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BAYRAM DUASI 

ِحيـمِ  ْحَمـِن الرَّ ِجيــِم بِْســــِم هللاِ الرَّ  اعُوذُ بِاهللِ ِمـَن الشَّْيطَاِن الرَّ

۪قيَن ﴿﴾ َوََل عُْدَواَن إَِلَّ عَلَي الظَّالِ۪ميَن ﴿﴾ َـّ ِ َربِِّ اْلعَالَ۪ميَن ﴿﴾ َواْلعَاقِـبَـةُ لِْلُمـت
مُ  أَْلَحْمدُ َلِِلَّه

ةُ َوالسَّٰله ٰله نَا َوالصَّ نَا يَا َربَـّ ـُهمَّ َربَـّ
۪ه۪ٓ أَْجَم۪عيَن ﴿﴾ أَللَّه لِ۪ه َوَصْحبِ ٍد َوأه ى َرسُولِـنَا ُمَحمَّ عَله

ْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّ۪ميُع اْلعَ۪ليمُ ﴿﴾  تَـقَـبَـّ

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah’ım  

Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. 

Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle 

Allah’ım! 

Ya Rabbi! 

Kıldığımız namazları, “Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı”, okuduğumuz 

Kur’anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va’z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet 
ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım! 

Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica 

ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur’an’la buluştur Allah’ım! 

Bize bahşeylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah’ım! Bizleri Sana layık bir kul, 
Habibine layık bir ümmet eyle. 
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Ya Rabbi!  

Bu mübarek mekânda bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı da buluştur Allah’ım! 

Yâ Rabbe’l-Âlemin! 

Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle! Bizlere hakkı hak olarak görmeyi ve hakka sarılmayı, batılı da 
batıl olarak görüp ondan sakınmayı; Kur’an’a, tabi olmayı nasip eyle Allah’ım!  

Bu mübarek  Bayram  hürmetine;    

Bizleri; İslâm’ın, Kur’an’ın ve Peygamberimiz’in (sas) yolundan ayırma Allah’ım! 

Kur’an-ı Kerim’i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle! 

Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz’in (sas) sünnetini doğru anlayıp yaşamayı bizlere lütfeyle Allah’ım!  

Ya İlahî! 

Ümmet-i Muhammedi cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar! Ümmet-i Muhammedi yeniden aziz bir ümmet eyle! 
Bizlere adaleti ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle! 

Yâ İlahi! Yâ Rabbe’l-Âlemin! 

Vatan, millet, din, mukaddesat, barış ve huzur için can veren Mehmetçiklerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım! Aziz 
şehitlerimize; lütfunla, kereminle, rahmetinle muamele eyle! 
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Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle! Ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle! Dinimizin, devletimizin, milletimizin 

bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden ve terörden bizleri 

muhafaza eyle! 

Ya Rabbi! 

Aziz milletimizi ağır imtihanlardan muhafaza eyle! Fitne ateşiyle bizi tutuşturmak isteyenlere karşı yekvücut olmayı, tek 
bilek olmayı milletçe hepimize nasip eyle Allah'ım! 

Bütün acılara rağmen milletimizin hiçbir ferdini haktan, hukuktan, adaletten, merhametten bir an olsun ayırma!  Sana 
inanan bu aziz milletten yardım ve inayetini, kuvvet ve rahmetini esirgeme Allah’ım! 

Bizleri bütün mazlumların, mağdurların umut bağladığı ülkemize ve tarih boyunca canlarını veren bütün şehitlerimizin 

uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere sahip çıkanlardan eyle Allahım! 

Ya Rabbi! 

Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle!  

Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle 
Allah’ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle Allah’ım!  

Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle Allah’ım! 
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Evlatlarımızı ailelerine, vatanına, milletine hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur’an nuru ile tenvir eyle 
Allah’ım! 

Bu mübarek Bayram hürmetine hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar ihsan eyle 

Allah’ım!  

Ya Rabbi! 

Şu mübarek Bayram hürmetine; ortak evimiz ve imtihan yurdu olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla, 
inleyen bir enkaz olmaktan kurtar!  Varlık alemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle! 

Yeryüzü ve tüm mahlukat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip 

çıkmayı; çocukların, kadınların, gençlerin, yaşlıların hasılı bütün mahlukatın hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle 

Allah’ım!  

Kırık kalpleri onarmayı; yaralı gönülleri imar etmeyi; haset, kin ve nefretten uzak durmayı; aramızda sevgi, merhamet ve 
kardeşlik köprüleri kurmayı lutfeyle Allah’ım! 

Ya Rabbi! 

Bizleri, günahta ve düşmanlıkta değil; iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle! Hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle 
Allah’ım! 

Bizleri, birbirine kin güdenlerden, nefret duyanlardan, buğzedenlerden; fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya 

bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah’ım! 
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Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden, işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra 
edenlerden eyle Allah’ım! 

Ya Rabbi!  

Şu mübarek bayram sabahında günahkâr beden ve gönüllerimizi istiğfar ile arıtmak istiyoruz. Sen nasip eyle Allah’ ım! 

İmanımızı ve ahdimizi tazelemek muradımız. Sen bahşeyle Allah’ım! Kırdığımız kalpleri onarmak, paraladığımız onurları 
tamir etmek, ihlal ettiğimiz hak sahipleriyle helalleşmektir borcumuz. Sen lufteyle Allah’ım!  

Allah’ım!  

“Rabbimiz! Yalnız Sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız.” diye sana yakaran Hz. 

İbrahim peygamberin lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, hesabını verebileceğimiz salih amellerle varmayı 

bizlere nasip eyle Allah’ım! 

Rabbimiz!  

Peygamberimizin (s.a.s) dilinden hiç düşürmediği dua ile Sana yalvarıyoruz. “Allahümme inneke afüvvün, kerimün, 
tühıbbül afve fa’fu anna”. “Allah’ım! Sen affedicisin. Sen Kerim’sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah’ım!”  

Allah’ım! Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile Sana yöneliyoruz. “Rabbena atina fi’d-dünya haseneh, ve fi’l-ahirati 

haseneh, ve kına azabe’n-nar.” “Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, Ahiret’te de güzellikler ihsan eyle. Bizi 

cehennem azabından muhafaza eyle.” 

Yâ Rabbe’l-Âlemîn,  
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Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. 

Ümmet-i Muhammed’e güzel hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle 

meşgulken, alnımız secdede iken, Senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kabzeyle Allah’ım. Ecel 

şerbetini içeceğimiz son nefesimizde, Kelime-i şahadet ki buyurun, 

  اشهد ان َلاله اَلهللا واشهد ان محمدا عبده ورسوله

diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, imanlı ve selim bir kalp i le huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eyle Allah’ım. Bizleri 
cennetinle, cemalinle müşerref eyle Allah’ım. Dualarımızı kabul eyle Allah’ım.  

  آمـــين و سٰلم علي المرسلين و الحمد هلل رب العالمين

 

 


