
 
Hz.Resulüllah (SAV)’den Dualar 

 
 
 
Camiye Girerken 

 
Allah’ın adıyla, Allah’ın Resulüne salat 
ve selam olsun. Allah’ım, hatalarımı 
bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Camiden Çıkarken 
 
Allah’ın adıyla, Allah’ın Resulüne salat 
ve selam olsun. Allah’ım, hatalarımı 
bağışla ve bana fazl kapılarını aç. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oruca Başlarken 
 
Ramazan ayının yarınki orucuna 
niyetlendim. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Orucu Bozarken (Đftar Ederken) 
 
Ey Allahım! Senin için oruç tuttum sana 
iman ettim ve senin rızkınla orucumu 
açtım. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Yemek Davetinden Sonra 
 
Ey Allahım! Onların rızkını 
bereketlendir. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uyanırken 
 
Bizi öldükten (uyuduktan) sonra dirilten 
Allah övgülere layıktır ve dönüş O’nadır. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tuvalete girerken yapılacak dua 
 

 
Allahım! Her türlü maddi ve manevi kötülüklerin zararlarından sana sığınırım. 
 
 Yediklerimizi hazmettikten sonraya kalan artık maddeleri devamlı olarak dışarı 
atmamız gerekir. Bu olmadığı takdirde bir çok hastalık ortaya çıkar. Ayrıca artık maddeler 
havada kirlilik yarattığından, sağlığımızla ilgili bazı tehlikelere sebep olur. Bu dua yardımıyla 
doğabilecek bu tür problemlere karşı Allah (CC)’a sığınmaktayız. Ayrıca, bu dua bize, yalnız 
kendimizi değil tuvaletlerimizi de temiz tutmamız gerektiğini hatırlatır.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tuvaletten çıkarken yapılacak dua 
 

 
Beni sıkıntıdan rahatlatan ve tamamen iyileştiren Rabbim her türlü övgüye layıktır. Ey 
Allahım, Senin adınla senin rahatlatan affını dilerim. 
 
 Hazım sistemi, Allah-u Teala’nın nimetlerinden birisidir. Yediklerimizin yararlı kısmı 
vücudumuzda kalır, gereksiz ve artık maddeler ise atılır. Bu işlemin tamamlanmasından sonra 
Allah (cc)’a şükrümüzü belirtmeli ve O’nu övmeliyiz. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Yemeğe Başlarken 
 
Allah’ın adıyla (başlarım) ve üzerine 
Allah’ın bereketi (olsun). 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yemekten Sonra 
 
Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve 
bizi Müslüman yapan Allah’a 
hamdolsun. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Evden Çıkarken 
 
Allah’ın adıyla (çıkıyorum), (işlerimi) 
Allah’a havale ettim, Allah’tan başka 
kuvvet ve kudret sahibi yoktur. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Birinin Evine Girerken 
 
Allah’ım! Senden hayırlı girme ve hayırlı 
çıkma isterim. Allah’ın adı ile girdik ve 
Allah’a güvendik. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yatağa Girerken (Uykudan Önce) 
 
Allah’ım! Senin isminle ölürüm (uykuya 
dalarım) ve senin isminle dirilirim 
(uykudan uyanırım).  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Yeni Elbise Giyerken 
 
Ey Allahım! Sen bunu (bu elbiseyi) bana 
giydirdiğin gibi hamd senindir. (Yani Sen bu 
elbiseyi bana giydirdiğin için sana hamd 
olsun) 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dolunayı Gördüğümüzde 
 
Ey Rabbim! Bu ayı barış, iman, emniyet 
ve Đslam ile üzerimize doğdur. Allah, 
senin de benim de Rabbimdir. 
  
Yeni bir ayın başlangıcı olan dolunay, zamanı ölçer ve her Müslüman’a hayatının yeni bir 
döneminin başladığını hatırlatır. Böylece o, yeni başlayan ay için Allah (CC)’ya karşı gerçek 
Mü’min ve Müslüman olarak sorumluluklarını yerine getirebilmek için, huzurlu ve barış 
içinde olmak için dua eder. Ay ışık kaynağı olduğu için, insanlık tarihinde bazı insanlar aya 
taparlardı. Fakat bir Müslüman, Allah (CC)’nun hayatın tek kaynağı olduğunu, hem 
dünyadaki hem de gezegenlerdeki bütün canlıların destekleyicisi ve rızıklandıranı olduğunu 
ilan eder bu dua ile. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yükseğe Çıkarken (Yüksek Yere Çıkarken) 
 
Ey Allahım! Şeref senin içindir. Her 
şerefte (yükseklikte) ve her durumda 
hamd sana aittir. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aşağıya Đnerken (Alçalırken) 
 
Biz (Allaha) dönmekte olan, tevbe etmekte 
olan, Rabbimize ibadet etmekte olan, ve 
Rabbimize hamd etmekte olanlarız. 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hasta ziyaretinde 
 
Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider, 
şifa ver; şifa veren sensin. Öyle bir şifa 
ver ki, hastalık bırakmasın. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kadir Gecesinde 
 
Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi 
seversin; beni affet. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Düşmana Karşı Korunmak Đçin 
 
Allahım! Onların önlerine seni 
çıkarıyoruz, şerlerinden sana sığınıyoruz. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Allah (CC)’nun Sevgisini Kazanmak Đçin 
 
Allahım! Senin sevgini isterim; seni 
sevenlerin sevgisini isterim; seni sevmeye 
götürecek ameli isterim. Allahım! Senin 
sevgini canımdan, malımdan ve soğuk 
sudan daha sevgili kıl. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zorluktan Kurtulmak Đçin 
 
Ey Allahım! Ben belanın zorluklarından 
sana sığınırım. Ve bedbahtlıktan sana 
sığınırım. Ve kötü kazadan sana 
sığınırım. Düşmanlarımın 
sevinmelerinden sana sığınırım. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Huzursuzluk ve Sıkıntıdan Kurtulmak Đçin 
(a) 
Allahım! Hatalarımızı ört, korkularımızı 
gider. 

 
(b) 
Ey Hayy ve Kayyum olan senin rahmetini 
diliyorum. 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Başarılı Olabilmek Đçin 
 
Ey Rabbimiz! Đndinden bize rahmet eyle ve 
bize başarı yolunu nasip eyle. Ey Rabbim! 
Göğsümü aç ve benim işimi bana kolaylaştır. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kızgınlığımızı Kontrol Altına Almak Đçin 
 
Ey Allahım! Günahımı affeyle ve 
kalbimin öfkesini uzaklaştır. Ve kovulmuş 
şeytandan beni koru. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yeni Evlenen Çiftler Đçin 
 
Allah size bereket versin. Allah size bereket 
versin ve ikinizin üzerine bereket olsun ve 
ikinizi hayır üzerinde birleştirsin. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yeni Gelin Đçin 
 
Ey Allahım! Ben senden onun hayrını  ve 
onun yaratılışının hayrını isterim ve onun 
şerrinden ve yaratılışının şerrinden sana 
sığınırım.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Özel Đlişkilerde (Karı-Koca) 
 
Allah’ın adı ile. Allahım! Bizi şeytandan 
uzaklaştır, şeytanı da bize nasip 
edeceğinden uzaklaştır. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Đlahi Kadere Boyun Eğme 
 
Her durumda hamd Allah’a aittir. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kaybedilen bir şeyden Daha Đyisini Ümit Etmek 
 
Belki Rabbimiz bunun yerine bize daha 
iyisini verir. Bu kaybımızdan dolayı 
yalnızca O’na döneriz (sığınırız). 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Amaca Ulaşmak Đçin 
 
Nimeti ile iyilikleri tamamlanan Allah’a 
hamd olsun. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Đlahi Yardımı Đstemek 

 
Allahım! Benim kolum sensin ve sen 
benim yardımcımsın. Senin yardımın ile 
dolaşırım ve (her zorlukla) savaşırım. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Yağmur Yağdığında 
 
Allahım! Bu yağmuru rahmet sebebi kıl ve 
azap sebebi kılma. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gök Gürültüsü Duyduğunda 
 
Allahım! Bizi gazabınla öldürme, 
azabınla helak etme, bunlardan önce bize 
afiyet ver. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Borcun Đçine Düşmeye Karşı 
 
Allahım! Zorluklardan ve üzüntülerden 
sana sığınırım. Aciz kalmaktan ve 
tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan 
ve cimrilikten sana sığınırım. Ve borcun 
(bana) galip gelmesinden  ve insanların 
hakaretinden sana sığınırım. Ey Allahım! 
Helalin ile beni haramından koru. Ve 
lutfun ile kendinden başkasına beni 
muhtaç etme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Zararlardan Korunmak Đçin 
 
Allah (cc)’nun adı ve O’nun adının 
yardımı ile gökte ve yerde hiçbir şey zarar 
veremez. O her şeyi duyan ve bilendir. 
 

 
Resulüllah (SAV)’e göre, kim sabah akşam bu duayı üç defa okursa ona hiçbir şey zarar 
veremez. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 


