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Kur’an’da  geçen ve içinde duâ barındıran 
bu ayetleri uzun bir çalışma sonucu 
Allah'ın inayeti ile tamamlanmaya çalışıldı. 
Kuran’da geçen duâ ayetleri anlamı ile 
birlikte bu kitapta topladık. 1. Bölüm 
namazda okumak için, 2.Bölüm ise Kur’an-ı   
Kerimdeki duâlar ile duâ etmek için 
hazırlandı. 3.Bölümde de Abdest alınırken 
okunacak dualara yer verildi.  Bize düşen  
bu dua ayetleri ezberleyip namazlarda ve 
namaz dışında okumak ve Allah’a 
gönülden bağlanarak duâ etmektir. Hem 
kendimiz hem yakınlarımız hem de tüm 
inananlar için duâ edilmelidir.  
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  KUR’AN-I KERİM DUÂ AYETLERİ   
الر�ٖحيمِ الر�ْحٰمِن الل�ِه بِْسِم      
   

��َمُ  َعَلى َسي�ِدنَا  ��َةُ  وَ  الس� اَلَْحْمدُ  لِل�هِ  َرب�  الَْعالَِمينَ  وَ  الص�

دٍ  وَ  َعَلى آلِهِ  وَ  َصْحبِهِ  اَْجَمِعينَ    ُمَحم�
Âlemlerin rabbi olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam da efendimiz   

Muhammed’e ve onun  bütün âl ve ashabı üzerine  olsun. 
 
Duâ gerek namazın içinde, gerek namazın dışında olsun çok önemli bir ibadettir: 
De ki: “Duânız olmazsa Rabbim size hiç değer verir mi? (25.Furkan 77.Ayet).   
 
Duâ eden kul Allah’ın kendisine çok yakın olduğunu bilir ve isteği, derdi, sorunu 
için Allah’a yönelir: «Kullarım sana, benden sordukları zaman, şüphesiz ben 
çok yakınım! Bana duâ ettiği zaman, duâ edenin duâsına icabet ederim. O 
halde onlar da bana (davetime) icabet etsinler ve bana iman etsinler! 
Umulur ki onlar doğru yolu bulurlar.» (2.Bakara 186).  
 

Duâ Hazîne-i rahmetin anahtarı dır. Tükenmez bir kuvvetin medârıdır. Bir 
sırr-ı azîm-i ubûdiyettir. Sebeb-i hilkat-ı âlemin birisidir. Ubûdiyetin rûhudur 
ve hâlis bir îmanın neticesidir.  
Duânın kabul olması için, duâ edileceği vakit istiğfar ile manevî 
temizlenmeli; sonra, makbul bir duâ olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçı gibi 
zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duânın 
ortasında bir duâ makbul olur. Hem hadiste ve Kur’an’da gelen me’sur 
dualarla dua etmek gibi câmi dualarla duâ etmek, hem hulûs ve huşû ve 
huzur-u kalb ile dua etmek, hem namazın sonunda, bilhassa sabah 
namazından sonra, hem mevaki-i mübarekede, hususan mescidlerde, hem 
Cumada, hususan saat-i icabede, hem şuhur-u selâsede, hususan leyâli-i 
meşhurede, hem Ramazanda, hususan Leyle-i Kadirde duâ etmek, kabule 
karin olması rahmet-i ilâhiyeden kaviyyen me’muldür. O makbul duanın ya 
aynen dünyada eseri görünür; veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat-ı 
ebediyesi cihetinde makbul olur.(Risale-i Nur) 
 

Kuran’da geçen dua ayetlerin tamamı bu kitapçığımızda iki bölümünde 
topladık. 1.Bölüm namazda okumak için 2.Bölüm ise namazın dışında duâ 
etmek için hazırlandı. 
Bize düşen Allah’a gönülden bağlanarak duâ etmektir. Hem kendimiz hem 

yakınlarımız hem de tüm inananlar için duâ edilmelidir. Kur’an’da  geçen ve 
içinde duâ barındıran bu ayetleri uzun bir çalışma sonucu tamamlanmaya 
çalışıldı. Duâ barındıran bu ayetlerinin manasını öğrenin. Bu dua ayetlerini 

ezberleyip namazlarda okumanızı tavsiye ederim. Allah zihin açıklığı versin.  

 

 



 
 

 

  

1 1.Fatiha Sûresi: (1.2.3.4.5.6.7. Ayetler) 1 

الر�ٖحيمِ  الر�ْحٰمنِ لل�ِه ابِْسِم    (١.١)  
  (١.٢) 

الَْعالَٖمينَ َرب�  لِل�هِ  اَلَْحْمدُ     
(١.٣) 

الر�ٖحيِم  اَلر�ْحٰمنِ    
(١.٤) 

ينِ  َيْومِ  َمالِكِ  الّدٖ    
(١.٥)       

نَْسَتٖعينُ َواِي�اَك  نَْعُبدُ  اِي�اكَ    
(١.٦)   

َراَط  اِْھِدنَا الُْمْسَتٖقيمَ الص�     
(١.٧)       

 َعَلْيِهمْ  الَْمْغُضوبِ َغْيِر  َعَلْيِهمْ اَنَْعْمَت ال�ٖذيَن  ِصَراطَ 

الّٖينَ  َوَ�� الض�   

 

  
(1.1) - Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.  
(1.2) - Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır. 
(1.3) - (O Allah) Rahman, Rahim’dir. 
(1.4) - Din(hesap) gününün sahibi 
(1.5) - Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. 
(1.6) - Bizi dosdoğru yola hidayet et.  
(1.7) - Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna (hidayet et).  

gazab edilenlerin ve sapıtanların yoluna değil 
 

 

 



 
 

  

 

2 2.Bakara Sûresi: (30-33. Âyetler) 1 

  بِْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ  
    (٢.٠٣) 

 َقالُوا َخٖليَفة  ِفى اْلاَْرِض اِن ٖى َجاِعٌل لِْلَملِٰئَكِة  َربُّكَ  َقالَ  َواِذْ 
َماءَ  َوَيْسِفكُ  ٖفيَها ُيْفِسدُ َمْن ٖفيَها  اََتْجَعلُ   َونَْحُن نَُسبِّحُ  الدِّ

