tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”

(İbn Ebî Şeybe, Dua, 19, No: 29242)
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اَللُّٰهمَّ اْجَعْل َسِريَرِتي َخْيًرا ِمْن َعلَِنَيِتي 
َواْجَعْل َعلَِنَيِتي صاَِلَحًة اََللُّٰهمَّ ِإِنّي أَْسأَلَُك 

ِمْن َصاِلٍح ا َما تُْؤِتي النَّاَس ِمَن اْلَماِل َواْلَْهِل 
اّلِ َوَل اْلُمِضّلِ َواْلَوَلِد َغْيِر الضَّ

“Allah’ım! İçimi dışımdan daha hayırlı kıl. 
Ve dışımı yararlı kıl. Allah’ım! Sapmadan ve 
saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından 

insanlara verdiklerinin iyisini isterim.”
 (Tirmizî, De’avât, 126)
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Allah katında, kulun şöyle demesinden daha 
sevimli bir dua yoktur:

ٍد  َة ُمَحمَّ  اَللُّٰهمَّ اْرَحْم أُمَّ
ًة َرْحَمًة َعامَّ

“Allah’ım!  
Ümmet-i Muhammed’e 
umûmî bir rahmet ile 

merhamet eyle!” 
(Ali el-Müttakî, no: 3212, 3702)
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Büyük zorluklara dûçar 
olduğunuz zaman

ُ َوِنْعَم اْلَو ۪كيُل َحْسُبَنا اللّٰ

«Allah bize yeter, O ne güzel 
vekildir»  

zikr-i cemîline devâm ediniz.  
(Ebû Dâvud, Vitr, 25; Tirmizî, Kıyâme, 8)
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اَللُّٰهمَّ ِانِّى َضِعيٌف َفَقّوِ ِفى ِرَضاَك َضْعِفى َوُخْذ 
ْسَلَم ُمْنَتَهى  ِإَلى اْلَخْيِر ِبَناِصَيِتى َواْجَعِل اْلِ

ِنى َوِانِّى َذِليٌل  ِرَضاَى. اَللُّٰهمَّ ِانِّى َضِعيٌف َفَقّوِ
ِنى َوِانِّى َفِقيٌر َفاْرُزْقِنى َفأَِعزَّ

“Allah’ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen’in rızâyı şerîfini kazanma 
husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra 

sevkeyle! İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl!
Allah’ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında 

küçük görülüyorum, beni izzet sâhibi kıl! Ben muhtâcım, beni 
rızıklandır.” 

(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 2882;  
Hâkim, el-Müstedrek, I, 708/1931)
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 اَللُّٰهمَّ اْجَعْلِني ِمَن الَِّذيَن
  ِإَذا أَْحَسنُوا ِاْسَتْبَشُروا 
َوِإَذا أََساُءٓوا ِاْسَتْغَفُروا

“Allah’ım! Beni, iyilik yaptığında sevinen, 
kötülük yaptığında ise hemen hatasını 
anlayıp istiğfâr eden kullarından eyle!”

(İbn-i Mâce, Edeb, 57;  
Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 1462)
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اِن َعِظيِم اْلُبْرَهاِن           ِ ِذى الشَّ ِبْسِم اللّٰ

ُ َكاَن  ْلَطاِن َما َشاَء اللّٰ  َشِديِد السُّ

ْيَطاِن ِ ِمَن الشَّ اَُعوُذ ِباللّٰ
“Şânı yüce, burhanı büyük, kudreti şiddetli 

Allah’ın adıyla. Allah ne dilerse o olur. 
Şeytandan Allah’a sığınırım.” 

(Ali el-Müttakî, II, 225/3862)

“Gecenin evvelinde ve gündüzün 
evvelinde şu duâ ile duâ eden kulu Allah 

Teâlâ İblîs ve askerlerinden korur:
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َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم ِبَرْحَمِتَك اَْسَتِغيُث 
اَْصِلْح ِلى َشْأِنى ُكلَُّه َوَل َتِكْلِنى ِاَلى 

َنْفِسى َطْرَفَة َعْيٍن
“Ey Hayy u Kayyum olan Rabbim! Rahmetine 

tevessül ederek bana yardım etmeni istiyorum. 
Benim her hâlimi ıslâh eyle. Göz açıp yumuncaya 
kadar da olsa beni kendime (nefsime) bırakma!” 

