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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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  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.  

 

 



 
  

 

  

23  23.Müminun Sûresi: (116-118.Âyetler) 5 

   

اْلَكٖريمِ  الَْعْرشِ  َرب�  ُهوَ  اِ��� اِلٰهَ  َ�� الَْحق�  الَْملِكُ  الل�هُ  َفَتَعالَى  
 

اِحٖمينَ  َخْيرُ  َواَنَْت  َواْرَحمْ  اْغِفرْ  َرب�   الر�  

 

  

 (23.116)- "Hak Melik (hükümdar) olan Allah pek yücedir, O`ndan başka 
ilah yoktur, kerim (ihtişamlı) Arş`ın Rabbidir."  
 

(23.118)- “Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin en 
hayırlısısın." 

 

 
 

25  25.Furkan Sûresi: (65-66.Âyetler) 1 

  

َغَراًماَكاَن  َعَذاَبَها اِن�  َجَهن�مَ  َعَذاَب  َعن�ا اْصِرفْ  َرب�َنا   

ا َساَءتْ  اِن�َها       َوُمَقاًما ُمْسَتَقر�

 

    
(25.65)- “Rabbimiz! Cehennem azabını bizden çevir. Muhakkak ki 
onun azabı devamlı (ve bir borç) tur.”  
(25.66)- "Şüphesiz orası ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir 
yerleşme yeridir."  
  

 

 
 

25  25.Furkan Sûresi: (74.Âyet) 2 
  

 
ي�اتَِنا ِمْن اَْزَواِجَنا َهْب لََناَرب�َنا  ةَ  َوُذر�  َواْجَعْلَنا اَْعُينٍ  قُر�

اَِماًما لِْلُمت�ٖقينَ   

 

   
(25.74)- “Rabbimiz! Eşlerimizden ve zürriyetlerimizden bize 
gözler aydınlığı ihsan et ve bizi muttakiler için önder kıl.”  
  
 

 

 



 
 

 

  

26 26.Şuara Sûresi: (83-89.Âyetler) 1 

  

الِٖحينَ َواَْلِحْقٖنى  ُحْكًماَهْب ٖلى  َرب�  بِالص�  
فِى اْ��ِٰخٖرينَ لَِساَن ِصْدٍق ٖلى  َواْجَعلْ     

َجن�ِة الن�ٖعيمِ ِمْن َوَرَثِة  َواْجَعْلٖنى   
الّٖينَ َكاَن اِن�ُه �ِ�َٖبى َواْغِفْر    ِمَن الض�  

ُيْبَعثُونَ  َيْومَ َوَ�� تُْخِزٖنى   
َوَ�� َبُنونَ َماٌل  َ�� َيْنَفعُ  َيْومَ    

بَِقْلٍب َسٖليمٍ الل�َه َمْن اََتى  اِ���  

 

  
(26.83)- Rabbim! Bana hüküm lutfet ve beni Salihler arasına kat!  
(26.84)- Bana sonrakiler içinde lisan-ı sıdk kıl (iyilikle anılma lutfet).  
(26.85)- Beni Naim cennetinin vârislerinden kıl.  
(26.86)- Babamı (hidâyete erdirip) bağışla, çünkü o sapıklardandır.  
(26.87)- Beni (insanların) diriltilecekleri günde rezil etme. 
(26.88)- Malın da, çocukların da hiçbir fayda sağlayamadığı günde.  
(26.89)- Ancak Allah’a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile varan 
müstesna. 

 

 
 

26 26.Şuara Sûresi: (169.Âyet) 1 

  
 

ٖنى  َرب�   ا َواَْهٖلى نَج� َيْعَملُونَ ِمم�  
 

  
 (26.169)- Rabbim! Beni ve ehlimi onların yaptıklarından kurtar. 
 