َما َلا َتْعَلُمونَ اَْعَلُم اِن ٖى لََك َقاَل  َونَُقدِّسُ  بَِحْمِدكَ   
(٢.٠٣) 

 َفَقالَ َعَلى الَْملِٰئَكِة  َعَرَضُهمْ  ثُمَّ  كُلََّها اْلاَْسَماءَ  اَٰدمَ  َعلَّمَ وَ 
َصاِدٖقينَ اِْن كُْنُتْم ٰهُؤَلاِء  بِاَْسَماءِ  اَنِْبُٶنٖى  

(٢.٠٢) 
الَْعٖليُم  اِنََّك اَنَْت َما َعلَّْمَتَنا  اِلَّاَلا ِعْلَم لََنا  ُسْبَحانَكَ  َقالُوا

 الَْحٖكيمُ 
(٢.٠٠) 

ا اَنَْباَُهْم  بِاَْسَمائِِهمْ  اَنِْبْئُهمْ َيا اَٰدُم  َقالَ  َقاَل  بِاَْسَمائِِهمْ َفَلمَّ
ٰمَواِت  َغْيَب  اَْعَلمُ  اِن ٖىاَلَْم اَقُْل لَُكْم  َما  َواَْعَلمُ  َواْلاَْرضِ السَّ

َتْكُتُمونَ  َوَما كُْنُتمْ تُْبُدوَن   

 

  

 

(2.30) - (Hani) bir zaman Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife 
yaratacağım demişti. Biz seni hamd ile tesbih ederken ve takdis 
ederken orada fesad çıkaracak ve kan dökecek kimseleri mi 
yaratacaksın dediler. Muhakkak ki ben bilmediğiniz şeyleri bilirim 
dedi   
(2.31) -  Ve Adem’e bütün isimleri öğretti sonra meleklere onları 
sunup eğer doğru sözlü iseniz, bu isimleri bana haber verin dedi.  

(2.32)- Seni tenzih ediyoruz, senin bize öğrettiğinden başka bizim 
ilmimiz yoktur muhakkak ki Sen her şeyi hakkıyla bilen her işi 
hikmetle yapansın dediler.  

(2.33) - Ey Adem isimleriyle onlara haber ver dedi. İsimleriyle onlara 
haber verdiği zaman, size dememiş miydim dedi.Muhakkak ki ben 
göklerin ve yerin gaybını bilirim. Açığa vurduğunuz şeyleri ve 
gizliyor olduğunuz şeyleri bilirim. 

 

 



 

  
 

   

2           
2.Bakara Sûresi: (126-129. Âyetler) 2            

  بِْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ  
   (٢.٦٢١)  

ِمنَ  اَْهَله   َواْرز قْ اِٰمًنا  ٰهَذا َبَلًدا اْجَعلْ  َرب   اِْبٰرٖهيم   َقالَ  َواِذْ   
مْ َمْن اَٰمن  الثََّمَراِت  َكَفرَ  َوَمنْ َقاَل  الَْيْوِم اْلاِٰخرِ وَ  بِاللِّٰه َ ِمْنه   
ه   ه   ث مَّ  َقٖليًلا َفا َمت ع    الَْمٖصير   َوبِْئسَ  اِلٰى َعَذاِب النَّارِ  اَْضَطرُّ

(٢.٦٢١) 
َتَقبَّْل  َربََّنا َواِْسٰمٖعيل   الَْبْيتِ ِمَن  الَْقَواِعدَ اِْبٰرٖهيم   َيْرَفع   َواِذْ 

ٖميع   اَنْتَ اِنََّك  ِمنَّا الَْعٖليم   السَّ     
(٢.٦٢١) 

ْسلَِمْينِ  َواْجَعْلَنا َربََّنا يَّتَِنا  لَكَ  م  ر  ةً َوِمْن ذ  ْسلَِمةً  ا مَّ لَكَ  م   
اب   اَنْتَ اِنََّك  َوت ْب َعَلْيَنا َمَناِسَكَنا َواَرِنَا   الرَّٖحيم   التَّوَّ

 (٢.٦٢١) 
وًلاٖفيِهْم  َواْبَعثْ  َربََّنا مْ  َرس  اَٰياتَِك  َعَلْيِهمْ  َيْتل وا ِمْنه 

م   ه  يِهْم  َوالِْحْكَمةَ  الِْكَتاَب  َوي َعل م   الَْعٖزيز  اِنََّك اَنَْت َوي َزك ٖ
  الَْحٖكيم  

 

  

 

(2.126) - Hani İbrahim: “Rabbim! Burayı emniyetli bir belde kıl ve onların 
ehlinden Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimseleri ürünlerle 
rızıklandır!” demişti. (Allah da) buyurdu ki: “Kim inkâr ederse, az bir süre 
onu faydalandırır, sonra ateşin azabına onu maruz bırakırım. Ne kötü 
varılacak yerdir orası!   
(2.127) -  Hani İbrahim ile İsmail, Beytullah’ın temellerini yükseltiyordu. 
“Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla 
bilensin” (diyorlardı). 
(2.128)- Rabbimiz! Bizi, sana teslim olan kimseler kıl ve soyumuzdan sana 
teslim olan bir ümmet (çıkar). İbadet usullerimizi bize göster ve tevbemizi 
kabul et. Şüphesiz sen, tevbeleri çok kabul edensin, pek merhamet 
edensin. 

(2.129) - Rabbimiz! Onlara, içlerinden bir peygamber gönder ki, onlara 
senin âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti onlara öğretsin ve onları 
(günahlardan) arındırsın! Şüphesiz sen, üstün olansın, hikmet sahibisin. 

