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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
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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.  

 

 



 
 

 

  

7  7.Ârâf Sûresi: (151.Âyet) 5 

   

 َواَنَْت  َرْحَمِتكَ  ٖفىَواَْدِخْلَنا  َو�ِ�َٖخى ٖلى اْغِفرْ  َرب�  

اِحٖمينَ  اَْرَحمُ  الر�  

 

  
(7.151) - “Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve bizi 
rahmetine kat. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”  
 
 

  
 

 
 
 

7  7.Ârâf Sûresi: (155-156.Âyetler) 6 

    

بَِما  اَتُْهلُِكَنا َواِي�ايَ ِمْن َقْبُل  اَْهَلْكَتُهمْ ِشْئَت  لَوْ  َرب� 

َفَهاءُ َفَعَل  َمْن بَِها تُِضل�  فِْتَنُتكَ  اِ��� ِهىَ  اِنْ  ِمن�ا الس�

 َفاْغِفْر َلَنا َولِي�َنا َانْتَ َمْن َتَشاُء َوَتْهٖدى َتَشاُء 

الَْغافِٖرينَ  َخْيرُ َواَنَْت  َواْرَحْمَنا  
نَْيا لََنا َواْكُتْب   اِن�اَوفِى اْ��ِٰخَرِة  َحَسَنةً  ٖفى ٰهِذِه الد�

اِلَْيكَ  ُهْدنَا  

 

  
(7.155) - “Rabbim! Eğer dileseydin daha önce onları da beni de 
helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi 
helak mi edeceksin? Bu, senin imtihanından başka bir şey 
değildir. Onunla dilediğini saptırırsın ve dilediğini de hidâyete 
erdirirsin. Sen bizim velimizsin, bizi bağışla ve bize merhamet et. 
Sen bağışlayanların en hayırlısısın.” 
(7.156) -“Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Biz sana 
yöneldik.”  

 

 



 
 

 

  

7  7.Ârâf Sûresi: (189.Âyet) 7 

   

اِكٖرينَ  لََنُكونَن�  َصالًِحا لَئِْن اَٰتْيَتَنا )َرب�َنا(  ِمَن الش�  
 

   
(7.189) - “(Rabbimiz!) Eğer bize salih/kusursuz bir evlat verirsen, 
elbette şükredenlerden olacağız.”  
 

 

 
 
 

9 9.Tevbe Sûresi: (129.Âyet) 1 

   
 َرب�  َوُهوَ َعَلْيِه َتَوك�ْلُت  اِ��� ُهوَ َ�� اِلَٰه َحْسِبَى الل�ُه  

 الَْعْرِش الَْعٖظيمِ 

 

   
 (7.129) - “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, O’na 
tevekkül ettim ve O, büyük Arş’ın Rabbidir! 
 

 

 
 
 

10  10.Yunus Sûresi: (85-86. Âyetler) 1 

   
الظ�الِٖمينَ  لِْلَقْومِ  ِفْتَنةً َتْجَعْلَنا  َ�� َرب�َنا َتَوك�ْلَنا الل�هِ  َعَلى   

َنا الَْكافِٖرينَ ِمَن الَْقْوِم  بَِرْحَمتِكَ  َونَج�  

 

   
(10.85)- “Yalnız Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz! Bizi zalimlerin 
kavmine bir fitne kılma!” 
(10.86)- “Ve bizi rahmetinle kâfirler topluluğundan kurtar!”  
 

 

 



 
 

 

  

11  11. Hud Sûresi: (47.Âyet) 1 

   

ّٖى  َرب�   بِٖه ِعْلٌم  َما لَْيَس ٖلىاَْن اَْسَپَلَك  بِكَ  اَُعوذُ اِن

ِمَن الَْخاِسٖرينَ اَكُْن َوَتْرَحْمٖنى ٖلى  َواِ��� َتْغِفرْ   

 

   (11.47)- “Rabbim! Gerçekten ben, hakkında bilgi sahibi olmadığım bir 
şeyi istemekten sana sığınıyorum. Eğer beni bağışlamaz ve bana 
merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.” 

 

 
 

12  12.Yusuf Sûresi: ( 33.Âyet) 1 

   

ْجنُ  َرب�   ا َيْدُعونَٖنى  اِلَی�  اََحب�  الس� َواِ��� َتْصِرْف  اَِلْيهِ ِمم�

ِمَن الَْجاِهٖلينَ  َواَكُنْ  اِلَْيِهن� اَْصُب  َكْيَدُهن� َعنّٖى   

 

  

(12.33)- “Rabbim! Zindan bana, bunların beni kendisine davet 
ettikleri şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarını benden çevirmezsen, 
onlara meyleder ve cahillerden olurum.” 
 

 

 
 

12  12.Yusuf Sûresi: ( 101.Âyet) 2 

   

ِمْن َتاْٖويِل َوَعل�ْمَتٖنى ِمَن الُْمْلِك  اَٰتْيَتٖنى َقدْ  َرب� 

ٰمَواِت  َفاِطرَ اْ��ََحاٖديِث  نَْيا َولِيّٖ اَنَْت  َواْ��َْرضِ الس�  ِفى الد�

الِٖحينَ َواَلِْحْقٖنى  ُمْسلًِماَتَوف�ٖنى َواْ��ِٰخَرِة  بِالص�  

 

  

(12.101)- Rabbim! Hakikaten bana mülkten (bir pay) verdin ve 
bana rüyaların tabirini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! 
Sen dünyada da ahirette de benim gerçek dostumsun. Canımı 
Müslüman olarak al ve beni salih kimseler arasına kat.  
 

 

 



 
 

 

  

13 13.Rad Sûresi: (30.Âyet) 1 

   

َمَتابِ َواِلَْيِه  َتَوك�ْلتُ  َعَلْيهِ  ُهوَ  اِ��� َ�� اِلٰهَ  َربّٖى ُهوَ   
 

  
(13.30)- “O, benim Rabbimdir, O’ndan başka ilah yoktur. Sadece 
O’na tevekkül ettim ve tevbem de ancak O’nadır. 

 

 
 
 

14 14.İbrahim Sûresi: ( 40-41.Âyetler) 1 

   
لٰوِة  ُمٖقيمَ  اْجَعْلٖنى َرب�  ي�ٖتىالص� ُدَعاءِ  َوَتَقب�لْ  َرب�َنا َوِمْن ُذر�  

 

الِْحَساُب  َيُقومُ  َيْومَ َولِْلُمْؤِمٖنيَن  َولَِوالَِدی� ٖلى اْغِفْر  َرب�َنا  

 

  
(14.40)- Rabbim! Beni, namazı dosdoğru kılan bir kimse kıl! 
Zürriyetimden olanları da!... Rabbimiz! Duâmı kabul buyur!”  
 
(14.41)- Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, ana-babamı ve 
Mü’minleri bağışla! 

 

 
 
 

17 17.İsra Sûresi: (24.Âyet) 1 
   

َصٖغيًراَكَما َرب�َياٖنى  اْرَحْمُهَما َرب�   
 

  
 (17.24)- “Rabbim! Onlar, küçükken beni nasıl 
yetiştirdilerse sen de onlara acı.  
 

 

 



 
 

 

  

17 17.İsra Sûresi: (80.Âyet) 2 

   

ِصْدٍق  ُمْخَرجَ  َواَْخِرْجٖنى ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ اَْدِخْلٖنى َرب�  
نَٖصيًرا ُسْلَطانًا ِمْن لَُدنْكَ ٖلى  َواْجَعلْ   

 

  
 (17.80)- "Rabbim, beni doğruluk girdirişiyle girdir ve beni 
doğruluk çıkarışıyla çıkar. Bana katından yardımcı bir güç ver." 
 

 

 
 

18 18.Kehf Sûresi: (10.Âyet) 1 

   

َرَشًدا ِمْن اَْمِرنَا لََنا َوَهي�ئْ  َرْحَمةً ِمْن لَُدنَْك اٰتَِنا  َرب�َنا   
   

(18.10)- “Rabbimiz! Katından bize bir rahmet ver ve bize işimizden 
bir kurtuluş yolu hazırla.”   
 

 

 
 

19  19.Meryem Sûresi: (4-6.Âyetler) 1 

   

ّٖى  اْسُ  َواْشَتَعلَ  الَْعْظُم ِمنّٖى َوَهنَ  َرب� اِن َولَْم  َشْيًبا الر�
َشِقي�ا َرب�  بُِدَعائِكَ اَكُْن   

ّٖى  َعاقًِرا اْمَراَٖتى َوَكانَِت ِمْن َوَراٖئى  الَْمَوالِىَ  ِخْفتُ  َواِن
َولِي�ا ِمْن لَُدنْكَ ٖلى  َفَهْب   

َرِضي�ا َرب�  َواْجَعْلهُ  ِمْن اِٰل َيْعُقوَب  َوَيِرثُ  َيِرثُٖنى  

 

   

(19.4)- Rabbim! Kuşkusuz benim kemiklerim iyice zayıfladı ve baş, 
ihtiyarlık ateşiyle alevlendi (saçım ağardı). Rabbim! Sana duâ 
etmekle hiç bedbaht olmadım.  
(19.5)- Şüphesiz ben, arkamdan gelecek akrabalarımın (yanlış 
yolda olmalarından) korkuyorum. Karım da kısırdır. Kendi 
katından artık bana bir yardımcı lutfet!  
(19.6)- Bana vâris olsun ve Yakub oğullarına da vâris olsun. 
Rabbim! Onu, razı olduğun bir kimse yap! 

 

 



  
  

 

  

20 20.Taha Sûresi: (25-28.Âyetler) 1 

   

َصْدٖریٖلى اْشَرْح  َرب�   
رْ       اَْمٖری ٖلى َوَيس�

ِمْن لَِساٖنی ُعْقَدةً  َواْحلُلْ     
                                                         َقْوٖلی َيْفَقُهوا

 

  
(20.25)- Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. 
(20.26)- Bana işimi kolaylaştır. 
(20.27)- Dilimdeki düğümü çöz 
(20.28)- ki, sözümü anlasınlar. 
 

 

 
 

20 20.Taha Sûresi: (114.Âyet) 2 

   

ِعْلًمازِْدٖنى  َرب�   
 

 

  
 (20.114)- “Rabbim, ilmimi artır!”  

 

 
 

21 21.Enbiya Sûresi: (83.Âyet) 1 

   
  

نَِى اَنّٖى  َرب�  ر� َمس� اِحٖمينَ اَْرَحُم  َواَنْتَ  الض� الر�  

 

 

  
(21.83)- Rabbim! “Gerçekten bana bu dert dokundu ve sen 
merhametlilerin en merhametlisisin.”  
 

 

 



 
 

 

  

21  21.Enbiya Sûresi: (87-89.Âyetler) 2 
   

ّٖىُسْبَحانََك  اَنَْت  اِ��� َ�� اِلٰهَ  الظ�الِٖمينَ  ِمنَ  كُْنتُ  اِن  
 

الَْواِرٖثينَ َخْيُر  َواَنَْت  َفْرًداَ�� َتَذْرٖنى  َرب�   

 

  
(21.87)- Senden başka ilah yoktur, Seni tenzih ederim. 
Kuşkusuz ben zalimlerden oldum.”  
 

(21.89)- “Rabbim! Beni tek başıma bırakma ve sen vârislerin en 
hayırlısısın.”    
 

 

 
 

21  21.Enbiya Sûresi: (112.Âyet) 3 
   

 الُْمْسَتَعانُ  الر�ْحٰمنُ  َوَرب�َنا بِالَْحق�  اْحُكمْ  َرب�  
َما َتِصُفونَ  َعلٰى  

 

   
(21.112)-  “Rabbim! Hak ile hükmet. Rabbimiz çok merhametli 
olandır. Sizin vasfettiklerinize karşı yardımına sığınılandır. 

 

 
 

23  23.Müminun Sûresi: (26. Âyet) 1 

   
ُبونِ انُْصْرٖنى  َرب�   بَِما َكذ�  

 

  
(23.26)-   “Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı bana 
yardım et.” 
 

 

 



  
 

 

  

23  23.Müminun Sûresi: (28-29. Âyetler) 2 

    

یَنا ال�ٖذى لِل�ِه لَْحْمُد اَ  الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم نَج�  
الُْمْنِزٖلينَ  َخْيرُ  َواَنْتَ  ُمَباَرًكا ُمْنَزً��اَنِْزلْٖنى  َرب�     

 

  

(23.28)- “Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah`a 
hamdolsun!”  
(23.29)- “Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen konuk 
ağırlayanların en hayırlısısın." 
 

 

 
 

23   
23.Müminun Sûresi: (93-98. Âyetler) 3 

   

ا َرب�   َما ُيوَعُدونَ تُِرَينّٖى  اِم�  
الظ�الِٖمينَ  فِى الَْقْومِ  ىَفَ�� َتْجَعْلنٖ  َرب�   

َياٖطينِ ِمْن َهَمَزاِت  بِكَ  اَُعوذُ  َرب�   الش�  
اَْن َيْحُضُرونِ  َرب�  بِكَ  َواَُعوذُ   

 

  

(23.93)- “Rabbim! Eğer onlara va’d olunanı bana göstereceksen,  
(23.94)- Rabbim! Öyleyse beni zalim kavim içinde bulundurma.  
(23.97)- “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım.”  
(23.98)- “Ve onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım 
Rabbim!” 

 

 
 

23  23.Müminun Sûresi: (109. Âyet) 4 

   

اِحٖمينَ  َخْيرُ  َواَنْتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َفاْغِفرْ اَٰمن�ا  َرب�َنا الر�   

  
(23.109)- “Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et, 
sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” 
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	(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”.
	وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحٖيمُ 
	رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
	رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ

	3.2.Bakara-201-250-255
	(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.

	4.2.Bakara-285-286 3.Ali İmran 8-9
	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُرَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فٖيهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمٖيعَادَ
	 (3.8) -  "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin." 

	5.3.Ali-İmrân-16-18-26-27
	رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ
	(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.
	 اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدٖيرٌ
	 (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.”

	6.3.Ali-İmrân-35-38-53-147
	رَبِّ اِنّٖى نَذَرْتُ لَكَ مَا فٖى بَطْنٖى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنّٖى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمٖيعُ الْعَلٖيمُ
	رَبِّ هَبْ لٖى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمٖيعُ الدُّعَاءِ
	(3.35) - “Rabbim! Şüphesiz karnımdakini hür olarak sana adadım, benden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” 
	 رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدٖينَ

	7.3.Ali-İmrân-173-191-194
	رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِرَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمٖينَ مِنْ اَنْصَارٍرَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادٖى لِلْاٖيمَانِ اَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّپَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ
	رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمٖيعَادَ
	(3.191) - “Rabbimiz! bunları boş yere yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi ateş azabından koru!                     

	8.4.Nisa-75-5.Maide-83-111-114
	رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصٖيرًا
	(4.75)- “Rabbimiz! Bizi, ehli zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder ve bize katından bir yardımcı gönder.” 
	رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدٖينَ
	(5.83) - “Rabbimiz! İman ettik, bizi şahid olanlarla beraber yaz!” 
	اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُونَرَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عٖيدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقٖينَ
	(5.111) - “İman ettik! (Rabbimiz!) Gerçekten bizim Müslümanlar olduğumuza şahid ol!”  

	9.6.Enam-161-163 7.Araf-23
	 اِنَّنٖى هَدٰینٖى رَبّٖى اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقٖيمٍ دٖينًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرٰهٖيمَ حَنٖيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكٖينَ  اِنَّ صَلَاتٖى وَنُسُكٖى وَمَحْيَایَ وَمَمَاتٖى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمٖينَ لَا شَرٖيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمٖينَ
	(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.”
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