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Kur’an’da  geçen ve içinde duâ barındıran 
bu ayetleri uzun bir çalışma sonucu 
Allah'ın inayeti ile tamamlanmaya 
çalışıldı. Kuran’da geçen duâ ayetleri 
anlamı ile birlikte bu kitapta topladık. 1. 
Bölüm namazda okumak için, 2.Bölüm ise 
Kur’an-ı Kerim'deki duâlar ile duâ etmek 
için hazırlandı. 3.Bölümde de Abdest 
alınırken okunacak dualara yer verildi.  
Bize düşen  bu dua ayetleri ezberleyip 
namazlarda ve namaz dışında okumak ve 
Allah’a gönülden bağlanarak duâ 
etmektir. Hem kendimiz hem yakınlarımız 
hem de tüm inananlar için duâ edilmelidir.

1.BÖLÜM: Namazda 
Okunacak Duâ Ayetleri
2.BÖLÜM:   Kur’an-ı 
Kerim'deki Duâlar
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  KUR’AN-I KERİM DUÂ AYETLERİ   
الر�ٖحيمِ الر�ْحٰمِن الل�ِه بِْسِم      
   

��َمُ  َعَلى َسي�ِدنَا  ��َةُ  وَ  الس� اَلَْحْمدُ  لِل�هِ  َرب�  الَْعالَِمينَ  وَ  الص�

دٍ  وَ  َعَلى آلِهِ  وَ  َصْحبِهِ  اَْجَمِعينَ    ُمَحم�
Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam da efendimiz   

Muhammed’e ve onun  bütün âl ve ashabı üzerine  olsun. 
 
Duâ gerek namazın içinde, gerek namazın dışında olsun çok önemli bir ibadettir: 
De ki: “Duânız olmazsa Rabbim size hiç değer verir mi? (25.Furkan 77.Ayet).   
 
Duâ eden kul Allah’ın kendisine çok yakın olduğunu bilir ve isteği, derdi, sorunu 
için Allah’a yönelir: «Kullarım sana, benden sordukları zaman, şüphesiz ben 
çok yakınım! Bana duâ ettiği zaman, duâ edenin duâsına icabet ederim. O 
halde onlar da bana (davetime) icabet etsinler ve bana iman etsinler! 
Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.» (2.Bakara 186).  
 

Duâ Hazîne-i rahmetin anahtarı dır. Tükenmez bir kuvvetin medârıdır. Bir 
sırr-ı azîm-i ubûdiyettir. Sebeb-i hilkat-ı âlemin birisidir. Ubûdiyetin rûhudur 
ve hâlis bir îmanın neticesidir.  
Duânın kabul olması için, duâ edileceği vakit istiğfar ile manevî 
temizlenmeli; sonra, makbul bir duâ olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçı gibi 
zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duânın 
ortasında bir duâ makbul olur. Hem hadiste ve Kur’an’da gelen me’sur 
dualarla dua etmek gibi câmi dualarla duâ etmek, hem hulûs ve huşû ve 
huzur-u kalb ile dua etmek, hem namazın sonunda, bilhassa sabah 
namazından sonra, hem mevaki-i mübarekede, hususan mescidlerde, hem 
Cumada, hususan saat-i icabede, hem şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i 
meşhurede, hem Ramazanda, hususan Leyle-i Kadirde duâ etmek, kabule 
karin olması rahmet-i ilâhiyeden kaviyyen me’muldür. O makbul duanın ya 
aynen dünyada eseri görünür; veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat-ı 
ebediyesi cihetinde makbul olur.(Risale-i Nur) 
 

Kuran’da geçen dua ayetlerin tamamı bu kitapçığımızda iki bölümünde 
topladık. 1.Bölüm namazda okumak için 2.Bölüm ise namazın dışında duâ 
etmek için hazırlandı. 
Bize düşen Allah’a gönülden bağlanarak duâ etmektir. Hem kendimiz hem 

yakınlarımız hem de tüm inananlar için duâ edilmelidir. Kur’an’da  geçen ve 
içinde duâ barındıran bu ayetleri uzun bir çalışma sonucu tamamlanmaya 
çalışıldı. Duâ barındıran bu ayetlerinin manasını öğrenin. Bu dua ayetlerini 

ezberleyip namazlarda okumanızı tavsiye ederim. Allah zihin açıklığı versin.  