 

 



  
 

  

 

2  
2.Bakara Sûresi: (199-202. Âyetler) 

3 

ْحٰمِن الرَّٖحيمِ     بِْسِم اللِّٰه الرَّ
  (٢.٩١١)   

 اِنَّ  اللّٰهَ  َواْسَتْغِفُروا النَّاسُ  اََفاضَ  ِمْن َحْيثُ اَٖفيُضوا  ثُمَّ 
َرٖحيم   َغُفور   اللّٰهَ   

(٢.٢٢٢) 
 اَٰباَءكُمْ  َكِذْكِركُمْ اللَّٰه  فَاْذكُُروا َمَناِسَكُكمْ  َقَضْيُتمْ  َفِاَذا 
نَْيا اٰتَِنا  َربََّنا َمْن َيُقولُ َفِمَن النَّاِس  ِذْكًرا اََشدَّ  اَوْ  ِفى الدُّ

ِمْن َخَلاق   ِفى اْلاِٰخَرةِ َوَما لَُه   
(٢.٢٢٩)   

نَْيا اٰتَِنا  َربََّناَيُقوُل  َمنْ  َوِمْنُهمْ   َوِفى  َحَسَنةً ِفى الدُّ
َعَذاَب النَّارِ  َوِقَنا َحَسَنةً  اْلاِٰخَرةِ   

(٢.٢٢٢) 
ا َكَسُبوانَٖصيب  لَُهْم  اُولِٰئكَ     الِْحَسابِ َسٖريُع  َواللّٰهُ  ِممَّ

 

 (2.199) - Sonra insanların aktığı/yürüdüğü yerden (Arafat’tan) siz de 

akın/yürüyün ve Allah’tan mağfiret dileyin! Şüphesiz Allah, çok 

bağışlayandır, pek merhamet edendir. 

(2.200) - Hac ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman, babalarınızı andığınız 

gibi, hatta daha kuvvetli bir anma ile Allah’ı zikredin! İnsanlardan kimisi 

var ki: “Rabbimiz, bize dünyada ver!” der. Ahirette onun için hiçbir nasip 

yoktur!  
(2.201) - Onlardan kimisi de vardır ki: “Rabbimiz! Bize dünya da iyilik 

ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş/cehennem azabından koru!” 

der.  

(2.202) - İşte onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı 

pek çabuk görendir. 

 

 



 

   
 

 
  

2  2.Bakara Sûresi: (250-252. Âyetler)                       4 

  بِْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ  
   (٢.٢٥٢) 

ا  َعَلْيَنا اَْفِرغْ َربََّنا  َقالُوا َوُجُنوِدهٖ  لَِجالُوتَ  َبَرُزوا َولَمَّ
  الَْكاِفٖرينَ َعَلى الَْقْوِم  َوانُْصْرنَا اَْقَداَمَنا َوَثبِّْت َصْبًرا 

(٢.٢٥٢) 
 اللّٰهُ َواٰتٰیُه  َجالُوتَ  َداُودُ  َوَقَتلَ اللِّٰه  بِِاْذنِ  َفَهَزُموُهمْ 
ا َيَشاءُ  َوَعلََّمهُ  َوالِْحْكَمةَ  الُْمْلكَ  اللِّٰه َلاَدْفُع  َولَوْ  ِممَّ
ُذو  َولِٰكنَّ اللّٰهَ  اْلاَْرضُ  لََفَسَدِت  بَِبْعض   َبْعَضُهمْ  النَّاسَ 

َعَلى الَْعالَٖمينَ  َفْضل    
(٢.٢٥٢) 

لَِمَن  َواِنَّكَ  بِالَْحقِّ َعلَْيَك  نَْتلُوَهااللِّٰه اَٰياُت  تِْلكَ 
 الُْمْرَسٖلينَ 

 

 

  

(2.250) - Calut ve ordularının karşısına çıktıkları zaman dediler ki: 
Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler 
topluluğuna karşı bize nusret ver! 

(2.251) - Nihâyet Allah’ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Davud 
Calut’u öldürdü! Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği 
şeylerden ona öğretti. Eğer Allah, insanlardan bir kısmını diğer bir 
kısmı ile savmasaydı, yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Fakat Allah, 
âlemlere karşı büyük lütuf sahibidir. 

(2.252) - İşte bunlar Allah’ın âyetleridir, onları sana hakkıyla 
okuyoruz. Muhakkak sen gönderilen (peygamber)lerdensin. 
 

 

 



 
 
 

  

2  2.BAKARA: (255-256 Ayet) 5 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 ٢.٢٥٥  
 لَهُ َوَ�� نَْومٌ  ِسَنةٌ َ�� َتاُْخُذُه  الَْقي�ومُ  اَلَْحی�  ُهوَ  اِ���اِلَٰه  َ��اَلل�ُه 

ٰمَواِت َما  ِعْنَدُه َيْشَفُع  َمْن َذا ال�ٖذىَوَما فِى اْ��َْرِض فِى الس�

َوَ�� ُيٖحيُطوَن  َوَما َخْلَفُهمْ َما َبْيَن اَْيٖديِهْم  َيْعَلمُ  بِِاْذنِهٖ اِ��� 

ٰمَواِت  كُْرِسي�هُ َوِسَع  بَِما َشاءَ  اِ��� ِمْن ِعْلِمهٖ  بَِشْیءٍ  الس�

الَْعٖظيمُ  َوُهَو الَْعلِى�  ِحْفُظُهَما َيُؤُدهُ  َوَ�� َواْ��َْرضَ   
(٢.٢٥٦) 

يِن  اِْكَراهَ  َ�� َيْكُفْر  َفَمنْ ِمَن الَْغى� الر�ْشُد  َقْد َتَبي�نَ فِى الّدٖ

َ��  الُْوْثٰقى بِالُْعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ َفَقِد بِالل�ِه  َوُيْؤِمنْ بِالط�اُغوِت 

َعٖليمٌ َسٖميٌع َوالل�ُه  انِْفَصاَم لََها  

 
 

  
(2.255) - Allah; O’ndan başka ilah yoktur. O, Hayy/diridir, 
Kayyum/zatıyla kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. 
Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. İzni olmadan O’nun 
katında kim şefaat edebilir? Onların önlerindekini ve 
arkalarındakini bilir. Onlar ise O’nun ilminden, dilediği 
kadarından başka bir şey kavramazlar. O’nun Kürsü’sü, gökleri ve 
yeri kuşatmıştır. Onların muhafazası O’na ağır gelmez. O, çok yüce 
pek büyük olandır. 
(2.256) - Dinde zorlama yoktur! Doğru yol batıl yoldan ayrılmıştır. 
Kim tağutu inkâr edip Allah’a iman ederse, hakikaten kendisinde 
kopma olmayan sağlam kulpa yapışmıştır! Allah, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir. 