(Hâkim, I, 730/2000)
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ِ الَِّذى َل َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء  ِبْسِم اللّٰ
َماِء َوُهَو  ِفى اْلَْرِض َوَل ِفى السَّ

ِميُع اْلَعِليُم السَّ
«Allah’ın adıyla ki, O’nun adı sayesinde ne semâda, 

ne yeryüzünde, hiç bir şey zarar veremez. O her 
şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir» diyen ve 

bunu üç defa tekrarlayan kimseye hiç bir şey zarar 
veremez.”

(Ebû Dâvud, Edeb, 101; İbn-i Mâce, Duâ, II; İbn Hanbel, I, 62, 66, 72)

“Her günün sabahında ve her gecenin 
akşamında:
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ِ الَِّذى َتَواَضَع ُكلُّ َشْيٍء ِلَعَظَمِتِه َواْلَحْمُد  اَْلَحْمُد لِلّٰ

ِ الَِّذى  ِتِه َواْلَحْمُد لِلّٰ ِ الَِّذى َذلَّ ُكلُّ َشْيٍء ِلِعزَّ لِلّٰ

ِ الَِّذى اْسَتْسَلَم  َخَضَع ُكلُّ َشْيٍء ِلُمْلِكِه َواْلَحْمُد لِلّٰ

ُكلُّ َشْيٍء ِلُقْدَرِتِه
“Kim «Hamd ederim Allah’a ki, her şey O’nun azameti önünde 

boyun eğmiştir. Hamdederim Allah’a ki her şey O’nun izzeti 
karşısında zelîldir. Hamd ederim Allah’a ki her şey O’nun mülk 
ü saltanatına boyun eğmiştir. Hamd ederim Allah’a ki, her şey 

O’nun kudretine teslîm olmuştur» derse ve bunu ancak Allah’ın 
indindekini taleb ederek söylerse, Allah ona bin hasene yazar, 
derecesini bin kat yüceltir, kıyamet gününe kadar ona istiğfar 

etmeleri için yetmiş bin melek vazifelendirir.” 
(Ali el-Müttakî, II, 226/3879)
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 ِ ُ َتَوكَّْلُت َعَلى اللّٰ ِ َحْسِبَى اللّٰ ِبْسِم اللّٰ
ِ َة ِالَّ ِباللّٰ َل َحْوَل َوَل ُقوَّ

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül 
ettim. Allah’a dayanmaktan başka 

kudret ve kuvvet yoktur.”   
duâsını okumalıdır. 

(Ebû Dâvud, Edeb, 102-103)

Evden çıkarken en az üç def’a:
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ْبِع َوَربَّ  ٰمَواِت السَّ اَللُّٰهمَّ َربَّ السَّ
اْلَعْرِش اْلَعِظيِم اْكِفِنى ُكلَّ ُمِهّمٍ ِمْن 

َحْيُث ِشْئَت ِمْن أَْيَن ِشْئَت
“Ey yedi göklerin ve büyük Arş’ın Rabbi 

olan Rabbim! Beni her üzüntü verici 
şeyden, dilediğin şekilde ve dilediğin 

yerden kurtar”
(Ali el-Müttakî, no: 3433)
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ُ َعَدَد َخْلِقِه  ُ َعَدَد َكِلَماِتِه َل ِاٰلَه ِالَّ اللّٰ َل ِاٰلَه ِالَّ اللّٰ
ُ ِمْلَ َسٰمَواِتِه  ُ ِزَنَة َعْرِشِه َل ِاٰلَه ِالَّ اللّٰ َل ِاٰلَه ِالَّ اللّٰ
ُ اَْكَبُر ِمْثَل ٰذِلَك  ُ ِمْثَل ٰذِلَك َمَعُه َواللّٰ َل ِاٰلَه ِالَّ اللّٰ

ِ ِمْثَل َذِلَك َمَعُه َمَعُه َواْلَحْمُد لِلّٰ
“Allah’ın kelimeleri adedince Lâ ilâhe illallah. 

