
4. ÜNITE 
Allah’a Yakanj: Dua ve Tövbe 

DUALARI KABUL EDEN SEN’SIN SEN 

Dualan kabul eden Sen’sin Sen, 
N’olur kabul et 

bu dualanmi da! 

Ugurtmam 
Turn ugurtmalardan yüksek olsun 

ipini saldigimda. 

Zihin agikligi ver bana, 
Matematik daha kolay girsin aklima. 

Annem daha gok z^hcefilli kurabiye yapsin 
Ve babaannem 

daha wzun masallar anlatsin bana. 

Sagima yatip gözlerimi yumdugumda 
Peygamberimi göreyim rüyamda. 

Ve daha iyi bfr gocuk olayim, 
“Öf bile de^heyeyim 

anneme ve babama. 

Dualan Babul eden Sen’sin Sen, 
N’olur^cabul et 

bu dualanmi da! 



3. KUR 
ibadet 

JflL Dua 

BILIYOR MUYDUNUZ? 
Dua kelimesinin dilimize Arap-

gadan ge^tigini ve gagirma, 
davet etme, seslenme, isteme, 

yardim talep etme anlamlarma 
•reldigini biliyor muydunuz? 

Dua Nedir? 

Dua, Allah’a yalvarma, yakarma, ondan maddî ya da manevî bir §eyler isteme demektir. 
Dua, Allah ile kul arasinda bir ileti§im ve iliski bigimidir. Aslinda her ibadet bir duadir; 
cunkvi her ibadette bir dua veya dua bigimi yer alir. Bu 
anlamda Peygamberimiz (as) “Dua, ibadetin özüdür.” 
buyurur. Bunun di§inda daha dar ve özel anlamiyla dua; 
kulun yaraticisindan ihtiyaci olan §eyleri istemesi, derdi-
ni ve sikintisini gidermesini talep etmesi, verdigi nimetler 
igin §ukretmesi, dileklerini dile getirmesidir. 

insanin istedigi bir §eyin gergeklesmesi igin gayret gösterip 
gali§masi da bir ge§it duadir. Ancak ki§i, kendi gayretinin, arzu ettigi sonuca ulasmak igin 
yeterli olmadiginin da farkinda olmalidir. ^unkvi higbir §ey Allah'in dilemesinin önüne 
gegemez. Bu anlayi§la ve sonucu Allah’tan bekleyerek yapilan her türlii gali§ma, gayret 
ve gaba en gvizel duadir. 

Dua, yaraticisi Allah'in yiiceligi, cömertligi, zenginligi ve kudreti kar§isinda insanin, ken
di kuguklugunvi, garesizligini, mahrumiyetini ve acizligini hissedip ifade etmesinin bir 
geklidir. Dua, insanin Allah’la konu§masidir. (̂ unkü Allah, insani her zaman ve her yerde 
duymakta ve görmektedir. 

Duanin Önemi ve insana Kazandirdiklari 

Dua, dileklerin Allah’a iletilmesinde kullanilan bir tür “dilekge”dir. Dua eden insan 
dilekgesini dogrudan Rabbine sunmus, demektir. Böylece Allah ile arasina hig kim-
seyi araci kilmadigi igin islâm inancinin temeli olan “tevhid” ilkesine baghhgini da 
ortaya koymu§ olur. Dua eden insan kendi 
acizligini ve Allah’in kudretini itiraf etmek-
tedir. Bu da onun Allah’a imaninin bir ba§-
ka göstergesidir. 

Dua, insanin yaraticisi katindaki degerini be-
lirler. “(Ey Muhammed!) De fei: Duamz olmasa 
Rabbim size ne diye deger versin!” (25 / Furkân 
Suresi, 77. ayet) Bu ayetin bildirdigi gibi dua-
siz bir hayatin Allah katinda degeri yoktur. 

A 

Kullarim beni senden sorarlarsa (bilsin-
ler ki) gergekten ben (onlara gok) yaki-
nim. Bana dua edince dua edenin dua-

sma cevap verir im. O hâlde, dogru yolu 
bulmalan igin benim davetime uysunlar, 

bana iman etsinler. 

2 / Bakara Suresi, 186. ayet 
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4. ÜNITE 
Allah’a Yakanj: Dua ve Tövbe 

Dua, insani manevî agidan geli§tirir, psikolojik olarak rahatlatir. Dua 
eden insan, Allah ile kurdugu bagin giiglendigini ve higbir zaman 
yalniz olmadigini hisseder. 