 

  
 

 



 
 

  

  
 

 2                         2.Bakara Sûresi: (285-286. Âyetler) 6 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 (٢.٢٨٥) 
 اَٰمنَ  كُل�  َوالُْمْؤِمُنونَ  ِمْن َرب�هٖ  اِلَْيهِ بَِما اُنِْزَل الر�ُسوُل  اَٰمنَ 

ِمْن اََحٍد  َبْينَ  َ�� نَُفر�قُ َوُرُسلِٖه َوُكُتبِٖه  َوَملٰئَِكتِهٖ بِالل�ِه 
َواِلَْيَك الَْمٖصيرُ َرب�َنا  ُغْفَرانَكَ  َواََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقالُوا ُرُسلِهٖ   

(٢.٢٨٦) 
َوَعَلْيَها َما َما َكَسَبْت  لََها ُوْسَعَها اِ��� نَْفًسا الل�هُ َ�� ُيَكل�ُف 
 َوَ�� َرب�َنا اَْخَطاْنَا اَوْ  نَٖسيَنا اِنْ  َ�� تَُؤاِخْذنَاَرب�َنا  اْكَتَسَبتْ 

 َرب�َناَعَلى ال�ٖذيَن ِمْن َقْبلَِنا  َكَما َحَمْلَتهُ  اِْصًرا َعَلْيَنا َتْحِملْ 
ْلَنا َوَ��  لََنا َواْغِفرْ  َعن�ا َواْعفُ  بِهٖ  لََناَ�� َطاَقَة  َما تَُحم�

الَْكافِٖرينَ َعَلى الَْقْوِم  َفانُْصْرنَاَمْولٰیَنا اَنَْت  َواْرَحْمَنا  

 

  
(2.285) - Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, 
Mü’minler de! Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve 
peygamberlerine iman ettiler. (Ve dediler ki): “Peygamberlerinden 
hiçbirinin arasında ayırım yapmayız!” Dediler ki: “İşittik ve itaat 
ettik! Rabbimiz! Bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır!” 

 
(2.286) - Allah hiçbir nefsi, gücünün yettiğinden başkasıyla 
mükellef tutmaz. Kazandığı (iyilik) kendi lehine ve kesbettiği 
(kötülük) de kendi aleyhinedir. Rabbimiz! Eğer unutursak veya 
hata edersek, bizi sorumlu tutma! Rabbimiz! Bizden öncekilere 
yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme! Rabbimiz! Bize 
gücümüzün ona yetmeyeceği şeyleri de yükleme! Bizi affet! Bizi 
bağışla! Bize merhamet et! Sen Mevlâmızsın, kâfirler topluluğuna 
karşı bize yardım et! 

 

 

 



 
 
 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (6-9. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
   (٣.٦) 

ُركُْم  ُهَو ال�ٖذى الَْعٖزيُز اِ��� ُهَو  َ�� اِلٰهَ  َيَشاءُ  َكْيفَ  ِفى اْ��َْرَحامِ ُيَصو�
 الَْحٖكيمُ 

(٣.٧) 
اُم�  ُهن�  ُمْحَكَماتٌ  اَٰياتٌ ِمْنُه  الِْكَتاَب َعَلْيَك  اَنَْزلَ  ُهَو ال�ٖذى

ا ال�ٖذينَ  ُمَتَشابَِهاتٌ َواَُخُر الِْكَتاِب   َفَيت�بُِعونَ َزْيٌغ ٖفى قُلُوبِِهْم  َفاَم�
اِ���  َتاْٖويَلهُ َوَما َيْعَلُم َواْبتَِغاَء َتاْٖويِلٖه اْبتَِغاَء الِْفْتَنِة  ِمْنهُ  َما َتَشاَبهَ 

َوَما  َرب�َنا ِمْن ِعْندِ  كُل� بِٖه  اَٰمن�ا َيُقولُونَ  الِْعْلمِ  ِفىَوالر�اِسُخوَن  الل�هُ 
ك�ُر  اُولُوا اْ��َلَْباِب  اِ���َيذ�  

(٣.٨) 
 َرْحَمةً ِمْن لَُدنَْك  َوَهْب لََنا اِْذ َهَدْيَتَنا َبْعدَ قُلُوَبَنا َ�� تُِزْغ  َرب�َنا

اُب اَنَْت  اِن�كَ  الَْوه�  
(٣.٩) 

اْلٖميَعادَ  ُيْخلِفُ  َ�� اِن� الل�هَ  َرْيَب ٖفيهِ  َ�� لَِيْومٍ  الن�اسِ  َجاِمعُ  اِن�كَ  َرب�َنا  

 

  
 

(3.6) - O öyle (Allah) ki, rahimlerde nasıl dilerse (öyle) sizi şekillendirir. 
O’ndan başka ilah yoktur. (Allah) azizdir, hikmet sahibidir.  
(3.7) - O öyle (Allah) ki, Kitap’ı (Kur’an’ı) sana indirdi. Onun bir kısmı, 
muhkem âyetlerdir ki, onlar kitabın anası (esası)dır. Diğerleri ise 
müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun (yanlış) 
te’vilini bulmak için ondan müteşabih olanların peşine düşerler. Onun 
(müteşabih olanın) te’vilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ise: 
“Biz ona iman ettik, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. Akıl sahiplerinden 
başkası öğüt almaz. 
(3.8) -"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi 
eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok 
bahşedensin."  
 (3.9) - "Rabbimiz, sen mutlaka insanları, asla şüphe olmayan bir 
günde toplayacaksın. Allâh sözünden dönmez. " 

 

 



 
 

 

  

3 3.Âli İmrân Sûresi: (16-19. Âyetler) 2 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�
   (٣.١٦) 

