
 

 

 

 

Bizim   Sayfa 

 

(Edirne İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır) 

 

Hazırlayan: Halit DERİN ( Vaiz ) 

 

Peygamberimizin Dilinden Dualar... 

 

 

 

 

       

 

Namazdaki ilk dua olan Subhaneke duası ile başlayalım; 

“Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan uzaksın. 

Seni daima överim. 

Senin adın mübarektir. 

Varlığın her şeyden üstündür. 

Senden başka ilah yoktur.” 

(Ebu Davud, Dua) 

Ezan duası ile devam edelim; 

“Ey bu eksiksiz dâvetin ve kılınan namazın Rabbi! 

 

Hazret-i Muhammed’e yüksek dereceleri ihsan eyle. 

 

O’nu va’dettiğin Makâm-ı Mahmûd’a ulaştır!” 

(Buhârî, Ezân) 



 

 Namaz sonrası duamız; 

 

“Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. 

 

Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. 

 

O, her şeye kâdirdir/her şeye gücü yeter. 

 

Allah’ım! Senin verdiğine mâni olacak yoktur, Senin menettiğini de verecek yoktur.” 

(Buhârî,Deavât) 

 

  “Allah’ım! Seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda 

bana yardım et.” 

( İbn Huzeyme, Dua ) 

 

   “Ey kalpler elinde olan Allâh’ım! Benim kalbimi dîninde sâbit kıl!” 

(Tirmizî, Daavât) 

 

  “Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.” 

(Müslim, Zikir) 

 

  “Allahım! Senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri 

sevmeyi dilerim!” 

(Tirmizî, Daavât) 

 

 “Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! 

   Beni senden başkasına muhtaç etme!” 

(Tirmizî, Daavât) 

 

   “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı 

rızık ver.” 

(Müslim, Zikir) 

   

 “Allahım! dinim konusunda hataya düşmekten beni koru! 

 Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama 

yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver!” 

(Müslim, Zikir) 

 

“Allahım! Senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyâz ederim.” 

(Müslim, Zikir) 

 

“Allahım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten 

sana sığınırım. Kabir azâbından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.” 

(Müslim, Zikir ) 

 

“Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve rızkımı bereketli kıl. Her nimetin 

hayırlısını bana ihsan eyle.” 

(Hâkim, De’avât) 

 

“Allahım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lutfettiğin âfiyetin bozulmasından, ansızın 

vereceğin cezâdan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım” 

(Müslim, Zikir) 



 

“Allahım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan 

duadan sana sığınırım.” 

(Müslim, Zikir) 

 

“Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana 

çevirdim.Senden başka ilâh yoktur.” 

(Buhârî, Daavât) 

 

“Allahım! Kötü ahlâktan, fena işler yapmaktan ve yanlışa sapmaktan sana sığınırım.” 

(Tirmizî, Daavât) 

 

“Allahım! Beni senin doğru yoluna ilet! Nefsimin şerrinden beni koru!” 

(Tirmizî, Daavât) 

 

“Allahım! Açlıktan ve emanete ihânetten sana sığınırım.” 

(Ebû Dâvûd, Vitir) 

 

“Allah’ım! Yaratılışımı güzel eylediğin gibi, ahlâkımı da güzelleştir.” 

(İbn Hıbbân, Ed’ıye) 

 

“Allah’ım! Bütün işlerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından 

koru.” 

(İbn Hıbbân, Ed’ıye) 

 

“Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi 

istiyorum.” 

(Mâlik, Dua) 

 

“Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, 

bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” 

(Hâkim, De’avât) 

 

“Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, âfiyet, ve razı olacağın bir kurtuluş 

istiyorum.” 

(Hâkim, De’avât) 

 

“Allâh’ım! Sen’in gazâbından Sen’in rızâna sığınırım. Cezalandırmandan affına sığınırım! Sen’den 

yine Sana sığınırım.!” 

(Müslim, Salât) 

 

“Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!” 

(İbn-i Mâce, Dua) 

 