Dua; yalmzlik korkusuna, vimitsizlik ugurumuna, sikinti karanligi-
na, günahin agirligina kar§i müminin silahi ve i§igidir. insan 

zorda kaldigi zaman dua ettiginde Allah’in kendisine yar-
dim edecegini bilir ve ümitsizlige kapilmaktan kurtulur. 

Ki§i kendisi igin dua ettigi gibi baskalan igin de dua et-
melidir. Üstelik sadece insanlar igin degil, canli can-

siz bütün varliklar igin dua edebilir. Bu yönviyle 
dua, gerek diger insanlarla gerekse canli can-
siz bütün varliklarla daha saglam ili§kiler ku-

rulmasini saglar, onlara kar§i hissedilen sevgiyi gogaltir, yakinligi artinr. 

Dua eden kimse algak gönvillu olmayi, §eytanin en önemli özelligi olan kibir ve büyvik-
lenmekten uzak durmayi ogrenir. 

Ne Zaman, Nerede ve Nasil Dua Edebiliriz? 

Duada temel ilke samimiyettir. Allah’tan dilekler samimiyetle ve igtenlikle istenmelidir. 
Duanin ne zaman, nerede ve nasil yapilacagi konusunda su noktalara dikkat etmek uy-
gun olacaktir: 
it Her zaman dua edilebilir. insan Allah’a her zaman yönelmeli, ondan her zaman istekte 

bulunmalidir. insan, geni§lik ve darlikta, zenginlik ve fakirlikte, genglik ve ihtiyarlikta, 
seving ve üzvintüde, saglik ve hastalikta, kisacasi her durumda dua etmelidir. Nitekim 
sadece sikintili anlarda dua edenleri Rabbimiz kinamaktadir: "insan nimet verdigimizde 
yiiz gevirir ve yan çizer. Ba§ma bir kötüliik gelince de yalvarmaya koyulur.” (41 / Fussilet 
Suresi, 51. ayet) 

it Allah’tan bir §ey isterken onun yiice ve güzel isimleri olan esmavi'l-hvisna araciligiyla 
dua edilmelidir: “En güzel isimler Allah'mdir. O’na o güzel isimleriyle dua edin.” (7 / 
A’râf Suresi, 180. ayet) 

it Helâl ve temiz §eyler igin dua edilir. Allah’tan 
haram, yasak ve kötü §eyler dilemek, hem du
anin ruhuna ve amacina hem de kulluga ay-
kindir. Aynca haram olanlar istenmeyecegi 

Allah igin duadan daha degerli bir §ey 
yoktur. 
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BILIYOR MUYDUNUZ? 
Dilimizde dua ile es anlamh 
olarak niyazda bulunmak, 

lerinin de kullamldigini biliyor 
muydunuz? 

Rabbiniz §6yle dedi: Bana dua edin, dua-
niza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi 
kibirlerine yediremeyenler a§agilanmi§ 

bir hâlde cehenneme gireceklerdir. 

40 I Mii’min Suresi, 60. ayet 

gibi haram i§ler yaparak da dua edilmez. Haram 
yollarla elde edilmi§ §eylerden yararlanirken dua 
etmek duanin kabul edilmesine de engeldir. Pey-
gamberimiz (as) bu gergegi §6yle dile getirmekte-
dir: “Bir fei§i ellerini semaya kaldmr ve ‘Ya Rabbi! Ya 
Rabbi!’ diye yalvanr. Hâlbuki yedigi haram, giydigi 
haramdir. Haramla beslenmi§tir. Bu adamm duasi 
nasil kabul edilecek?!” 

it Duanin kabul edilip edilmeyecegi konusunda tereddüt veya suphe edilmemelidir. 
Allah’tan samimi olarak bir §ey istendiginde bunun mutlaka kabul edilecegi dusuniil-
melidir. “Ben dua ettim ama kabul edilme-
di.” gibi yanli§ du§vinceler §eytanin kandir-
macasidir. Peygamberimiz (as) duanin ka
bul edilmesiyle ilgili olarak altin bir anahtar 
vermi§tir: “Allah, dua edenlerin istegini ya 
dünyada ikerx verir ya da onun iqin bu iste
gini ahirette vermek iizere bekletir ve ahirette 
verir veya ba§ma gelecek olan bir kötülügü 
önler.” 