�َنا اَٰمن�ا َرب�َنا َيُقولُونَ  اَل�ٖذينَ  الن�ارِ  َعَذاَب  َوِقَنا ُذنُوَبَناَفاْغِفْر لََنا  اِن  
(٣.١٧) 

ابِٖريَن  اِدٖقيَن اَلص� َوالُْمْسَتْغِفٖريَن َوالُْمْنِفٖقيَن  َوالَْقانِٖتينَ َوالص�

 بِاْ��َْسَحارِ 
(٣.١٨) 

 َقائًِماَواُولُوا الِْعْلِم َوالَْملٰئَِكُة  َ�� اِلَٰه اِ��� ُهوَ  اَن�هُ الل�ُه  َشِهدَ 

الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز  َ�� اِلَٰه اِ��� ُهوَ  بِالِْقْسطِ   
(٣.١٩) 

يَن اِن�  اِ���  اُوتُوا الِْكَتاَب  َوَما اْخَتَلَف ال�ٖذينَ  اْ�ِ�ْسَ��مُ ِعْنَد الل�ِه الّدٖ

َفِان� بِاَٰياِت الل�ِه  َيْكُفرْ َوَمْن  َبْيَنُهمْ َبْغًيا  الِْعْلمُ  َجاَءُهمُ ِمْن َبْعِد َما 

َسٖريُع اْلِحَساِب الل�َه   

 

  
 

  
(3.16) - Onlar ki: “Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik! Bizim 
günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru!” derler. 
(3.17) - (Onlar); Sabredenler, dosdoğru olanlar, kulluk/itaat edenler, 
infak edenler ve seherlerde bağışlama dileyenlerdir. 

(3.18) -  Allah, adaleti ikame ederek, şüphesiz kendisinden başka ilah 
olmadığına şahidlik etti; melekler ve ilim sahipleri de. O’ndan başka 
ilah yoktur. (Allah) azizdir, hikmet sahibidir. 
 (3.19) - Şüphesiz Allah katında din İslam’dır. Kendilerine kitap 
verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki 
hasedden/azgınlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini 
inkâr ederse, şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir. 

 

 
 



 
   

 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (26-29. Âyetler) 3 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

   (٣.٢٦) 
 الُْمْلكَ  َوَتْنِزعُ َمْن َتَشاُء  الُْمْلكَ  تُْؤتِىَمالَِك الُْمْلِك  الل�ُهم�  قُلِ 

ْن َتَشاءُ   اِن�كَ  بَِيِدَك الَْخْيرُ  َمْن َتَشاءُ َوُتِذل�  َمْن َتَشاءُ  َوتُِعز�  ِمم�
َقٖديرٌ َعلٰى كُل� َشْیٍء   

(٣.٢٧) 
ِمَن  اْلَحی�  َوتُْخِرجُ ِفى ال�ْيِل  الن�َهارَ  َوتُولِجُ ِفى الن�َهارِ  ال�ْيلَ  تُولِجُ 
بَِغْيِر ِحَسابٍ َمْن َتَشاُء  َوَتْرُزقُ َن اْلَحی� مِ  الَْمي�َت  َوتُْخِرجُ  الَْمي�ِت   

(٣.٢٨) 
 َيْفَعلْ  َوَمنْ الُْمْؤِمٖنيَن ِمْن ُدوِن  اَْولَِياءَ الَْكاِفٖريَن  الُْمْؤِمُنونَ َ�� َيت�ِخِذ 

ُركُمُ ِمْنُهْم تُٰقیًة اَْن َتت�ُقوا  اِ��� ٖفى َشْیءٍ ِمَن الل�ِه  َفَلْيسَ  ٰذلِكَ   َوُيَحذ�
الَْمٖصيرُ َواِلَى الل�ِه  نَْفَسهُ  الل�هُ   

 (٣.٢٩) 
َما  َوَيْعَلمُ الل�ُه  َيْعَلْمهُ تُْبُدوُه  اَوْ َما ٖفى ُصُدورِكُْم  اِْن تُْخُفوا قُلْ 

ٰمَواِت  ِفى َقٖديرٌ  َعلٰى كُل� َشْیءٍ  َوالل�هُ  َوَما ِفى اْ��َْرضِ الس�  
 
 

 

  
 

 
 (3.26) - De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülkü verirsin, 
dilediğinden de mülkü çeker, alırsın! Dilediğini aziz edersin, 
dilediğini de zelil kılarsın! Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her 
şeye kadirsin. 
(3.27) - Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın! Ölüden 
diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın! Dilediğini de hesapsız 
rızıklandırırsın.” 
(3.28) -  Mü’minler, Mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin! Kim 
bunu yaparsa, Allah’tan hiçbir şey(yardım) yoktur. Ancak onlardan 
(gelebilecek) bir tehlikeden sakınmanız hariç! Allah, sizi kendisinden 
sakındırıyor! Dönüş yalnız Allah’adır.  
(3.29) - De ki: Sinelerinizde olanı gizleseniz de veya onu açığa vursanız da, 
Allah onu bilir. Göklerde olanı da yerde bulunanı da bilir. Allah, her şeye 
hakkıyla kadirdir. 
 

 

 



 
 

 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (35-38. Âyetler) 4 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

   (٣.٣٥) 
ّٖى  َرب� اْمَراَُت ِعْمٰرَن  َقالَتِ اِْذ  َما ٖفى َبْطٖنى  لَكَ  نََذْرتُ اِن

ًرا ٖميعُ  اِن�كَ ِمنّٖى  َفَتَقب�لْ  ُمَحر� الَْعٖليمُ  اَنَْت الس�  

(٣.٣٦) 
ا َوَضَعْتَها فَ  ّٖىَرب�  َقالَتْ َلم� بَِما اَْعلَُم  َوالل�هُ اُنْثٰى  َوَضْعُتَها اِن

َكرُ  َولَْيسَ َوَضَعْت  ّٖى َكاْ��ُنْثٰى  الذ� ْيُتَهاَواِن  َواِنّٖى َمْرَيمَ  َسم�
ي�َتَها اُٖعيُذَها بِكَ  ْيَطاِن مِ  َوُذر� الر�ٖجيمِ َن الش�  