 

 



 
 

 

  

1 1.Fatiha Sûresi: (1.2.3.4.5.6.7. Ayetler) 1 

الر�ٖحيمِ  الر�ْحٰمنِ لل�ِه ابِْسِم    (١.١)  
  (١.٢) 

الَْعالَٖمينَ َرب�  لِل�هِ  اَلَْحْمدُ     
(١.٣) 

الر�ٖحيِم  اَلر�ْحٰمنِ    
(١.٤) 

ينِ  َيْومِ  َمالِكِ  الّدٖ    
(١.٥)       

نَْسَتٖعينُ َواِي�اَك  نَْعُبدُ  اِي�اكَ    
(١.٦)   

َراَط  اِْھِدنَا الُْمْسَتٖقيمَ الص�     
(١.٧)       

 َعَلْيِهمْ  الَْمْغُضوبِ َغْيِر  َعَلْيِهمْ اَنَْعْمَت ال�ٖذيَن  ِصَراطَ 

الّٖينَ  َوَ�� الض�   

 

  
(1.1) - Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.  
(1.2) - Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır. 
(1.3) - (O Allah) Rahman, Rahim’dir. 
(1.4) - Din(hesap) gününün sahibi 
(1.5) - Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 
(1.6) - Bizi dosdoğru yola hidayet et.  
(1.7) - Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna (hidayet et).  

gazab edilenlerin ve sapıtanların yoluna değil 
 

 

 



 
  

 

   

2 2.Bakara Sûresi: (32. Âyet) 1 
    

الَْحٖكيمُ  الَْعٖليمُ  َانَْت  اِن�كَ  َعل�ْمَتَنا َما اِ���لََنا  ِعْلمَ  َ�� ُسْبَحانَكَ     
  

 

  

(2.32)- Seni tenzih ediyoruz, senin bize öğrettiğinden başka bizim 
ilmimiz yoktur muhakkak ki Sen her şeyi hakkıyla bilen her işi 
hikmetle yapansın.  
 

 

 
 

 

2 2.Bakara Sûresi: (126-129. Âyetler) 2            
     

1B �ِمنَ  اَْهَلهُ  َواْرُزقْ اِٰمًنا  ٰهَذا َبَلًدا اْجَعلْ  َرب  
2B الَْيْوِم اْ��ِٰخرِ وَ  بِالل�ِه َ ِمْنُهمْ َمْن اَٰمن  الث�َمَراِت  

ٖميعُ  َانَْت اِن�َك ِمن�ا َتَقب�ْل  َرب�َنا الَْعٖليمُ  الس�     
4Bي�ِتَنا  لَكَ  ُمْسلَِمْينِ  َواْجَعْلَنا َرب�َنا ةً َوِمْن ُذر� لَكَ  ُمْسلَِمةً  اُم�  

5Bاُب  اَنَْت اِن�َك  َوتُْب َعَلْيَنا َمَناِسَكَنا َواَرِنَا الر�ٖحيُم  الت�و�  
اَٰياتَِك  َعَلْيِهمْ  َيْتلُوا ِمْنُهمْ  َرُسوً��ٖفيِهْم  َواْبَعثْ  َرب�َنا

يِهمْ  َوالِْحْكَمةَ  الِْكَتاَب  َوُيَعل�ُمُهمُ  الَْحٖكيمُ  الَْعٖزيزُ  اَنَْت  اِن�كَ  َوُيَزكّٖ  

 

  
 

 
(2.126) - “Rabbim! Burayı emniyetli bir belde kıl ve onların 
ehlinden Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimseleri ürünlerle 
rızıklandır!”  
(2.127) - “Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla 
işitensin, hakkıyla bilensin”. 
(2.128)- Rabbimiz! Bizi, sana teslim olan kimseler kıl ve 
soyumuzdan sana teslim olan bir ümmet (çıkar). İbadet 
usullerimizi bize göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz sen, 
tevbeleri çok kabul edensin, pek merhamet edensin. 

(2.129) - Rabbimiz! Onlara, içlerinden bir peygamber gönder ki, 
onlara senin âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti onlara öğretsin ve 
onları arındırsın! Şüphesiz sen, üstün olansın, hikmet sahibisin. 

 



   
   

 

 
  

 
 

 
 

 

2 2.Bakara Sûresi: (201. Âyet) 3 

   

نَْيا ِفى اٰتَِنا َرب�َنا  الن�ارِ  َعَذاَب  َوِقَنا َحَسَنةً  اْ��ِٰخَرةِ  َوِفى َحَسَنةً  الد�   

  

(2.201) - “Rabbimiz! Bize dünya da iyilik ver, ahirette de 
iyilik ver ve bizi ateş/cehennem azabından koru!” 

