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KUR’AN-I KERİMDE DUALAR 

 

Kur’an; … 

· hem bir kitab-ı dua, 

· hem bir kitab-ı hikmet, 

· hem bir kitab-ı ubûdiyet, 

· hem bir kitab-ı emir ve davet, 

· hem bir kitab-ı zikir, 

· hem bir kitab-ı fikir, 

· hem bütün insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok 
kitapları tazammun eden tek, câmi' bir kitab-ı mukaddestir. …   

(İşaratü’l- İcaz (fi Mezanni’l-İcaz), Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2014) 

 

Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım, bana dua 
ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana 
iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Bakara: 186 

Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.  

Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah’a (azabından) 
korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Şüphesiz, Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok 
yakındır. (A'RÂF SÛRESİ 55-56) 

Haydi, inkârcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah’a bağlanarak 
O’na dua edin. Mü'min: 14 

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi 
kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir! Mü'min : 60 

O diridir, O’ndan başka tanrı yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla O’na dua 
edin. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Mü'min : 65 
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FÂTİHA SÛRESİ 

Bismillahirrahmânirrahîm.1 

Hamd4, Âlemlerin Rabbi5, Rahmân6, Rahîm7, hesap ve ceza gününün (ahiret 
gününün) maliki Allah’a mahsustur. 2-3-4 

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.5 

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve 
sapıklarınkine değil.6-7 

 

BAKARA SÛRESİ 

“Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)” 124 

“Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah’a ve ahiret gününe iman 
edenleri her türlü ürünle rızıklandır” 126 

“Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” 
127 

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir 
ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, 
tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” 128 

“Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber (varisleri) gönder; onlara âyetlerini 
okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak 
güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” 129 

“Âlemlerin Rabbine teslim oldum” 131 

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme 
karşı bize yardım et.” 250 

“Peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” “İşittik ve itaat ettik. Ey 
Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” 285 

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden 
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği 
şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler 
topluluğuna karşı bize yardım et.” 286 
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AL-İ İMRAN SURESİ 

“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir 
rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”8 

“Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları 
toplayacaksın. Şüphesiz Allah va’dinden dönmez. 9 

“Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru”16 

“Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü 
çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz 
sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”26 

“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden 
ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.” 27 

“Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla 
işitensin” 38 

“Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk.Artık bizi (hakikate) 
şahitlik edenlerle beraber yaz.” 53 

“Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) 
ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et”147 

“Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 
azabından koru”191 

“Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç 
yardımcıları yoktur.”192 

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen 
iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber 
al.”193 

“Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi 
rezil etme. Şüphesiz sen, vadinden dönmezsin.”194 

 

NİSÂ SÛRESİ 

“Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zâlim olan memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, 
bize katından bir yardımcı ver”75 

 

MÂİDE SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle, o 
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yoldan çıkmışların arasını ayır”25 

“Ey Rabbimiz! İnandık. Artık bizi şahitlerle (Muhammed’in ümmeti) ile20 beraber 
yaz”83 

“İman ettik. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol”111 

“Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize 
(zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden 
(gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın”114 

“Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim 
için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen 
benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen 
gaybları hakkıyla bilensin.”116 

“Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları 
bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”118 

 

EN'ÂM SÛRESİ 

“Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de 
âlemlerin Rabbi Allah içindir.”162 

 

A'RÂF SÛRESİ 

“Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan 
mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”23 

“Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma”47 

“Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen 
hükmedenlerin en hayırlısısın.”89 

Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.”126 

“Seni eksikliklerden uzak tutarım Allah’ım! Sana tövbe ettim. Ben inananların 
ilkiyim”143 

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen 
merhametlilerin en merhametlisisin”151 

“Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden 
bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir 
imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim 
velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın”155 
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“Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola 
yöneldik.”156 

“Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen, elbette şükredenlerden olacağız”189 

 

TEVBE SÛRESİ 

“Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, 
yüce Arşın sahibidir.”129 

 

YÛNUS SÛRESİ 

“Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım!”, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” 
10 

“Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve 
şiddetine maruz bırakma!”85 

Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.86 

“Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun ileri gelenlerine (ve onlar gibilerine) 
dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? 
Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver, çünkü onlar elem 
dolu azabı görünceye kadar iman etmezler.”88 

 

HÛD SÛRESİ 

“Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana 
sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan 
olurum”47 

 

YÛSUF SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların 
tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum”33 

“Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, nefis aşırı 
derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir”53 

“Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri 
ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı müslüman olarak 
al ve beni iyilere kat.”101 
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İBRAHİM SÛRESİ 

“Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.”35 

“Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o 
bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet 
edensin.”36 

“Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin 
bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). 
Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, 
umulur ki şükrederler.”37 

“Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve 
gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.”38 

“Hamd, iyice yaşlanmış iken bana nimet veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbim 
duayı işitendir.”39 

“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler 
yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.”40 

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.”41 

 

İSRÂ SÛRESİ 

“Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara (anne ve baba 
ve diğer büyüklerime) acı.”24 

“Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım 
yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.”80 

 

KEHF SÛRESİ 

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize 
kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır”10 

 

MERYEM SÛRESİ 

“Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım 
dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”4 

“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan 
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korkuyorum. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub (Muhammet (s.a.s)) hanedanına varis 
olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!”5-6 

 

TÂ-HÂ SÛRESİ 

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.”25 

“İşimi bana kolaylaştır.”26 

“Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.”27-28 

“Bana ailemden birini yardımcı yap,”29 

“Kardeşim Hârûn’u (x kişiyi).”30 

“Onunla gücümü artır.”31 

“Onu işime ortak et.”32 

“Seni çok tespih edelim diye”,33 

“Seni çok zikredelim diye.”34 

“Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.”35 

“Rabbim! İlmimi arttır”114 

 

ENBİYÂ SÛRESİ 

“Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” 83 

“Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten 
(nefsine) zulmedenlerden oldum”87 

“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” 89 

 

MÜ'MİNÛN SÛRESİ 

“Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” 26 

“Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah’a hamd olsun”28 

“Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.” 29 

“Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!”39 
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“Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim 
milletin içinde bulundurma.” 93-94 

“Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.” 97 

“Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” 98 

“Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en 
hayırlısısın” 109 

“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” 118 

 

FURKÂN SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terkedilmiş bir şey haline getirdi”30 

“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir 
helaktir!”65 

“Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”66 

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlara önder eyle”74 

 

ŞU'ARÂ SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.” 83 

“Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.” 84 

“Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.” 85 

“Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır.” 86 

“(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!” 87 

“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!” 88 

“Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka.” 89 

“Artık onlarla benim aramda sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri 
kurtar.” 118 

“Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.” 169 
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NEML SÛRESİ 

Hamd, bizi mü’min kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur”15 

“Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı 
olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”19 

 

KASAS SÛRESİ 

“Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet”16 

“Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım”17 

“Ey Rabbim! Beni bu zalim kavimden kurtar”21 

“Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım”24 

 

ANKEBÛT SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et”30 

 

SEBE' SÛRESİ 

Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. Hamd 
ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla 
haberdardır.1 

 

FÂTIR SÛRESİ 

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan 
Allah’a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla 
yeter.1 

“Hamd, bizden hüznü gideren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok 
bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.”34 

“O, lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. 
Bize orada usanç da gelmez.”35 
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SÂFFÂT SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.”100 

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.182 

 

SÂD SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk 
(hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!”35 

 

ZÜMER SÛRESİ 

“Ey göklerin ve yerin yaratıcısı olan, gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’ım! 
Ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kulların arasında sen hükmedersin.”46 

“Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak 
üzere bu yurda varis kılan Allah’a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne 
güzelmiş!”74 

“Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur”75 

 

MÜ'MİN SÛRESİ 

“Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve 
senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru.”7 

“Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları 
da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, 
hüküm ve hikmet sahibisin.”8 

“Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş 
olursun. İşte bu büyük başarıdır.”9 

“Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz 
olan Allah’a sığınırım”27 

 

CÂSİYE SÛRESİ 

Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.36 

Göklerde ve yerde ululuk O’na aittir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.37 
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AHKÂF SÛRESİ 

“Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel 
işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. 
Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.”15 

 

KAMER SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et”10 

 

HAŞR SÛRESİ 

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. 
Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok 
esirgeyicisin, çok merhametlisin.”10 

 

MÜMTEHİNE SÛRESİ 

“Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak 
sanadır.”4 

“Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! 
Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”5 

 

TAHRÎM SÛRESİ 

“Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye 
hakkıyla gücün yeter”8 

 

NÛH SÛRESİ 

“Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!”26 

“Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kafir kimseler 
yetiştirirler.”27 

“Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve 
iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”28 

https://dersdunyasi.net/


   
https://dersdunyasi.net/                                                                                                      Sayfa 13 / 13 

 

FELAK SÛRESİ 

“Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, 
düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah 
aydınlığının Rabbine sığınırım.”1-2-3-4-5 

 

NÂS SÛRESİ 

“Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin 
kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”1-2-3-
4-5-6 
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