(٣.٣٧) 
َلَهاَحَسًنا َواَنَْبَتَها نََباًتا  َحَسنٍ  بَِقُبولٍ  َرب�َها فََتَقب�َلَها كُل�َما َزَكِري�ا  َوَكف�

اَن�ى لَِك َيا َمْرَيُم َقاَل  ِرْزًقا ِعْنَدَها َوَجدَ  الِْمْحَراَب  َزَكِري�ا َدَخَل َعَلْيَها
بَِغْيِر ِحَسابٍ َمْن َيَشاُء  َيْرُزقُ  اِن� الل�هَ  ِمْن ِعْنِد الل�هِ  ُهوَ  َقالَتْ ٰهَذا   

(٣.٣٨) 
ي�ًة  ِمْن لَُدنْكَ َهْب لٖى َرب�  َقالَ  َرب�هُ  َزَكِري�ا َدَعا ُهَنالِكَ  ُذر�

َعاءِ َسٖميُع  اِن�كَ  َطي�َبةً  الد�  

 

  
 

(3.35) - Hani İmrân’ın karısı demişti ki: “Rabbim! Şüphesiz 
karnımdakini hür olarak sana adadım, benden kabul buyur! Şüphesiz 
sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.”  
(3.36) -  Onu doğurduğu zaman Allah, onun ne doğurduğunu daha iyi 
bilirken dedi ki: “Rabbim! Şüphesiz ben onu kız doğurdum.” “Erkek kız gibi 
değildir. Şüphesiz ben ona Meryem adını verdim. Şüphesiz ben onu ve 
zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığındırırım.”  
(3.37) - Rabbi onu hüsnü kabul ile kabul etti ve onu güzel bir 
bitki/çiçek gibi büyüttü ve Zekeriyya’yı da ona kefil kıldı. Her ne zaman 
Zekeriyya onun yanına mihraba girse, yanında bir rızık bulurdu. Dedi 
ki: “Ey Meryem! Bu sana nereden (geliyor)?” Dedi ki: “O, Allah 
katındandır! Şüphesiz Allah, dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır.” 
(3.38) - Orada Zekeriyya Rabbine duâ etti. Dedi ki: “Rabbim! Katından 
bana temiz bir zürriyet bahşet! Şüphesiz sen duâları hakkıyla 
işitensin. 

 

 



 
 

 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (50-54. Âyetler) 5 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

   (٣.٥٠) 
ًقا َبْعَض ال�ٖذى َو�ِ�ُِحل� لَُكْم َن الت�ْوٰريِة مِ لَِما َبْيَن َيَدی�  َوُمَصد�

َم َعَلْيُكْم  َوَاٖطيُعونِ َفات�ُقوا الل�َه ِمْن َرب�ُكْم بِاَٰيٍة  َوِجْئُتُكمْ ُحر�  

(٣.٥١) 
ُمْسَتٖقيمٌ  ِصَراطٌ ٰهَذا  َفاْعُبُدوهُ  َوَرب�ُكمْ  َربّٖىالل�َه  ن� اِ   

(٣.٥٢) 
افَ  َقاَل  اِلَى الل�هِ  َمْن اَنَْصاٖرى َقالَ  الُْكْفرَ  ِمْنُهمُ  ٖعيٰسىاََحس�  َلم�

ُمْسلُِمونَ  بِاَن�اَواْشَهْد  بِالل�هِ  اَٰمن�ااَنَْصاُر الل�ِه  نَْحنُ  الَْحَوارِي�ونَ   

(٣.٥٣) 
 َمعَ  َفاْكُتْبَنا الر�ُسولَ  َوات�َبْعَنابَِما اَنَْزْلَت  اَٰمن�ا َرب�َنا

اِهٖدينَ   الش�
(٣.٥٤) 

الَْماِكٖرينَ  َخْيرُ َوالل�ُه  الل�هُ  َوَمَكرَ َوَمَكُروا   

 

  
 

(3.50) - Benden önce gelen Tevrat’ı tasdik edici olarak ve size haram 
kılınan bazı şeyleri size helal kılayım diye (gönderildim). Size 
Rabbinizden bir âyet/mucize ile geldim. O halde Allah’tan korkun ve 
bana itaat edin!  
(3.51) -  Şüphesiz Allah, benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Öyle 
ise O’na ibadet edin! Bu, dosdoğru bir yoldur. 
(3.52) - İsa, onlardan küfrü hissettiği zaman dedi ki: “Allah’a (giden 
yolda) yardımcılarım kimlerdir?” Havariler dediler ki: “Biz, Allah’ın 
(dininin) yardımcılarıyız. Allah’a iman ettik ve şahid ol ki, gerçekten 
biz Müslümanlarız.  
(3.53) - Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve Peygamber’e uyduk! O 
halde bizi şahidlerle beraber yaz. 
(3.54) - (Yahudiler) tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu  
(onların tuzaklarını boşa çıkardı). Allah, tuzak kuranların en 
hayırlısıdır. 

 

 
 



  
 

 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (145-148. Âyetler) 6 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

   (٣.١٤٥) 
ً�� ِكَتاًبااِ��� بِِاْذِن الل�ِه اَْن َتُموَت  لَِنْفسٍ  َما َكانَ وَ   َوَمنْ  ُمَؤج�
نَْيا ُيِردْ  ِمْنَها  نُْؤتِهٖ َثَواَب اْ��ِٰخَرِة  ُيِردْ  َوَمنْ ِمْنَها  نُْؤتِهٖ  َثَواَب الد�

اِكِرينَ  َوَسَنْجِزى الش�  
(٣.١٤٦) 

لَِما اََصاَبُهْم َفَما َوَهُنوا  َكٖثيرٌ  رِب�ي�ونَ َمَعُه  َقاَتلَ ِمْن َنبِى�  َكاَي�نْ وَ 
ابِٖرينَ ُيِحب� َوالل�ُه َوَما اْسَتَكانُوا َوَما َضُعُفوا  َسٖبيِل الل�هِ ٖفى  الص�  

(٣.١٤٧) 
ٖفى  َواِْسَراَفَناُذنُوَبَنا  اْغِفْر لََنا َرب�َنااَْن َقالُوا  اِ��� َقْولَُهمْ َما َكاَن وَ 