it Dua ederken baginp gagirmamak gerekir. Allah her §eyi igitir ve bilir. Sanki o bizi duy-
muyormus, gibi baginp gagirmak, a§m hareketlerde bulunmak duanin ruhuna aykindir. 
Bu, samimiyeti de zedeleyen bir durumdur. Kur’an’da Rabbimiz §6yle buyurur: “Rab-
binize alqak gönülluce ve için için dua edin. Qunkü O, haddi a§anlan sevmez.” (7 / A’râf 
Suresi, 55. ayet) 

it Dua ederken edebe uygun ifadeler kullamlmalidir. insan dua 
ederken ne istedigini agik ve kesin bir §ekilde belirtmeli, dua
nin edebine aykin ifadelerden kaginmahdir. Peygamberimiz 
(as) bu hususta §6yle buyurur: “Sizden biri dua ettigin-
de istegini kesin olarak belirtsin. Sakin ‘Allah’im dilersen 
bana ver, dilersen beni bagi§la.’ demesin. Qunkü bu istegi 
yerine getirmesi için Allah’1 zorlayan yoktur.” 

it Dua ederken edebe aykin bir hâlde veya konumda olma-
mak kaydiyla her durumda ve her yerde dua edilebilir. Yvice 
Rabbimiz Müslümanlann özelliklerini anlatirken bu hususu 
ögretir: “Onlar ayaktayken, otururken ve yanlan üzerine ya-
tarken Allah’i anarlar. Göklerin ve yerin yaratih§i üzerinde dü-
sunürler.” (3 / Âl-i imrân Suresi, 191. ayet) 
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Her ise ba§larken yapildigi gibi yemege ba§lamadan önce de besmele gekilir. 
Yemek bitirildikten sonra da Peygamber Efendimizin (as) yaptigi gibi dua edilir. 
Böylece bagisjadigi nimetlerden dolayi yiice Allah’a hamd ve sukvir sunulur. 
Peygamberimiz (as) yemekten sonra farkli zamanlarda farkli dualar ederdi. 
Bunlann iginden en fazla a§agidaki duayi yapardi: 

Bizi yedirip doyuran, bizim susuzlugumuzu gideren ve bizi 
Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamd olsun. 

5^-LUJi if. Gii^j l itLij HSJLU <jill A) •J^Ji I 

Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den (as) Dualar Ogreniyoruz 

Gerek Kur’an’da gerekse Peygamberimizin (as) hadislerinde birgok dua örnegi bula-
biliriz. Yvice kitabimiz Kur’an, peygamberlerin hayatlanni anlatirken onlann yapmis, 
olduklan dualan da aktanr. Ayrica Allah’a inanan Müslümanlann yapmalan gereken 
dualan bizlere ögretir. Peygamberimizden (as) de hem kendisinin yapmis, oldugu 
dualar hem de ashabina ögrettigi dualar bize ula§mi§tir. 

Kur’an’dan Dua Örnekleri: 
® Rabbimiz! Bize bu dvinyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ate§ aza-

bindan koru. (2 / Bakara Suresi, 201. ayet) 
® Rabbim! ilmimi artir. (20 / Tâ-Hâ Suresi, 114. ayet) 
® Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kim-

seler yarat. Rabbimiz! Duami kabul eyle. Rabbimiz! Hesap göriilecek gvinde, 
beni, ana babami ve inananlan bagisja. (14 /Ibrahim Suresi, 40-41. ayetler) 

® Ey Rabbimiz! Unutur ya da yamlirsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, biz-
den öncekilere yükledigin gibi agir yiik yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzvin 
yetmedigi §eyleri yükleme! Bizi affet, bizi bagi§la, bize aci! Sen bizim Mevlâmizsin. 
Kâfirler topluluguna kar§i bize yardim et. (2 / Bakara Suresi, 286. ayet) 

® Rabbim! Gönlvime ferahlik ver. i§imi bana kolayla§tir. Dilimdeki tutuklugu 
coz ki sözvimü anlasinlar. (20 / Tâ-Hâ Suresi, 25-28. ayetler) ( 
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Hz. Peygamberimizden (as) Dua Örnekleri: 