 

 

 



 
  

  

27  27.Neml Sûresi: (15-19. Âyetler) 1 

   

َلَنا ال�ٖذىلَْحْمُد لِل�ِه اَ   الُْمْؤِمٖنينَ  ِعَباِدهِ َكٖثيٍر ِمْن  َعلٰى َفض�  
 

َوَعلٰى ال�ٖتى َانَْعْمَت َعَلی�  نِْعَمَتكَ  َاْن اَْشُكرَ  اَْوزِْعٖنى َرب� 
ٖفى  بَِرْحَمِتكَ  َواَْدِخْلٖنىَتْرٰضیُه َصالًِحا  َواَْن اَْعَملَ  َوالَِدی� 

الِٖحينَ ِعَباِدَك  الص�  

 

  
(27.15)- “Bizi Mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a 
hamd olsun.  
 
(27.19)- “Rabbim! Bana ve anne-babama lutfettiğin nimetine 
şükretmemi ve razı olacağın salih amel işlemeyi bana ilham et 
(beni muvaffak kıl) ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.” 

 

 
 

28 28.Kasas Sûresi: (16-21. Âyetler)  1 

   

ّٖى  َرب�   ُهَو  اِن�هُ َفَغَفَر لَُه  ٖلىَفاْغِفْر  نَْفٖسى َظَلْمتُ اِن
الر�ٖحيمُ  الَْغُفورُ   

لِْلُمْجِرٖمينَ َظٖهيًرا َفَلْن اَكُوَن  َعَلی� بَِما اَنَْعْمَت  َرب�    
ٖنى  َرب�  الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم نَج�  

 

  
(28.16)- “Rabbim! Gerçekten ben nefsime zulmettim, beni bağışla.” 
(Allah da) onu bağışladı. Kuşkusuz O, çok bağışlayıcıdır, pek 
merhametlidir.  
(28.17)- “Rabbim! Bana lutfettiğin nimet hakkı için artık suçlulara 
asla arka çıkmayacağım.”  
(28.21)- “Rabbim! Beni zalim kavimden kurtar.” 

 

 



 
 

 

  

28 28.Kasas Sûresi: (22-24. Âyetler) 2 

   

ٖبيلِ  َسَواءَ  اَْن َيْهِدَيٖنى َربّٖىَعٰسى  الس�  

ّٖى َرب�  َفٖقيرٌ  ِمْن َخْيرٍ  اِلَی�  لَِما اَنَْزلَْت  اِن  

 

  
(28.22)-”Umulur ki Rabbim beni doğru yola iletir.” 
(28.24)- “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (nimete) 
muhtacım.”  
 

 

 
 

29  29.Ankebut: (30. Âyet) 1 

  
الُْمْفِسٖدينَ َعَلى الَْقْوِم انُْصْرٖنى  َرب�    

 

  
(29.30)- “Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et. 
 

 

 
 

35 35.Fatır: (34-35. Âyetler) 1 

  

َشُكورٌ لََغُفوٌر  اِن� َرب�َنا الَْحَزنَ َعن�ا  اَْذَهَب  اَلَْحْمُد لِل�ِه ال�ٖذى   
َنا ِمْن َفْضلِهٖ َداَر اْلُمَقاَمِة  اَل�ٖذى اََحل�َنا  َنَصبٌ  ٖفيَها َ�� َيَمس�

َنا  لُُغوبٌ ٖفيَها َوَ�� َيَمس�  

 

  
(35.34)- “Bizden tasayı gideren Allah’a hamd olsun. Hakikaten 
Rabbimiz çok bağışlayandır, çok ihsan edicidir.             
(35.35)- O ki, lutfuyla bizi ikamet yurduna (cennete) yerleştirdi.  
Orada bize yorgunluk dokunmaz, ve orada bize bir usanç ilişmez." 
 

 

 



 
 
 

37 37.Saffat Sûresi: (99-100. Âyetler) 1 

  

ّٖى   َسَيْهٖدينِ اِلٰى َربّٖى  َذاِهبٌ اِن  
 

الِٖحينَ ِمَن لٖى  َهْب  َرب�   الص�  

 

  
(37.99)- “Kuşkusuz ben Rabbime gidiyorum. Bana doğru yolu 
gösterecektir.  
(37.100)- Rabbim! Bana salihlerden (bir evlat) ihsan et.”  
  

 

 
 

38 38.Sad Sûresi: (35.Ayet) 1 

   

ِمْن  �ِ�ََحدٍ  َ�� َيْنَبٖغى ُمْلًكا َوَهْب ٖلى اْغِفْر ٖلى َرب�  
اُب  اِن�كَ َبْعٖدى  اَنَْت الَْوه�  

 

  

(38.35)- “Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden sonra 
kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bahşet! Şüphesiz daima 
lütufkâr olan sensin.”  
 

 

 
 

43 43.Zuhruf:(13-14.Âyetler) 1 

  

َر  ُسْبَحانَ  ُمْقِرٖنينَ  لَهُ َوَما كُن�ا  ٰهَذا لََناال�ٖذى َسخ�  

لَُمْنَقِلُبونَ َرب�َنا  َواِن�ا اِلٰى  

 

  
(43.13)- “Bunu bizim emrimize vereni  takdis  ederiz, yoksa 
biz bunu (hizmetimize)  yanaştıracak değildik.   
(43.14)- Veşüphesiz biz,  Rabbimize  dönenleriz. 
 
 

 

 



 
 
 

  

40 40.Mümin Sûresi: (7-9. Âyetler) 1 

  

 لِل�ٖذيَن َتاُبوا َفاْغِفرْ  َوِعْلًما َرْحَمةً  كُل� َشْیءٍ َوِسْعَت  َرب�َنا

الَْجٖحيمِ َعَذاَب  َوقِِهمْ َسٖبيَلَك  َوات�َبُعوا  

 ِمنْ َوَمْن َصلََح  َوَعْدَتُهمْ َعْدٍن ال�ٖتى  َجن�اتِ  َواَْدِخْلُهمْ  َرب�َنا

ي�اتِِهمْ َواَْزَواِجِهْم  اَٰبائِِهمْ  الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز اَْنَت  اِن�كَ  َوُذر�  

ي�َپاتِ  َوقِِهمُ  ي�َپاتِ  َتقِ َوَمْن  الس� َرِحْمَتُه  َفَقدْ  َيْوَمِئذٍ  الس�

الَْعٖظيمُ  الَْفْوزُ  َوٰذلَِك ُهوَ   

 

  

(40.7)- “Rabbimiz! Rahmet ve ilimce her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri 
ve yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru”. 
(40.8)- Rabbimiz! Onları ve onların babaları, eşleri ve soylarından 
salih olanları, kendilerine va’dettiğin Adn cennetlerine koy. 
Şüphesiz sen, üstün/mutlak galipsin, hikmet sahibisin. 
(40.9)- Ve onları kötülüklerden koru! Sen o gün kimi kötülüklerden 
korumuşsan, gerçekten ona merhamet etmişsin. İşte bu en büyük 
kurtuluştur." 

 

 
 

46 46.Ahkaf Sûresi: (15. Âyet) 1 

   

َوَعلٰى  َعَلی�  اَنَْعْمَت نِْعَمَتَك ال�ٖتى اَْن اَْشُكَر اَْوِزْعٖنى َرب� 
ٖفى ٖلى  َواَْصِلحْ َتْرٰضیُه  َصالًِحا َواَْن اَْعَملَ َوالَِدی� 

ي�ٖتى  ّٖىُذر� ّٖى اِلَْيكَ تُْبُت  اِن ِمَن الُْمْسِلٖمينَ  َواِن  

 

  

 (46.15)- “Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimetine 
şükretmemi ve razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. 
Benim için soyuma da salahı ver. Hakikaten ben tevbe edip sana 
yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardanım.” 
 

 

 



 
 

 

  

59 59.Haşir Sûresi: (10. Âyet) 1 

  
َوَ��  بِاْ�ٖ�يَمانِ  ال�ٖذيَن َسَبُقونَا َو�ِِ�ْخَوانَِنا لََنااْغِفْر  َرب�َنا
َرٖحيمٌ  َرُؤفٌ  اِن�كَ َرب�َنا  لِل�ٖذيَن اَٰمُنوا ِغ��� قُلُوبَِنا ٖفى َتْجَعلْ   

 

  
(59.10)- “Rabbimiz! Bizi ve imanda bizi geçen kardeşlerimizi bağışla 
ve inananlara karşı kalplerimizde kin bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz 
sen çok şefkatli, pek merhametlisin.” 

 

 
 

60 60.Mümtehine Sûresi: (4-6. Âyetler) 1 
  

الَْمٖصيرُ  َواِلَْيكَ اَنَْبَنا  َواِلَْيكَ  َتَوك�ْلَنا َعَلْيكَ  َرب�َنا  
 اِن�كَ  َرب�َنالََنا  َواْغِفرْ لِل�ٖذيَن َكَفُروا  ِفْتَنةً َ�� َتْجَعْلَنا  َرب�َنا

الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز  اَنَْت   

 

  
(60.4)- Rabbimiz! Sana dayandık, sana yöneldik, dönüş de ancak 
sanadır. 
(60.5)- Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir deneme konusu kılma! 
Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen, üstün/mutlak galipsin, hikmet 
sahibisin.  
 

 

 
 

66 66.Tahrim Sûresi: (8. Âyet) 1 

  

َقٖديرٌ  َشْیءٍ  كُل�  َعلٰى اِن�كَ  َلَنا َواْغِفرْ نُوَرنَا  لََنا اَْتِممْ  َرب�َنا  
 

  
(66.8)- “Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla! Şüphesiz Sen her 
şeye kadirsin.”  
 

 

 



 
 

 

  

71 71.Nuh Sûresi: (21-28. Âyetler) 1 

  

  َدي�اًرا ِمَن الَْكافِٖرينَ  َعَلى اْ��َْرضِ  َ�� َتَذرْ  َرب� 
اًرا َفاِجًرا اِ��� َوَ�� َيلُِدواِعَباَدَك  ُيِضل�واَتَذْرُهْم اِْن  اِن�كَ  َكف�  

  ُمْؤِمًنا َبْيتِىَ  َولَِمْن َدَخلَ  َولَِوالَِدی�  لٖىاْغِفْر  َرب� 
َتَباًرا اِ���الظ�الِٖميَن  َوَ�� َتِزدِ  َوالُْمْؤِمَناتِ َولِْلُمْؤِمٖنيَن   

 

  

(71.26)- “Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden kimseyi bırakma!”                                                                                                    
(71.27)- Sen eğer onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve facir 
kâfirden başka doğurmazlar.                                                                                                          
(71.28)- Rabbim! Beni, ana babamı, inanarak evime gireni, inanan 
erkekleri ve inanan kadınları bağışla. Zalimlere helaktan başka artırma. 

 

 
 

113 113.Felak Sûresi: (1-5. Âyetler) 1 

  

 َوَقَب  اَِذا َغاِسقٍ َوِمْن َشر�  َما َخَلقَ  ِمْن َشر�  الَْفَلقِ  بَِرب�  اَُعوذُ  
اَثاِت َوِمْن َشر�  َحَسدَ  اَِذا َحاِسدٍ َوِمْن َشر�  ِفى الُْعَقدِ  الن�ف�  

 

  

(113.1)- Sabahın Rabbine sığınırım.  
(113.2)- Yarattığı şeylerin şerrinden.                                                                                  
(113.3)- Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden.                                                    
(113.4)- Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden.  
(113.5)- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden.                                
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 الَْوْسَواسِ ِمْن َشر�  الن�اسِ  اِلٰهِ  الن�اسِ  َملِكِ  الن�اسِ  بَِرب�  اَُعوذُ  
َو الن�اسِ  ِمَن اْلِجن�ةِ  الن�اسِ ٖفى ُصُدورِ  ُيَوْسِوسُ  َال�ٖذى الَْخن�اسِ   

 

  
(114.1)- “İnsanların Rabbine sığınırım.  
(114.2)- İnsanların Melikine/mutlak hükümdarına.                                                                                                                                                  
(114.3)- İnsanların ilâhına.              
(114.4)- O sinsice vesvese veren vesvesecinin şerrinden.  
(114.5)- Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.  
(114.6)- Gerek cinlerden ve gerekse insanlardan. 
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