الَْكاِفٖرينَ َعَلى الَْقْوِم َوانُْصْرَنا  اَْقَداَمَنا َوَثب�ْت  اَْمِرنَا  
(٣.١٤٨) 

نَْيا الل�هُ  تٰیُهمُ اٰ فَ   ُيِحب� َوالل�ُه َثَواِب اْ��ِٰخَرِة  َوُحْسنَ  َثَواَب الد�
 الُْمْحِسٖنينَ 

 

  
 

 
(3.145) - «Allah’ın izni olmadan hiçbir nefse ölüm yoktur! (O) süresi 
belirlenmiş bir yazıdır. Kim dünya sevabını/nimetini isterse, kendisine 
ondan veririz. Kim de ahiret sevabını/mükâfatını isterse, ona da ondan 
veririz. Şükredenleri mükâfatlandıracağız. 
(3.146) -  Peygamberlerden nicesi vardı ki, beraberinde birçok Allah’a 
bağlı erler savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı 
gevşemediler, zafiyet göstermediler ve boyun eğmediler. Allah, 
sabredenleri sever. 
(3.147) - Onların: “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki 
taşkınlığımızı bağışla ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler topluluğuna 
karşı bize yardım et” demelerinden başka bir sözleri olmadı.  

(3.148) - Allah da onlara, dünya sevabını/nimetini ve ahiret 
sevabının/mükâfatının en güzelini verdi. Allah, iyilik edenleri sever. 

 

 
 



 
   

 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (169-173. Âyetler) 7 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

   (٣.١٦٩) 
 اَْحَياءٌ  َبلْ  اَْمَواًتا ٖفى َسٖبيِل الل�هِ  ال�ٖذيَن قُتِلُوا َوَ�� َتْحَسَبن� 

ُيْرَزقُونَ  َرب�ِهمْ  ِعْندَ   

(٣.١٧٠) 
بِال�ٖذيَن لَْم  َوَيْسَتْبِشُرونَ ِمْن َفْضلِٖه الل�ُه بَِما اٰتٰیُهُم َفِرٖحيَن 
َوَ�� ُهْم َيْحَزنُونَ  َعَلْيِهمْ  اَ��� َخْوفٌ  ِمْن َخْلِفِهمْ  بِِهمْ َيْلَحُقوا   

(٣.١٧١) 
 اَْجرَ َ�� ُيٖضيُع الل�َه  َواَن�  َوَفْضلٍ ِمَن الل�ِه  بِنِْعَمةٍ  َيْسَتْبِشُرونَ 

 الُْمْؤِمٖنينَ 
(٣.١٧٢) 

 الَْقْرحُ َما اََصاَبُهُم ِمْن َبْعِد  َوالر�ُسولِ لِل�ِه  اْسَتَجاُبوا اَل�ٖذينَ 
َعٖظيمٌ اَْجٌر  َوات�َقْوا ِمْنُهمْ لِل�ٖذيَن اَْحَسُنوا   

(٣.١٧٣) 
 َفاْخَشْوُهمْ  لَُكمْ َقْد َجَمُعوا  الن�اسَ  اِن�  الن�اسُ  لَُهمُ  َقالَ اَل�ٖذيَن 

الَْوٖكيلُ َونِْعَم  الل�هُ  َحْسُبَنا َوَقالُوا اٖيَمانًا َفَزاَدُهمْ   

 

  
 

 (3.169) - Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilakis (onlar) 
diridirler, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. 
(3.170) -  Allah’ın, kendilerine lütfundan verdiği şeylerle sevinçlidirler ve 
arkalarından henüz kendilerine katılmayanları: “Onlara korku yoktur ve 
onlar mahzun da olmayacaklardır” diye müjdelerler. 
(3.171)- Allah’tan bir nimet ve lütuf ve gerçekten Allah’ın, Mü’minlerin 
ecrini zayi etmeyeceği müjdesi ile sevinirler. 
(3.172) - Onlar ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah’a ve Resûle 
icabet ettiler. Onlardan iyilik yapan ve sakınanlar için büyük bir mükâfat 
vardır.  
(3.173) - Onlar ki, insanlar kendilerine: “Şüphesiz insanlar size karşı 
toplandılar, onlardan korkun!” dediler de, (onların bu sözleri sadece) 
onların imanını artırdı ve: “Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir!” 
dediler. 

 

 



 
 
 

  

3  3.Âli İmrân Sûresi: (191-194. Âyetler) 8 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�
   (٣.١٩١) 

َوَعلٰى ُجُنوبِِهْم َوقُُعوًدا  قَِياًما الل�هَ  َيْذُكُرونَ  اَل�ٖذينَ 
ٰمَواتِ  ٖفى َخْلقِ  َوَيَتَفك�ُرونَ   َما َخَلْقَت  َرب�َنا َواْ��َْرضِ  الس�

َعَذاَب الن�ارِ َفِقَنا  ُسْبَحانَكَ  َباِطً�� ٰهَذا  
(٣.١٩٢) 

َوَما لِلظ�الِٖميَن  اَْخَزْيَتهُ  َفَقدْ  الن�ارَ  تُْدِخلِ  َمنْ اِن�َك  َرب�َنا
 ِمْن اَنَْصارٍ 

(٣.١٩٣) 
 اَفاَٰمن�  بَِرب�ُكمْ  اَْن اِٰمُنوالِْ�ٖ�يَماِن  ُيَناٖدى ُمَناِدًيا َسِمْعَنااِن�َنا  َرب�َنا
ْر َعن�ا  ُذنُوَبَنا َفاْغِفْر لََناَرب�َنا  َپاتَِناَوَكف� َمَع اْ��َْبَرارِ  َوَتَوف�َنا َسي�  

(٣.١٩٤) 
الِْقٰيَمِة  َيْومَ  َوَ�� تُْخِزنَا ُرُسلِكَ َعلٰى َما َوَعْدَتَنا َواٰتَِنا  َرب�َنا

الْٖميَعادَ  تُْخلِفُ  َ��اِن�َك   

 

  
 

 
(3.191) - Onlar ki, ayakta iken, otururken ve yanları üstü yatarken 
Allah’ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışını tefekkür ederler: 
“Rabbimiz! bunları boş yere yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi 
ateş azabından koru!                      
(3.192) -  “Rabbimiz! Şüphesiz sen, kimi ateşe koyarsan, artık 
gerçekten onu rüsva edersin! Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.” 
  (3.193) - “Rabbimiz! Şüphesiz biz, “Rabbinize iman edin!” diye  
 imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen  iman ettik. 
Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı  ört ve ruhumuzu 
iyiler ile beraber al!”                                                                                                     
(3.194) - “Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasıyla bize 
va’dettiklerini bize ver bizi kıyâmet günü rezil etme! Şüphesiz sen, 
va’dinden dönmezsin.” 