® 

® 

® 

® 

® 

Allah'im! Yaratih§imi gvizel yaptigin gibi ahlâkimi da güzellestir. 
Allah'im! Günahlanmi, bilgisizlik yvizünden yaptiklanmi, haddimi a§arak i§le-
digim kusurlanmi, benden daha iyi bildigin bvitün suglanmi bagisja. 
Allah’im! Kendimi Sana teslim ettim. Yvizümü Sana gevirdim. i§imi Sana ismar- I 
ladim. Sirtimi Sana dayadim. Omit bagladigim Sen, korktugum da Sen’sin. 
Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Biitün insanlan affet. 
Allah’im! Acizlikten, tembellikten, korkakliktan, cimrilikten, ihtiyarlayip ba§-
kasina muhtag olmaktan ve kabir azabindan Sana sigininm. Allah’im! Bana 
Sana kar§i gelmekten sakinma duygusu kazandir. Nefsimi gvinahlardan anndir; 
gunkvi onu en iyi anndiracak olan Sen’sin. Nefsimin sahibi ve efendisi Sen’sin. 
Allah’im! Faydasiz bilgiden, virpermeyen kalpten, doymak bilmez nefisten, ka-
bul olmayacak duadan Sana sigininm. 

2 Tövbe 
Tövbe Nedir? 

Tövbe, bilerek veya bilmeyerek, agiktan veya giz-
lice i§lenmi§ gvinahlardan, hatalardan ve ku-
surlardan pi§manlik duymak onlan bir daha 
yapmamaya niyet etmek ve yeniden ayni 
yanlisjara dvi§memek igin gaba göstermektir. 
Tövbe sadece dille olmaz. insan tövbe ettigi 
§eyi bir daha isjememek igin gayret sarf etme-
li, Allah’a itaat etme konusunda kendini kontrol 
altinda tutmalidir. Kur’an’da tövbeyle yakin anlama 
sahip bir kelime daha kullanilir: istigfar. istigfar, bagisjanma 
dilemek af istemek anlamlanna gelir. 

BILIYOR MUYDUNUZ? 
Tovbe kelimesinin dilimize 

bir $eyeyonelme anlamlarma 
geldigini biliyor muydunuz? 

Tövbenin Hayatimizdaki Yeri 
ve Önemi 

Tövbe eden ki§i ruhen rahata ve 
huzura erer. Tövbe bagi§lamaya 
yetkili tek makamin Allah oldugu 
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bilincine sahip olmaktir. Bu yönviy-
le tövbe Allah ile kul arasinda hig 
kimseyi araci kilmamamn i§aretidir 
ve imanin gok önemli bir belirtisidir. 
Tövbe etme imkâni olmasaydi in-
san yaptigi yanh§lann agirhgi altinda 
ezilir, kendine eziyet eder, vicdan 
azabindan kurtulamazdi. Tövbe, 
hata ve kusur karanliginda önümü-
zvi aydinlatan bir lambadir. Tövbe, 
iç dünyamizdaki yaralanmiza en §i-

Allah katmda (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek 
günah isleyip sonra gok gegmeden tövbe edenle-
rin tövbesidir. iste Allah bunlann tövbelerini kabul 
buyurur. Allah hakkiyla bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir. Yoksa (makbul) tövbe, kötiiliikleri (gü-

nahlari) yapip yapip da kendisine öliim gelip gatmca 
“iste ben simdi tövbe ettim.” diyen kimseler ile 

kafir olarak ölenlerinki degildir. Bunlar igin ahirette 
elem dolu bir azap hazirlami§izdir. 

4 I Nisâ Suresi, 17-18. ayetler 

fall merhemdir. Tövbe her ba§layan 
günvi hayatimizin ilk günüymü§ gibi hissetmemizi saglayan bir tedavidir. Tövbe, kendi-
mizle yüzle§memize imkân taniyan bir aynadir. Tövbe, gvinah ugurumundan bizi gekip 
gikaran sapasaglam bir iptir. Tövbe, yaratanimiz Allah’a kar§i samimi bir §ekilde yakar-
digimiz en özel animizdir. Tövbe, hata ve kusur kirlerini yikayip ruhumuzu anndiran 
tertemiz bir sudur. Tövbe, vicdan azabi atesjerimizi pi§manlik topragiyla söndüren bir 

rahmettir. 

Ne Zaman, Nerede ve Nasil Tövbe Edebiliriz? 
insanin, hatalan, kusurlan ve eksiklikleri olabilir. Tövbe, 

yapilamayan ya da yaparken eksik ve kusurlu davra-
nilan konularda Allah’tan özvir dilemektir. Bir daha 

yapmamaya karar vermektir. Tövbe imanin bir ge-
regidir. insan tövbe ederek hayatinda birtakim 

§eyleri degigtirir. Bu degi§imler ki§inin dusun-
cesinde, duygulannda, amaglannda ve en 
sonunda da davramsjannda ortaya gikar. 

