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5. GÜNLÜK DUALARIM 

Dua için belirli bir zaman yoktur. Sabahları arkadaşlarımızla karşılaşınca 
“İyi günler.”, “Hayırlı sabahlar.” , “Günaydın.”, yemek yiyen birisine “Afiyet 
olsun.”, bir işimizi yapana “Eline sağlık.”, yeni bir şey almış arkadaşımıza 
“Hayırlı olsun.” dememiz her zaman ettiğimiz günlük dualarımızdandır. 
 

 
Dua etmek için bazı dua cümlelerini ezberleme zorun-luluğu yoktur. Al-

lah’a istediği-miz her zaman kendi cümlelerimizle ve gönlümüzce dua edebiliriz.  
Sabah yataktan kalk-tığımızda, yemek yerken veya yedikten sonra, ak-

şam yatarken dua ederiz. Söz gelimi, sabah kalkınca şöyle dua edebiliriz:  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Günlük dualarımızdan birisi de yemek duasıdır. Bizi rızıklandıran Allah’a şük-

rümüzü çeşitli şekillerde dile getiririz. 

 

                      Elhamdulillâh. 
Allah’ım! 

Haram katma aşımıza. 
Bırakma tek başımıza. 
Yardım eyle işimize. 

Kimseler muhtaç olmasın. 
Yetimin benzi solmasın. 
Dünyamız aç kalmasın. 

Hastalara şifa eyle. 
Dertlilere deva eyle. 

Dualarımızı kabul eyle 
Allah’ım! 

 

 

Günlük konuşmalarımızda yukarıdakilere benzer başka hangi dualar ediyoruz? 

Birkaçını belirleyip anlamlarını konuşunuz. 

 

Yatarken yaptığınız dualardan birini arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Günaydın güzel sabah. 

Kalkıyoruz bismillâh, 

Lâ ilâhe illâllah 

Muhammed Resulullah. 

Sana şükürler olsun, 

Sevgili Allah’ımız. 

Mutlulukla başlasın 

Bu gün de sabahımız. 

SABAH DUASI 

Şükrederiz biz sana. 

Uyandık sağlıcakla. 

Hepimizi bütün gün 

Yardımınla kucakla. 

Gökhan EVLİYAOĞLU 

(Çocuk ve Dua, s. 9) 

 

Sabah kalkınca nasıl dua edersiniz? 
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Günün sonunda gece yatarken de birbirimize duamız  “İyi uykular.”, 

“Tatlı rüyalar.” ve “Allah rahatlık versin.” şeklinde olur. Bazen de kendimize 
göre yaptığımız dualarımız vardır. Aşağıda buna bir örnek verilmiştir. 

 
 
 

Geldi uyku zamanı 
Huzur gönder ya Rabbi! 
Bütün yaratıklara 
Rahatlık ver ya Rabbi! 
 
Bütün Müslümanlara 
Rahmetin boldur senin. 
Yardımını dilerim, 
Hasta yatanlar için. 
 
 Temiz yatağımıza 
Sağ yatıp sağ kalkalım. 
Sabahleyin neşeyle 
Yolumuza çıkalım. 
 
Güzel rüyalar görüp 
Uyanalım inşallah, 
Lâ ilâhe illâllah, 
Muhammed Resulullah. 
 
            Gökhan EVLİYAOĞLU 

                     (Çocuk ve Dua, s. 6
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6. KUR’AN’DAN VE PEYGAMBERİMİZDEN DUA ÖRNEKLERİ 
 

Kur’anıkerim’de dua örnekleri vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 
 

“Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 

Dosdoğru giden yola ilet bizi.”  

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapkınların 

yoluna değil.” (1/Fatiha suresi, 5-7) 

 

  “... Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver...” (2/Bakara 

suresi, 201) 
 

“...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır...” (2/Bakara suresi, 250) 
 

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; 

ey Rabbimiz! Duamı kabul et.”(14/İbrahim suresi, 40-41) 
 

“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; 

kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok 

şefkatli, çok merhametlisin.” (59/Haşr suresi, 10) 
 

“Rabbim, bana ve anne-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın 

yararlı  iş yapmamı temin et...” (46/Ahkaf suresi, 15) 
 

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hadislerinde de dua örnekleri vardır: 
 

“Allah’ım, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için ba-

na yardım et.”  (Ebu Davut, 2/86,  Nesaî, 3/53) 
 

“Allah’ım senden faydalı  bilgi, temiz  rızık ve kabul edilmiş bir ibadet dile-

rim.” (Müslim, 4/2090) 
 

“Bizi yediren, içiren, koruyan ve barındıran Allah’a şükürler olsun.” (Müslim, 

4/2085) 
 

“Allah’ım sen benim Rabbimsin, senden başka tanrı yok. Beni sen yarattın ve 

ben senin kulunum. Beni bağışla.” (Buharî, 7/150) 

 

Yukarıdaki ayetlerde dua cümlelerini belirleyerek anlamları üzerinde sınıfça 

konuşunuz. 

Yukarıdaki dua ayetlerinin anlamlarını ve bunları hangi durumlarda 

okuyabileceğimizi sınıfça değerlendiriniz. 


