
 
YAĞMUR DUASI ÖRNEĞİ 

(Tekbir ve İstiğfardan Sonra Hamd İle Başlanır) 

ُلُاَْلَحْمدُ  ّٰ ُرَُُِلل ُيَوُْمُُٰ يمُلالّرَح ُُنُللّرَْحمُٰاَُُ ينَُلَمُ اعُٰالُُّْبل ُينُلالّدُ ُمُلاللكل
ُ َُهُالّلَُلُٰإلُآل ُمَُُاِّلٰ يدُ ُايَْفَعل  ُي رل

مَُّ ّيُ ُاَْنَتَُُهُالّلَُلُٰإلُآلُُاِّلٰ ُأْنَتُُاَللّٰه  َقرُ اْلَغنل ُاْلف  ُءُ آَونَْحن 
مَُّ ْلَُعلَْيناَُاْلغْيثَُُاَللّٰه  ًةُُُ اَْنزل  ينُ لَيُح ُغًاُالُلََُوُبََُُُواْجَعْلُماَُاَْنَزْلَتُلَناَُق ّوَ

مَُّ َٓاُُاَللّٰه  ُ َربََّن َٓاءل َم َنُالّسَ َٓائلَدًةُمل ْلَُعلَْيَناَُم ُُاَْنزل للَناُ تَك ون  َّوَ يدًاُلل ُُلََناُع  ْنَك  نَاَُوٰايًَةُمل رل َُوٰاخل
ينَُ ق  ازل ُالّرَ ْقَناَُواَْنَتَُخْير   َواْرز 

ُ ّمَ ناَُاَللّٰه  غُلَغْيثًُُاْسقل َُٓضَُغْيرَُ ناَفلعًاُ  ُ يأًُيثًاَُمرُلاُم  ًلَُغْيَرُ   ُّرُ اَ لُ أُٰعاَجل ُجل
مَُّ ناَُُاَللّٰه  ُُ اْسقل ّمَ ناَُااَللّٰه  ُُ ْسقل ّمَ ناَُاَللّٰه  ُاْسقل
مَُّ َُُاَللّٰه  ْثناَُأ مَُُّ ُغل َُُاَللّٰه  ْثناَُأ ُ ُغل ّمَ َُاَللّٰه  ْثناَُأ ُغل
ُ ّمَ َباَدَكُ  اْسقُلاَللّٰه  ْرَُرْحَمَتَكُ  َوبََهائلَمَكُُ عل ُ َُوأَْحيلىُبَلََدَكُاْلَمّيلَتُُ  َواْنش   ينَُلَمُ اعُٰالُْيَاَُرّبَ

Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin! 

Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar 

ihsan eden Rabbimiz! 

Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana’dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün 

mâliki ve yegâne hâkimi olan. 

Ya İlahî! Sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan. Sensin her şeye sahip olan, mülkünde 

dilediğini yapmaya kâdir olan. Sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan.  

Ya İlahî! Bizler, Senin aciz kullarınız! Aff u mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına 

muhtacız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve 

merhametine açtık. Zâtını hamd ile tesbih ederek, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e 

salat u selam getirerek Senden istiyoruz Ya Rabbi! 

İlâhî Ya Rabbi! Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk 

ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi! 

Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana 

arz ediyoruz. Kabul eyle Allah’ım! 

Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah’ım! 

Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah’ım! 



Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah’ım! 

Ya İlâhelâlemîn ! 

Bizlere, Şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi 

sevginle mamur eyle. 

Ya Erhamerrahimîn! 

Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden 

nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. 

Ya Rabbi! 

Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram 

ziyafeti ve senden bir işaret olsun. 

Ya Rabbi! Bizi lütfunla rızıklandır! Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısın 

Ya Rabbi! Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile 

eyle! 

Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle! 

Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Ya Rabbi! 

Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle Ya Rabbi! 

Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır Ya Rabbi! 

Her türlü âfetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru Ya Rabbi! 

Allah’ım! Bize yağmur ver. 

Allah’ım! Bize yağmur ver. 

Allah’ım! Bize yağmur ver. 

Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rabbi! Bizleri 

ümidini kesenlerden eyleme Ya Rabbi! 

 

Ya Rabbelâlemin! 

İkram eden Sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok, ama pîri fâniler; beli bükülmüş dedeler 

ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve 

merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgeme Allah’ım. 

Ya İlahi! 

Bağışlayan Sensin. Bizler günahkâr kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız. Affımızı ve 

mağfiretimizi diliyoruz. 



Ya Rabbi! Sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini vaad ettin. Bize emrettiğin üzere sana 

dua ediyoruz, niyazda bulunuyoruz; Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vaadinden dönmezsin. 

Dualarımızı kabul eyle. 

Ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! Devletimizi ve 

millletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. 

Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi 

muhafaza eyle Allah’ım! 

El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına 

mutluluklar lütfeyle Allah’ım! 

Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah’ım! 

İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah’ım! 

İlahi Ya Rabbi! 

Ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle, Şâfî ismi celilinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. 

Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Ya Rabbi! 

Âmîn. Âmîn. Âmîn. Velhamdulillahi Rabbil âlemin. 

 