Kim bir kötülük yapar yahut kendine 
zulmeder, sonra da Allah’tan bagislama 

dilerse, Allah’i gok bagislayici ve gok mer-
hamet edici bulur. 

4 I Nisâ Suresi, 110. ayet 
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Rabbimiz! Bizi sana teslim olmus kimse-
ler kil. Soyumuzdan da sana teslim olmus 

bir ümmet kil. Bize ibadet yerlerini ve 
ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Qün-
kü sen, tövbeleri gok kabul edensin, gok 

merhametli olansin. 

(2 I Bakara Suresi, 128. ayet) 

Tövbe etme imkâni, Allah'in kullanna bir ar-
magamdir. Kul hata veya kusur isjediginde 
tövbe etmelidir. Ancak tövbe etmek igin ille 
de yanh§ yapmi§ olmak gerekmez. Her zaman 
ve durumda tövbe edilebilir. Bu, insanin ig 
huzurunu ve ban§ini saglayacagi gibi Allah'in 
da hosnutlugunu kazandiracak bir davrams, 
olacaktir. 
Kalp, yaratili§tan pinl pml bir aynaya benzer. Kuguk veya büyiik hatalar sebebiyle parlak-
ligini kaybeden bu ayna tövbe ederek sik sik parlatilmalidir. Peygamberimiz (as) bile ken-
disinin gvinde yiiz defa tövbe ettigini belirtmektedir. Böylece ümmetine de tövbe etmenin 
önemini anlatmaktadir. 

Ki§i isjedigi hata ve kusurlardan gergekten pi§man olup bunlan bir daha yapmamaya 
igtenlikle karar vermelidir. Yani tövbede en önemli §art samimi olmaktir. Yvice kitabimiz 
bunu §u §ekilde ifade eder: “Ey iman edenler! Allah’a igtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rab-
biniz sizin kötüliiklerinizi örter, peygamberi ve 
onunla birlMe iman edenleri utandirmayacagi 
giinde Allah sizi, içlerinden irmaklar akan cen-
netlere sokar.” (66 / Tahrim Suresi, 8. ayet). 
Tövbe eden ki§inin a§agidaki ug hususa özen 
göstermesi gerekir: 
1. Bir hata yaptiktan sonra hemen tövbe et

melidir. Tövbe, yapilan kötü isten dolayi “pi§manlik duymak ve igi sizlamak”tir. Böyle 
oldugu igin de bunu geciktirmeden ve vakit kaybetmeden yapmak gerekir. 

2. Yapilan hatayi bir daha yapmamaya samimi olarak niyet edip karar vermek gerekir. 

3. Ayni hata veya kusuru i§lememek igin elden geldigince gaba göstermek gerekir. Bile-
rek veya bilmeyerek hata ve kusur isjene-
bilir. Önemli olan hatada israr etmemek- (~ 
tir. Hata yapmamak igin insan kendisini 

Sonra, siiphesiz ki Rabbin, cahillik sebe-
buna süriikleyecek ortamlardan ve ki§i- biy|e kötü|ük yapan> sonra bunun ardm. 
lerden de uzak durmalidir. dan t6vbe eden ve durumunu düzelten-

lerden yanadir. §iiphesiz Rabbin bundan 
sonra da elbette gok bagislayandir, gok 

merhamet edendir. 

/ 6 / Nahl Suresi, 119. ayet 

Hâlâ miAllah’a tövbe etmezler ve O’ndan 
bagi$lanma istemezler? Allah, fo/c bagisla

yandir, fo/c merhamet edendir. 

(5 I Mâide Suresi, 74. ayet) 
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Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den (as) Tövbe Örnekleri 
Peygamberlerin Tövbelerinden Örnekler 

(Yusuf) “Ben nefsimi 
temize gkarmam, Qunkü Rabbi-

min merhamet ettigi hariQ, 
nefis asjn derecede kötüliigii emreder. 

§iiphesiz Rabbim Qok bagisjayandir, Qok 
merhamet edendir.” dedi. 

/ 2 / Yûsuf Suresi, 53. ayet 

(Musa), 

“Ey Rabbim! Beni 

ve karde§imi bagisja. Bizi ken-

di rahmetine sok Sen merhametli-

lerin en merhametlisisin.” dedi. 

