
 

HATİM DUASI 
 

ARAPÇA METİN 
Elhamdülillahi rabbi'l-âlemîn ve's-salâtü ve's-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve 

âlini ve sahbihi ecmeîn. Rabbena tekab-bel minnâ inneke ente's-semîu'l-alîm. Vetüb aleynâ yâ 
mevlânâ in-neke ente't-tevvabürrahîm. Vehdina veveffiknâ ile'l-hakki ve ilâ ta-rîkim-
müstekîm. Veğfirlena zünûbena bifazlike ve keramike yâ ek-rame'l-ekremîn. Allâhümme'c-
a'lilkur'âne lenâ fi'd-dünyâ karina ve fi'l-âhirati nûrâ. Allâhümme'r-zuknâ bikülli harfin mine'l-
kur'âni halâ-veten ve bikülli kelîmetin kerâmeten ve bikülli âyetin seâdeten ve bi külli suretin 
selâmeten ve bikülli cüz'in cezâen cemîi'l-enbiyâi ve'l-mürselîne salavâtüllâhi aleyhim 
ecmeîne ve ilâ ervahı evladıhı ve ezvacihi ve eshâbihi rıdvanullâhi teâlâ aleyhim ecmeîn. Ve 
ila erv¬ahı âbâinâ ve ümmehâtinâ ve evlâdinâ ve ihvâninâ ve esdıkaına ve meşâyihinâ ve 
esâtizinâ velimen lehüm hakkun aleynâ velıervahı cemîi'l-mü'minîne ve'l-mü'minâti yâ 
kâziye'l-hâcâti ve yâ mucıbe'd-deâvâti istecib duâenâ birahmetike ya erhame'r-râhimîn. Ve 
sela-mün ale'l-mürselîn. Ve'l-hamdülillâhi rabbil-âlemîn. 

  

TÜRKÇESİ 
 Elhamdülillah'! rabbi'l-âlemîn ve's-salâtü ve's-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve 

âlihi ve sahbihi ecmeîn... 
Allah'ım bizden kulluğumuzu kabul buyur. Zira sen en güzel du¬yan ve bilensin. 

Tevbelerimizi kabul eyle. Muhakkak ki sen tevbeleri en fazla kabul eden ve rahmet edensin. 
Bizlere hidâyet eyle. Bizleri hakka ve en doğru yol (olan İslâm) a muvaffak eyle. 
Günahlarımızı fadlınla kereminle af ederek bizi bağışla! Ey kerem sahiplerinin en fazla ve 
yüce kerem sahibi olan Allah'ımız. Bize Kur'ân'ı dünyada ar¬kadaş (rehber), âhırette nûr eyle! 
Kur'ân-ı Kerîm'de (ki) her harfi bi¬ze en lezzet veren, her kelimeyi keramet, her âyeti saadet 
sebebi, her sûreyi selâmet, her cüz'ünü sebebi ihsan eyle! Allah'ım okudu¬ğumuz ve tilâvet 
ettiğimizin sevabını, Sevgili Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi vesellemin ve 
bütün enbiyâ ve mürselinin Allah'ın salât ve selâmı üzerlerine olsun, tümünün aziz Ruhlarına, 
Peygamberimizin evlâd-ü iyalinin, hanımlarının ve tüm ashabının (Allah cümlesinden razı 
olsun) Ruhlarına, Babalarımız, analarımız, evlâdlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, 
şehidlerimiz, meşâyihimiz, üstadlarımız, bizim üzerimizde hakkı olan bütün Erkek ve Kadın 
inanmış kardeşlerimizin cümlesinin ruhlarına hediye ettik ulaştır yâ Rabbi! Ey tüm ihtiyaçları 
gideren, yüce Rabbimiz. Ey dualara icabet eden Allah'ımız! Vatanımızı, devletimizi, 
ordumuzu, tüm İslâm âlemi¬ni bütün tehlikelerden muhafaza eyle! Bize, ordumuza, 
milletimize güç ve kuvvet ihsan eyle! Dualarımızı rahmetinle kabul eyle! 

Birahmetike yâ er-hame'r-râhimîn. Ve selâmün ale'l-mürselîn. Ve'l-hamdü li'llâhi 
Rabbi'l-âlemîn. 

 