Yarattıkları adedince Lâ ilâhe illallah, Arş ağırlığınca Lâ 
ilâhe illallah. Semâlar dolusu lâ ilâhe illallah. Bunlarla 

berâber bunların mislince lâ ilâhe illallah. Bunlarla 
beraber bunların mislince Allahu ekber. Bunlarla 

beraber bunların mislince elhamdülillah”
(Ali el-Müttâkî, I, 442/1910)
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اَللُّٰهمَّ اْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َواْرَض َعنَّا 
َنا  ْل ِمنَّا َواَْدِخْلَنا اْلَجنََّة َو َنِجّ َو َتَقبَّ

ِمَن النَّاِر َو اَْصِلْح َلَنا َشْأَنَنا ُكلَُّه
Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, 

(ibadetlerimizi, hayır ve asenatımızı, dualarımızı) 
kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden 

azat eyle, bütün işlerimizi ıslah eyle.
(İbn Ebî Şeybe, Dua, 135, No: 29342)
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ْسلَِم  ْسلَِم َقاِعًدا َو اْحَفْظِني ِباْلِ اَللُّٰهمَّ اْحَفْظِني ِباْلِ
ْس َماِل َراِقًدا َو َل تُِطْع ِفيَّ  َقاِئًما َو اْحَفْظِني ِباْلِ
ا َحاِسًدا َو اَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما اَْنَت ٰآِخٌذ  َعُدوًّ
ِه ِبَناِصَيِت۪ه َو اَْسأَلَُك ِمَن اْلَخْيِر الَِّذي ُهَو ِبَيِدَك ُكّلِ

“Allah’ım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni 
İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir 
düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perçeminden 
tuttuğun şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Her türlü hayrı 

Senden isterim ki bütün hayırlar Senin elindedir.” 

(İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 934)
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ْمِني   اَللُّٰهمَّ اْنَفْعِني ِبَما َعلَّْمَتِني َوَعّلِ
ِ َعَلى  َما َيْنَفُعِني َوِزْدِني ِعْلًما، اَْلَحْمُد  لِلّٰ
ِ ِمْن َحاِل أَْهِل النَّاِر ُكّلِ َحاٍل، َوأَُعوُذ ِباللّٰ

“Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, 
bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim 

ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. 
Cehennem ehlinin hâlinden Allah’a sığınırım.”

(Tirmizî, De’avât, 130; İbn Ebî Şeybe, Dua, 42, No: 29384)
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اَللُّٰهمَّ ِإنَّا َنْسأَلَُك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك َوَعزاَِئَم 
لََمَة ِمْنُكّلِ ِإْثٍم َواْلَغنِيَمَة ِمْن ُكّلِ  َمْغِفَرِتَك َوالسَّ

ِبّرٍ َواْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة َوالنََّجاَة ِبَعْوِنَك ِمَن النَّاِر

“Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin 
sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim 

olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete 
girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem 

ateşinden kurtulmayı istiyorum.”
 (Hâkim, De’avât, No: 1925)
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ْل َعَلْيَنا ِبَفْضِلَك  ْر، َسّهِ ْر َوَل تَُعّسِ َرِبّ َيّسِ
ْم َلَنا  ْر، َربِّْي  ِزْدَنا ِعْلَماً َو َفْهَماً َنْاِفَعاً َوَتّمِ َيا ُمَيّسِ

ِباْلَخْير ِ َيا اَللّٰ َو َياَربَّ الَعاََلِمِيْن

Rabbim! Kolaylaştır zorlaştıma! Kolaylaştıran 
Rabbim! Fazlınla bize kolaylık ver. Anlayışımızı 

faydalı kıl ve Hayırla bitir. Ey Alemlerin Rabbi olan 
Allahım.
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ْر ْر َولَ تَُعِسّ َرِبّ َيِسّ
ْم ِبِاْلَخْيِر  َرِبّ َتِمّ

“Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. 