7 I A’râf Suresi, 151. ayet 

Allah’im! Sen benim Rab-

bimsin. Sen’den ba§ka ilâh yoktur. 

Beni yarattin ve ben Sen’in kulunum. Ve 

ben giiciim yettigi kadar Sana verdigim söz ve 

vaadim iizereyim. Yaptiklanmin kötülüklerinden 

sana sigininm. Bana verdigin nimetleri itiraf ede-

rim. Kendi kusur ve günahlanmi da itiraf ederim. 

Beni bagisja. C îinkü Sen’den ba§ka hi? kimse 

günahlan bagisjayamaz. 

(Hadis-i Serif) 

(Nuh) 

“Rabbim! Beni, 

ana babami, iman etmis. ola-

rak evime girenleri, iman eden 

erkekleri ve iman eden kadinlan 

bagisja. Zalimlerin de ancak helâkini 

arttir.” (dedi). 

7/ / Nûh Suresi, 28. ayet 

Derken (Yunus) karanhk-

lar i?inde, “Senden ba§ka hi^bir ilâh 

yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutanm. 

Ben ger^ekten (nefsine) zulmedenlerden 

oldum.” diye dua etti. 

2 / / Enbiyâ Suresi, 87.ayet 
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Müminler in Tövbelerinden Örnekler 

Rabbimiz! Bizim gü-

nahlanmizi ve i§imizdeki ta§-

kinhklanmizi bagisja ve (yolunda) 

ayaklanmizi saglam tut. Kafir top-

luma karsj bize yardim et. 

3 / Âl-i imrân Suresi, 147. ayet 

Ey Rabbimiz! Unutur 

ya da yanihrsak bizi sorumlu tut-

ma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekile-

re yiikledigin gibi agir yük yiikleme. 

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzijn yetmedigi §ey-

leri yiikleme! Bizi affet, bizi bagi|la, bize aci! 

Sen bizim Mevlâmizsin. Kafirler toplulugu-

na kar§i bize yardim et. 

2 / ISakara Suresi, 286. ayet 

Rabbimiz! Biz, 

“Rabbinize iman edin.” diye 

imana gagiran bir davetg i|ittik 

hemen iman ettik Rabbimiz! Giinah-

lanmizi bagi|la. Kötülüklerimizi ört. 

Canimizi iyilerle beraber al. 

3 / Âl-i imrân Suresi, 193. ayet 

Ar§'i ta§iyanlar ve onun 

gevresinde bulunanlar (melekler) 

Rablerini hamd ederek tesbih ederler, 

O’na inanirlar ve inananlar ign (|6yle diye-

rek) bagi§lanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin 

rahmetin ve ilmin her §eyi ku§atmi§tir. O hâlde 

tövbe eden ve senin yoluna uyanlan bagisja ve 

onlan cehennem azabindan koru.” 

40 I Mu'min Suresi, 7. ayet 
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Asagida cok guzel bir dua ornegi olarak bir ayet meali sifreli 
verilmistir. Once sifreyi cozup ayetin mealini bulun. Sonra siz de 
Rabbimize ayni duayi yapin. Aynca metin icinde farkh s-ekilde yazilan 
bazi harfleri yan yana koyup okudugunuzda da bu duanin bulundugu 
surenin adini bulacaksiniz. 

RabBimifc! Unutur *a da *anihr^ak bifci ^orumlu tutma! 

E* RAbbimi*! Bifce, bidden önceKilere ükledigin gibi Ag.r 

ük ükleme. E Rabbimi-.V! Bi-.Ve gücümüfcün etmedigi 

se leRi ükleme! Bi-.Vi affet, bi-.Vi bagisla, bi-.Ve aci! en bi-.Vim 

Mevlâmi* in. Kâfirler topluluguna kArsi bi-.Ve ardim et! 

Gunluk hayatimizda ettigimiz bazi 
dualar vardir. Asagida bu turden dua ve 

dileklerimizden ornekler verilmektedir. Bosluklan 
doldurunuz 

tf 

Bereket versin! Ahseot is yapildiginda... 

Yolcu ugurlanirken... 

Allah rahmet etsin! 

Birhastaziyaretedildiginde... 

Elinesaghk! 

Qalismakta olan birine... 

Hayirh olsun! Yeni bir giysi ile goriilen tanidiga... 

Bir sinava girmekte olan arkada§a... 

Allah anah babah buyutsun! ^ J ^ ^ 

Evlenen bir gifte... 

Allah utandirmasin! 
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