 

2 2.Bakara Sûresi: (250.Âyet)                       4 
     

َعَلى  َوانُْصْرنَا اَْقَداَمَنا َوَثب�ْت َصْبًرا  َعَلْيَنا اَْفِرغْ َرب�َنا 
  الَْكاِفٖرينَ الَْقْوِم 

 

  

(2.250) - Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı 
sabit tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize nusret ver! 

 

 

2  2.BAKARA: (255.Ayet) 5 
   

 لَهُ َوَ�� نَْومٌ  ِسَنةٌ َ�� َتاُْخُذُه  الَْقي�ومُ  اَلَْحی�  ُهوَ  اِ���اِلَٰه  َ��اَلل�ُه 
ٰمَواِت َما  ِعْنَدُه َيْشَفُع  َمْن َذا ال�ٖذىَوَما فِى اْ��َْرِض فِى الس�
َوَ�� ُيٖحيُطوَن  َوَما َخْلَفُهمْ َما َبْيَن اَْيٖديِهْم  َيْعَلمُ  بِِاْذنِهٖ اِ��� 

ٰمَواِت  كُْرِسي�هُ َوِسَع  بَِما َشاءَ  اِ��� ِمْن ِعْلِمهٖ  بَِشْیءٍ  الس�
الَْعٖظيمُ  َوُهَو الَْعلِى�  ِحْفُظُهَما َيُؤُدهُ  َوَ�� َواْ��َْرضَ   

 
 

  

(2.255) - Allah; O’ndan başka ilah yoktur. O, Hayy/diridir, 
Kayyum/zatıyla kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. 
Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. İzni olmadan O’nun 
katında kim şefaat edebilir? Onların önlerindekini ve 
arkalarındakini bilir. Onlar ise O’nun ilminden, dilediği 
kadarından başka bir şey kavramazlar. O’nun Kürsü’sü, gökleri ve 
yeri kuşatmıştır. Onların muhafazası O’na ağır gelmez. O, çok yüce 
pek büyük olandır. 

  
 



 
 

   

 
 2                                 2.Bakara Sûresi: (285-286. Âyetler) 6 

  

َواِلَْيَك الَْمٖصيرُ َرب�َنا  ُغْفَرانَكَ  َواََطْعَنا َسِمْعَنا  
 َتْحِملْ  َوَ�� َرب�َنا اَْخَطاْنَا اَوْ  نَٖسيَنا اِنْ  َ�� تَُؤاِخْذنَاَرب�َنا 

 َرب�َناَعَلى ال�ٖذيَن ِمْن َقْبِلَنا  َكَما َحَمْلَتهُ  اِْصًرا َعَلْيَنا
ْلَنا َوَ��  لََنا َواْغِفرْ  َعن�ا َواْعفُ  بِهٖ  لََناَ�� َطاَقَة  َما تَُحم�

الَْكاِفٖرينَ َعَلى الَْقْوِم  َفاْنُصْرنَاَمْولٰیَنا اَنَْت َواْرَحْمَنا   

 

  
(2.285) - “İşittik ve itaat ettik! Rabbimiz! Bağışlamanı dileriz, 
dönüş ancak sanadır!” 

(2.286) - “Rabbimiz! Eğer unutursak veya hata edersek, bizi 
sorumlu tutma! Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, 
bize de ağır bir yük yükleme! Rabbimiz! Bize gücümüzün ona 
yetmeyeceği şeyleri de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize 
merhamet et! Sen Mevlâmızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize 
yardım et! “ 

 

 

 
 

3  3.Âli İmrân Sûresi: (8-9. Âyetler) 1 
    

ِمْن لَُدنَْك  َوَهْب لََنا اِْذ َهَدْيَتَنا َبْعدَ قُلُوَبَنا َ�� تُِزْغ  َرب�َنا
اُب اَنَْت  اِن�كَ  َرْحَمةً  الَْوه�  

َ�� اِن� الل�َه  َرْيَب ٖفيهِ  َ�� لَِيْومٍ  الن�اسِ  َجاِمعُ  اِن�كَ  َرب�َنا
الْٖميَعادَ  ُيْخِلفُ   

 

  
 

 
 (3.8) -  "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra 
kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. 
Şüphesiz sen çok bahşedensin."  
 (3.9) - Rabbimiz, sen mutlaka insanları, asla şüphe olmayan 
bir günde toplayacaksın. Allâh sözünden dönmez. 

 

 



 
   
 

  

3 3.Âli İmrân Sûresi: (16-18. Âyetler) 2 
    

َعَذاَب الن�ارِ  َوقَِناُذنُوَبَنا َفاْغِفْر لََنا اِن�َنا اَٰمن�ا  َرب�َنا  
الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز  َ�� اِلَٰه اِ��� ُهوَ   

 
  

 

  
(3.16) - “Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik! Bizim günahlarımızı 
bağışla ve bizi ateşin azabından koru!”  
 
(3.18) -  O’ndan başka ilah yoktur. (Allah) azizdir, hikmet sahibidir. 
  

 

 
 

3  3.Âli İmrân Sûresi: (26-27. Âyetler) 3 
    

 َوَتْنِزعُ َمْن َتَشاُء  الُْمْلكَ  تُْؤتِىَمالَِك الُْمْلِك  لل�ُهم� اَ  
ْن َتَشاءُ  الُْمْلكَ   َمْن َتَشاءُ َوتُِذل�  َمْن َتَشاءُ  َوتُِعز�  ِمم�

َقٖديرٌ َعلٰى كُل� َشْیٍء  اِن�كَ  بَِيِدَك الَْخْيرُ   
 َوتُْخِرجُ فِى ال�ْيِل  الن�َهارَ  َوُتولِجُ فِى الن�َهارِ  ال�ْيلَ  تُولِجُ 
 َوَتْرُزقُ َن الَْحی� مِ  الَْمي�تَ  َوتُْخِرجُ  الَْمي�تِ ِمَن  الَْحی� 

بَِغْيِر ِحَساٍب َمْن َتَشاُء   
 

 

  
 

 
 (3.26) - “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülkü verirsin, 
dilediğinden de mülkü çeker, alırsın! Dilediğini aziz edersin, 
dilediğini de zelil kılarsın! Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her 
şeye kadirsin. 
 

(3.27) - Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın! 
Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın! Dilediğini de 
hesapsız rızıklandırırsın.” 
 

 

 



 
 

 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (35- 38. Âyetler) 4 
    

ّٖى  َرب�  ًراَما ٖفى َبْطٖنى  لَكَ  نََذْرتُ اِن ِمنّٖى  فََتَقب�لْ  ُمَحر�
ٖميعُ  اِن�كَ  الَْعٖليمُ  اَنَْت الس�  

ي�ًة  ِمْن لَُدنْكَ َهْب ٖلى َرب�  َعاءِ َسٖميُع  اِن�كَ  َطي�َبةً ُذر� الد�  

 
  

 

 
(3.35) - “Rabbim! Şüphesiz karnımdakini hür olarak sana adadım, 
benden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla 
bilensin.”  
 (3.38) - “Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet bahşet! Şüphesiz 
sen duâları hakkıyla işitensin. “ 

 

 
 

3  3.Âli İmrân Sûresi: (53. Âyet) 5 
    

 َمعَ  َفاْكُتْبَنا الر�ُسولَ  َوات�َبْعَنابَِما اَنَْزلَْت  اَٰمن�ا َرب�َنا 
اِهٖدينَ   الش�

 

  
 

 
 (3.53) - Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk! 
O halde bizi şahidlerle beraber yaz. 
 

 

 
 

3  3.Âli İmrân Sûresi: (147. Âyet) 6 
    

 اَْقَداَمَنا َوَثب�ْت  ٖفى اَْمِرنَا َواِْسَراَفَناُذنُوَبَنا  اْغِفْر لََنا َرب�َنا
الَْكاِفٖرينَ َعَلى الَْقْوِم َوانُْصْرنَا   

 

  
 

 
 (3.147) - “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki 
taşkınlığımızı bağışla ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna 
karşı bize yardım et.”  
 

 

 



 
   

 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (173. Âyet) 7 
    

الَْوٖكيلُ َونِْعَم  الل�هُ  َحْسُبَنا  
 

  
 

  
(3.173) - “Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir!”  

 

 
 

3  3.Âli İmrân Sûresi: (191-194. Âyetler) 8 
    

َعَذاَب الن�ارِ َفِقَنا  ُسْبَحانَكَ  َباِطً�� ٰهَذا َما َخَلْقَت  َرب�َنا  
َوَما لِلظ�الِٖميَن  اَْخَزْيَتهُ  َفَقدْ  الن�ارَ  تُْدِخلِ  َمنْ اِن�َك  َرب�َنا

 ِمْن اَنَْصارٍ 
 اَْن اِٰمُنوالِْ�ٖ�يَماِن  ُيَناٖدى ُمَناِدًيا َسِمْعَنااِن�َنا  َرب�َنا
ْر َعن�ا  ُذنُوَبَنا َفاْغِفْر لََناَرب�َنا  اَفاَٰمن�  بَِرب�ُكمْ  َپاتَِناَوَكف�  َسي�

َمَع اْ��َْبَرارِ  َوَتَوف�َنا  
 َيْومَ  َوَ�� تُْخِزنَا َعلٰى ُرُسِلكَ َما َوَعْدَتَنا َواٰتَِنا  َرب�َنا

اْلٖميَعادَ  تُْخِلفُ  َ��اِن�َك الِْقٰيَمِة   

 

  
 

 
(3.191) - “Rabbimiz! bunları boş yere yaratmadın, seni tesbih 
ederiz, bizi ateş azabından koru!                      
(3.192) -  “Rabbimiz! Şüphesiz sen, kimi ateşe koyarsan, artık 
gerçekten onu rüsva edersin! Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.” 
  (3.193) - “Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize iman edin!” diye  
 imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen  iman ettik. 
Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı  ört ve ruhumuzu 
iyiler ile beraber al!”                                                                                                     
(3.194) - “Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasıyla bize 
va’dettiklerini bize ver bizi kıyâmet günü rezil etme! Şüphesiz sen, 
va’dinden dönmezsin.” 

 

 



 
 

 

  

4  4.Nisa Sûresi: (75. Âyet) 1 
    

لََنا  َواْجَعلْ اَْهلَُها  الظ�الِمِ  الَْقْرَيةِ ِمْن ٰهِذِه  ْخِرْجَنااَ  َرب�َنا
نَٖصيًراِمْن لَُدنَْك لََنا  َواْجَعلْ  َولِي�اِمْن لَُدنَْك   

 
  

 

 
(4.75)- “Rabbimiz! Bizi, ehli zalim olan bu şehirden çıkar, 
bize katından bir sahip gönder ve bize katından bir 
yardımcı gönder.”  
 

 

 
 

5 5.Maide Sûresi: (83. Âyet) 1 
    

اِهٖدينَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا اَٰمن�ا َرب�َنا الش�  
 

  
 

  
(5.83) - “Rabbimiz! İman ettik, bizi şahid olanlarla beraber yaz!”  

 
 

 

 
 

 5. Maide Sûresi: (111-114. Âyetler) 2 
    

ُمْسلُِمونَ  بِاَن�َنا َواْشَهدْ  اَٰمن�ا  
َماِء  َمائَِدةً  َعَلْيَنا اَنِْزلْ  َرب�َنا ٖعيًدا  لََنا َتُكونُ ِمَن الس�
لَِنا اِزٖقينَ َخْيُر َواَنَْت َواْرُزْقَنا  ِمْنكَ َواَٰيًة  َواِٰخِرنَا �ِ�َو� الر�  

 

  
 

 
(5.111) - “İman ettik! (Rabbimiz!) Gerçekten bizim Müslümanlar 
olduğumuza şahid ol!”   
(5.114) - “Allah’ım, Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, bizim 
için, öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir 
âyet/mucize olsun. Bizi rızıklandır! Sen rızıklandıranların en 
hayırlısısın.  

 

 



 
 
 

  

6  6.Enam Sûresi: (161-163. Âyetler) 1 
    

ِمل�َة  ٖديًنا قَِيًماُمْسَتٖقيٍم اِلٰى ِصَراٍط َربّٖى َهٰدیٖنى  اِن�ٖنى 
ِمَن الُْمْشِرٖكينَ  َوَما َكانَ َحٖنيًفا  اِْبٰرٖهيمَ   

َرب� لِل�ِه َوَمَماٖتى  َوَمْحَيایَ  َونُُسٖكىَصَ��ٖتى اِن�   
 الَْعالَٖمينَ 

لُ  َواَنَا اُِمْرتُ َوبِٰذلَِك  َ�� َشٖريَك لَهُ   الُْمْسلِٖمينَ  اَو�  

 
  

 

 
(6.161) - “Şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola hidâyet kıldı. 
Dosdoğru bir dine, İbrahim’in Hanif/Tevhid dinine... O, ortak 
koşanlardan olmadı.”  
 
(6.162)- “Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, 
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”  
 
(6.163) - “O’nun ortağı yoktur! Ben bununla emrolundum ve ben 
Müslümanların ilkiyim.” 
 

 

 
 

7  7.Ârâf Sûresi: (23.Âyet) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

    

 َوَتْرَحْمَناَتْغِفْر لََنا َواِْن لَْم  اَنُْفَسَنا َظَلْمَنا َرب�َنا 

ِمَن الَْخاِسٖرينَ لََنُكونَن�   

 

  
(7.23) - “Rabbimiz! nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz 
ve bize merhamet etmezsen şüphesiz hüsrana uğrayanlardan 
oluruz."  
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