Rabbim, hayırla sonuçlandır.”
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ِ الَِّذى اَْطَعَمَنا َوَسَقاَنا َوَجَعَلَنا ِمَن اْلُمْسِلِميَن. اَللُّٰهمَّ اْغِفْر َواْرَحْم َواْحَفْظ  اَْلَحْمُد لِلّٰ
َصاِحَب الطََّعاِم َوْاٰلِكِليَن َوِلَمْن َسَعى ِفيِه َوِلَجِميِع اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت. اَللُّٰهمَّ 
َبًة  ْكَراِم. اَللُّٰهمَّ اَْحِيَنا َحَياًة َطّيِ ِتَك َوِذْكِرَك َيا َذا اْلَجَلِل َواْلِ ْر ُقُلوَبَنا ِباَْنَواِر َمَحبَّ َنّوِ
ْنَيا َوْاٰلِخَرِة ِانََّك َعَلى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر.  يِن َوالدُّ َلَمِة َواْلَعاِفَيِة ِفي الّدِ ِة َوالسَّ حَّ ِبالّصِ
ْعَمِة َوَدَواَم اْلَعاِفَيِة َوُحْسَن اْلَخاِتَمِة. اَللُّٰهمَّ ِزْد َوَل َتْنُقْص  اَللُّٰهمَّ ِانَّا َنْسأَلَُك َتَماَم النِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِبُحْرَمِة اْلَفاِتَحِة ِبُحْرَمِة النَِّبّيِ َصلَّى اللّٰ
“Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.

Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve 
kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle!

Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey celâl ve ikrâm 
sâhibi Allah’ım!

Allah’ım! Din husûsunda, dünyada ve âhirette sıhhat, selâmet ve âfiyet üzere güzel bir 
hayât yaşamayı lutfeyle! Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin.

Allah’ım! Sen’den nîmetin tamâmını (İslâm üzere ölüp cennete girmeyi), âfiyetin 
devâmını ve hüsn-i hâtime ile (güzel bir hâl üzere) vefât etmeyi isteriz.

Allah’ım! Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aley-hi ve sellem- ve Fâtiha-i Şerîfe hürmetine 
nîmetlerini artır, noksanlaştırma!”

Yemek Duâsı
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ُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه.  َل ِاٰلَه ِالَّ اللّٰ
 َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ِبَيِدِه اْلَخْيُر 

َوُهَو َعَلى ُكّلِ َشْىٍء َقِديٌر

“Allah’tan başka ilâh yoktur,  
yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur.  

Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur.  
Bütün hayırlar O’nun elindedir ve  

O her şeye kâdirdir.”



MAZLUM MÜSLÜMAN  
KAREDEŞLERİMİZ İÇİN DUA

“Allâh’ım, Ümmet-i Muhammed’in hâlini ıslah eyle!”

“Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider!”

“Allâh’ım, ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet 
ile merhamet eyle!” 

ٍد َة ُمَحمَّ اَللُّٰهمَّ أَْصِلْح أُمَّ

ٍد ِة ُمَحمَّ ْج َعْن أُمَّ اَللُّٰهمَّ َفِرّ

ًة ٍد َرْحَمًة َعامَّ َة ُمَحمَّ  اَللُّٰهمَّ اْرَحْم أُمَّ



ي أَْسأَلَُك ِايَماًنا َل َيْرَتدُّ َوَنِعيًما َل َيْنَفُد  اَللُّٰهمَّ ِانّ۪
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم-  ٍد -َصلَّى اللَّ َوُمَراَفَقَة َنِبّيَِك ُمَحمَّ

۪في أَْعٰلى َجنَِّة اْلُخْلِد
“Allâh’ım! Sen’den zayıflayıp yok olmayan bir îman, 

tükenmeyen bir nîmet ve Huld Cenneti’nin en 
yüksek mertebesinde Nebiyy-i Ekrem’in Hazret-i 
Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 

Efendimiz’le birlikte olmayı istiyorum!”
(Ahmed, I, 445; Hâkim, III, 358/5386)

Abdullah ibn-i Mes’ûd -radıyallâhu anh-’ın  
Kur’ân-ı Kerim okuduktan sonra yaptığı duâ:



ِ َرّبِ اْلَعاَل۪ميَن  اَْلَحْمُد لِلّٰ

َعَلى ُكّلِ َحاٍل َما َكاَن
«Vukû bulan her hâl üzere Âlemlerin Rabbi olan 

Allah’a hamd olsun!» derse, 
hiçbir zaman diş ve kulak ağrısı çekmez.” 

(Buhârî, el-Edebü’l-müfred, no: 926)

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- Efendimiz 
şöyle demiştir:

“Kim, işitmiş olduğu bir aksırık esnâsında:



ُ ِبَخْيٍر َمْن َذَكَرنِي ِبَخْيٍر  َذَكَر اللّٰ

“Beni iyilikle hatılayanı Allah da  
hatırlasın ve unutmasın.” 

(Gazali, İhya, 1/335)

Kulağınız çınladığı zaman okunacak dua:


