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1. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım ۞ ﴾ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 
﴿ ۞ 
 
2. ﴾ Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu 
gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında 
hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun ilminden 
hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri 
içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. ﴿ ۞ 
 
3. ﴾ Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla ﴿ (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp 
genişletmedik mi? ﴾ 1 ﴿ Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? ﴾ 2-3 ﴿ Senin şânını 
yükseltmedik mi? ﴾ 4 ﴿ Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. ﴾ 5 ﴿ Gerçekten, güçlükle 
beraber bir kolaylık vardır. ﴾ 6 ﴿ Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. ﴾ 7 ﴿ Ancak Rabbine 
yönel ve yalvar. ﴾ 8 ﴿ ۞ 
 
4. ﴾ Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla ﴿ Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) 
ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip 
açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin. ﴾ 1-
4 ﴿ ۞ 
 
5. ﴾ Korkudan emin kılan ﴿ ۞ 
 
6. ﴾ Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla ﴿ De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." ﴾ 1 ﴿ "Allah Samed'dir. 
(Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" ﴾ 2 ﴿ Ondan çocuk olmamıştır 
(Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)." ﴾ 3 ﴿ "Hiçbir 
şey O'na denk ve benzer değildir." ﴾ 4 ﴿ ۞ 
 
7. ﴾ Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla ﴿ De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı 
çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği 
zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım." ﴾ 1-5 ﴿ ۞ 
 
8. ﴾ Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla ﴿ De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların 
kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların 
Melikine, insanların İlahına sığınırım." ﴾ 1-6 ﴿ ۞ 
 
9. ﴾ Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır 
ama insanların çoğu bunu bilmez ﴿ ۞ Güç ve kuvvet sahibi, yalnızca Yüce ve Azim olan Allah 
Teâlâ’dır ۞ 
 
10. ﴾ Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur. Yalnız 
O’na güvenip dayanırım; O, büyük arşın sahibidir. ﴿  



 
11. ﴾ O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O Hakîmdir, herşeyden haberdardır. ﴿ ۞ 
﴾ Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir ﴿ ۞ ﴾ Biz onları gözetim altında tutuyorduk ﴿ ۞ ﴾ Rabbin 
her şeyi görüp gözetir ﴿ ۞ ﴾ Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. ﴿ ۞ ﴾ O’nun emrini gözeten 
için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân’dan korkan ve O’na yönelmiş bir kalp ile 
gelen kimseler içindir ﴿ ۞ ﴾ Oysa sizi gözetleyen muhafızlar vardır ﴿  ۞ ﴾ Ve (onu) her türlü 
isyankar şeytânî güce karşı koruduk ﴿ ۞ ﴾ İşte bu, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah’ın 
takdiridir ﴿ ۞ ﴾ Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk ﴿ ۞ ﴾ Kesin olarak bilesiniz ki bu 
kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz ﴿ ۞ ﴾ Kişinin önünde ve 
arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır ﴿ ۞ ﴾ Allah sürekli 
gözetlemektedir ve senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yoktur ﴿ ۞ ﴾ Hiç kimse yoktur ki, 
başında bir gözetleyeni bulunmasın ﴿ ۞ ﴾ En iyi koruyucu Allah’tır. O, merhametlilerin en 
merhametlisidir ﴿ ۞ ﴾ Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah’tır. O, iyileri koruyup kollar 
﴿ 
 
12. Arşın örtüsü üzerimize serilmiştir ۞ Allah’ın gözetimindeyiz ۞ Allah’ın kudretiyle bize güç 
yetiremeyeceklerdir ۞ ﴾ Allah, onları ötelerinden kuşatmıştır ۞ Bilakis o, yüce bir Kur’andır 
۞ Levh-i mahfuzdadır  ﴿ 
 
13.  ﴾ İnananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın  ﴿ ۞ ﴾ Ey insanlar! 
Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet 
gelmiştir ﴿ ۞ ﴾ Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamından bir sıvı) çıkar 
ki onda insanlara şifa vardır ﴿ ۞ ﴾ Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir 
şifa, bir rahmettir ﴿ ۞ ﴾ O, inananlar için bir rehber ve şifadır ﴿ ۞ ﴾ Hastalandığım zaman bana 
şifa verendir ﴿  
 
14. ﴾ Onlara karşı Allah sana yeter; O, işitendir, bilendir ﴿ ۞ 
 
15. ﴾ Ben durumumu Allah’a havale ediyorum; kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir ﴿ 
۞ 
 
16.  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla Allah’a vardım. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın 
adıyla. Allah’a tövbe ettim. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Nefsimi Allah’a teslim ettim. 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’tan razı oldum. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın 
adıyla. Allah’a sığındım. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. İşimi Allah’a havale ettim. 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’a tevekkül ettim. 
 
17. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ve billahi ve alellahi. Ve minallahi ve ilallahi. Allah’a 
dayandım. Başarım ancak Allah’tandır. Allah bana yeter. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en 
büyüktür.  
 
18. Allah’ın ismiyle, nefsimi, dinimi ve işlerimin neticesini Allah’a havale ediyorum. Allah’ın 
ismiyle, ailemi ve çocuklarımı Allah’a havale ediyorum. Allah’ın ismiyle, malımı ve ülkemi 
Allah’a havale ediyorum. Allah’ın ismiyle, sevdiklerimi ve komşularımı Allah’a havale 
ediyorum. Allah’ın ismiyle, Rabbimin bana verdiği her şeyi O’na havale ediyorum. Yerdeki ve 
gökteki isimlerin en güzeli olan Allah’ın adıyla. Bütün isimlerinde şifa olan Allah’ın adıyla.    
 
19. Allah’ın adıyla başladım, O’na tevekkül ettim ve O’na sığındım.  



 
20. İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her 
şeyi işitir ve bilir. 
 
21. Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tüm isimlerine sığınırım.  
 
22. İzzet ve kudret sahibine sığındım. Bütün mülklerin Rabbine tutundum. Daima diri olup 
ölmeyecek olana dayandım. Bizden bu sıkıntıyı gider, Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.  
 
23. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir 
 
24. Güç ve kuvvet sahibi, sadece Yüce ve Azim olan Allah Teâlâ’dır 
 
25. Ya Vedûd ya Vedûd (Ey kullarına çok şefkatli olan). Ey yüce arşın sahibi.Ya Mubdi’ Ya 
Mu’id. (Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. Ey yaratılmışları yok 
ettikten sonra tekrar yaratmaya muktedir olan). Arşının rükünlerini dolduran Zâtın nuru 
hürmetine istiyorum. Yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi 
kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ya Muğîsu (Ey 
kendisinden yardım isteyenlere yardım eden !) bize yardım et. Ya Muğîsu bize yardım et. Ya 
Muğîsu bize yardım et. 
 
26. Allah! Allah! Allah! Allah, benim Rabbimdir. Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam. 
 
27. Ey Allah’ım, Azim ismin ve yüce rıdvanın ile senden istiyorum. Ey Celal ve ikram sahibi, 
senden bu salgın hastalığın şerrini bizden ve yurtlarımızdan def etmeni istiyorum. Şüphesiz ki 
Sen, dua ettiklerinde kullarını işitirsin, kullarına çok yakınsın ve dualarına icabet edersin. 
  
28. ﴾ Gözler O’nu idrak edemez, halbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her 
şeyden haberdardır ﴿ ۞ Ya Latîf! 
 
29. Ey ezelde Latîf olan ve her zaman Latîf olacak olan. Bize isabet eden bu musibette de 
lütufta bulun. 
 
30. Allah en büyüktür. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım. Eşi ve benzeri 
olmaktan münezzeh yegâne, ezelde ve ebedde diri, zeval bulmayan daim, ilmi ve adaletiyle 
en doğru hükmü veren, mutlak âdil, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olandır. ﴾ Ölü iken 
dirilttiğimiz kimse ﴿ ۞ 
 
 
31. Ey mahlukatı evvel emirde yaratan ve zevallerinin ardından dirilten Muîd. 
 
32. Ey Allah’ım, bütün isimlerin, parıldayan nurun, şefaat edecek peygamberin ve huşu ile 
boyun eğen dostun hürmetine, ey bela ve musibetleri def eden Muafî, ey hayır ve menfaat 
verecek şeyleri yaratan Nâfi’, ey hastalıklara şifa veren Şafi, ve hastalıkları gideren Dâfi’ bu 
öldürücü zehri, elim hastalığı, baskıcı derdi, salgın hastalığı lütfunla gider. Sen dualara icabet 
eden, işiten, kullarına yakın ve rahmeti geniş olansın. 
 



33. Şan, yüce burhan ve kuvvetli hakimiyet sahibi ﴾ O her an yaratma halindedir ﴿ irade ettiği 
olan, dilemediği vücud bulmayan, Yüce ve Azim olan kendisinden başka güç sahibi 
bulunmayan Allah’ın adıyla. 

 
34. Ey Allah'ım, bizi her türlü salgın hastalıklardan, ani ölümden, humma hastalığından, yanlış 
yargılanmaktan, sefaletten ve düşmanların diline düşmekten koru. Ey Allah'ım, Sen her şeye 
kadirsin. 
 
35. Ey Allah’ım, Sana iltica ettik, Sana tevekkül ettik. Yarattıklarının en şereflisinin hürmetine 
fazlından isteriz. 
 
36. Ey Allah’ım  kalplere ve bedenlere şifa veren, alet ya da yardıma ihtiyaç duymadan 
hastalıkları teşhis eden, her insana uygun olan ilacı tarif eden ve tüm zamanların tabiplerini 
dehşete düşüren ilaçların mucizelerini izhar eden Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına 
salat ve selam eyle. 
 
37. Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına, bizi bütün afetlerden koruyan, ve 
tüm belalardan uzaklaştıran bir salat ve selam eyle. 
 
38. Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e aline ve ashabına, hastalıkları iyileştiren, günahları 
ve hataları silen, endişeleri ve evhamları zail eden bir salat ve selam eyle. 
 
39. Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e aline ve ashabına, hastayı iyileştiren, 
mikrop/virüslerin zararlarını def eden bir salat ve selam eyle. 
 
40. Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına, salgın hastalıklardan koruyan, 
yiyeceklerde şifa kılan bir salat ve selam eyle. 
 
41. Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına, kendisiyle bizi bütün 
hastalıklardan şifaya kavuşturduğun ve tüm maksatlarımıza erdirdiğin bir salat ve selam eyle. 
 
42. Ey Allah’ım, Nebilerin Efendisinin makamı hürmetine bize acil şifalar ver, ona, aline ve 
ashabına salat ve selam eyle. 
 
43. Ey Allah’ım, ismini deva, tükürüğünü şifa, terini misk, vücudunu nemli kıldığın Efendimiz 
Muhammed’e aline ve ashabına salat ve selam eyle. 
 
44. Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e aline ve ashabına, bizi iyileştiren bir salat ve bize 
deva veren bir selam eyle. 
 
45. Ey Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e aline ve ashabına, bizleri sağlık, selamet ve 
afiyetimiz için şükredenlerden kılan, Senin bol nimetlerini üzerimizde artıran bir salat ve selam 
eyle.  
 
46. Ey Allah’ım, Ey devaları yaratan, Nebilerin Efendisine salat ve selam eyle. 
 



47. Ey Allah’ım, Ey şifa veren, Ey kafi gelen, Ey afiyet veren, felaketi def et. Ey insanların 
Rabbi! Şifa ver, ki Sen şifa verensin, Senin şifandan başka şifa yoktur, ki o hiçbir hastalık 
bırakmaksızın hepsine şifa verir.  
 
48. Ey Allah’ım Senden istiyorum ve peygamberin, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed 
 ile Sana yöneliyorum. Ya Muhammed! Senin vesilenle bana şifa ve afiyet vermesi, beni ملسو هيلع هللا ىلص
muhafaza ve himaye etmesi için Rabbime niyaz ediyorum. Ey Allah’ım, Peygamberi bana 
şefaatçi kıl ve O’na aline ve ashabına salat, selam bereket eyle. 
 
49. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey 
merhametlilerin en merhametlisi! 
 
50. Ey Allah’ım Sen çok affedicisin, çok cömertsin, affı seversin, bizleri affet.  
 
51. Ey Allah’ım, günahlarımız çoğaldı, hatalarımız büyüdü, gafletimiz arttı. İtiraf ederek Sana 
geldik ve tevbekar olarak kapında durduk. Allahım, mağfiretin günahlarımızdan geniştir, 
rahmetini amellerimizden daha çok dileriz. Allah’ım, günahlarımızı ve işlerimizde haddi 
aşmamızı bağışla. Emelimiz Sen oldukça bizler helak olmayız. Dileğimiz Sen oldukça geri 
çevrilmeyiz. Güvenimiz Sensin ve itimadımız Sanadır. Ey kerimler kerimi, Ey kendisinden 
istenilenlerin en hayırlısı, Ey verenlerin en cömerdi, bize ver, bizler ihsanının kullarıyız. Ve 
bize ikram et, bizler eşiğinde duranlarız.  
 
52. Ey Allah’ım, bizi bu salgından, ve bunun arkasından gelenlerden koru, tüm Müslümanları 
ve Müslümanların yöneticilerini muhafaza eyle. 
 
53. Ey Allahım, dualarımızı kabul eyle, ricalarımızı  boşa çıkarma, Azim olan Kur’an’ın 
sırlarıyla, kerim olan nebinin makamıyla -en güzel salat ve selamlar O’na olsun-, ve Fatiha 
suresinin sırlarıyla, bizi ve sevdiklerimizi bu salgından koru. * 
 
54. ﴾ Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla ﴾ 1 ﴿ Hamd, âlemlerin rabbi Allah’a mahsustur ﴾ 2 
﴿  O, Rahmân ve Rahîmdir ﴾ 3 ﴿ Ödül ve ceza gününün tek hâkimidir ﴾ 4 ﴿ Rabbimiz! Ancak 
sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz ﴾ 5 ﴿ Bizi dosdoğru yola ilet ﴾ 6 ﴿ Nimetine 
erdirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların yoluna ve doğrudan sapmışların yoluna değil! 
﴾ 7 ﴿ Âmin ۞   
 
55. Ey Allahım, kulun, nebin, ve ümmi bir peygamber olan Rasulün, Efendimiz Muhammed’e, 
aline ve ashabına Senin Zatının azameti kadrince, tüm zamanlar ve anlar boyunca salat ve 
selam eyle. 
 
56. ﴾ Mutlak izzet sahibi olan Rabbin, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir ﴿ ۞ ﴾ 
Bütün peygamberlere selâm olsun ﴿ ۞ ﴾ Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun ﴿ ۞ 
 
 
 
*Ayet-i kerimelerin meali Diyanet İşleri Başkanlığı mealindan alınmıştır. 
 