 

 



 
 

 

  

4  4.Nisa Sûresi: (74-76. Âyetler) 1 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�
   (٤.٧٤) 

نَْيا َيْشُرونَ ال�ٖذيَن ٖفى َسٖبيِل الل�ِه  ْلُيَقاتِلْ فَ   الَْحٰيوَة الد�
اَْو َيْغلِْب  َفُيْقَتلْ ٖفى َسٖبيِل الل�ِه  ُيَقاتِلْ  َوَمنْ بِاْ��ِٰخَرِة 

َعٖظيًما اَْجًرا نُْؤٖتيهِ َفَسْوَف   
(٤.٧٥) 

ِمَن َوالُْمْسَتْضَعٖفيَن َسٖبيِل الل�ِه ٖفى َ�� تَُقاتِلُوَن  َوَما لَُكمْ 
َجالِ  ِمْن  ْخِرْجَنااَ  َرب�َناال�ٖذيَن َيُقولُوَن  َوالِْولَْدانِ َوالن�َساِء  الر�

 َواْجَعلْ  َولِي�اِمْن لَُدنَْك لََنا  َواْجَعلْ اَْهلَُها  الظ�الِمِ  الَْقْرَيةِ ٰهِذِه 
نَٖصيًراِمْن لَُدنَْك لََنا   

(٤.٧٦) 
َوال�ٖذيَن َكَفُروا  ٖفى َسٖبيِل الل�هِ  ُيَقاتِلُونَ اَل�ٖذيَن اَٰمُنوا 

ْيَطانِ اَْولَِياَء  َفَقاتِلُوا ٖفى َسٖبيِل الط�اُغوتِ  ُيَقاتِلُونَ  اِن�  الش�
ْيَطانِ  َكْيدَ  َضٖعيًفاَكاَن  الش�  

 

  
 

(4.74) - O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda 
savaşsınlar! Kim Allah yolunda savaşır da, öldürülür veya galib gelirse ona büyük 
bir mükâfat vereceğiz. 
(4.75)- Size ne oluyor da, Allah yolunda ve: “Rabbimiz! Bizi, 
ehli zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip 
gönder ve bize katından bir yardımcı gönder” diyen zayıf 
bırakılan erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda 
savaşmıyorsunuz? 

(4.76) - İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kâfirler ise tağut 
yolunda savaşırlar. Öyle ise şeytanın dostlarıyla savaşın! 
Şüphesiz şeytanın hilesi/tuzağı zayıftır. 

 

   
 



  
 

 

  

5 5.Maide Sûresi: (83-86. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

   (٥.٨٣) 
ِمَن َتٖفيُض  اَْعُيَنُهمْ  َتٰرىاِلَى الر�ُسوِل َما اُْنِزَل  َسِمُعوا َواَِذا

ْمِع  ا َعَرفُوا الد�  َمعَ  َفاْكُتْبَنا اَٰمن�ا َرب�َنا َيُقولُونَ ِمَن الَْحق� ِمم�
اِهٖدينَ   الش�

(٥.٨٤) 
َونَْطَمُع اَْن ِمَن الَْحق� َوَما َجاَءنَا بِالل�ِه َ�� نُْؤِمُن  َوَما لََنا

الِٖحينَ  َمعَ  َرب�َنا ُيْدِخَلَنا الَْقْوِم الص�  
(٥.٨٥) 

 اْ��َْنَهارُ ِمْن َتْحِتَها َتْجٖرى  َجن�اتٍ بَِما َقالُوا الل�ُه  َفاََثاَبُهمُ 
الُْمْحِسٖنينَ  َجَزاءُ َوٰذلَِك  ٖفيَهاَخالِٖديَن   

(٥.٨٦) 
ُبو َكَفُرواَوال�ٖذيَن  الَْجٖحيمِ  اَْصَحاُب اُولِٰئَك  بِاَٰياتَِنا اَوَكذ�  

 

  
 

  
(5.83) - Peygamber’e indirileni dinledikleri zaman, tanıdıklarından 
hakkı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki: “Rabbimiz! 
İman ettik, bizi şahid olanlarla beraber yaz!”  

 
(5.84)- Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) 
katmasını umarken, bize ne oluyor ki Allah’a ve bize hak olarak 
gelene iman etmeyelim?  
 
(5.85) - Bu söylediklerinden dolayı Allah, içinde ebedi kalıcılar olarak, 
altından ırmaklar akan cennetlerle onları mükâfatlandırdı. İşte bu, iyilik 
yapanların mükâfatıdır. 
  
(5.86) - İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayan kimseler, işte onlar 
cehennem ehlidirler. 

 

 



 
 

 

  

5  5. Maide Sûresi: (111-114. Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

   (٥.١١١) 
َقالُوا  َوبَِرُسوٖلىاَْن اِٰمُنوا ٖبى الَْحَوارِيَّٖن  اَْوَحْيُت اِلَى َواِذْ 

ُمْسلُِمونَ  بِاَن�َنا َواْشَهدْ  اَٰمن�ا  

(٥.١١٢) 
 َرب�كَ َهْل َيْسَتٖطيُع اْبَن َمْرَيَم َيا ٖعيَسى  الَْحَوارِي�ونَ اِْذ َقاَل 

َل  َماءِ َعَلْيَنا َمائَِدًة اَْن ُيَنز�  اِْن كُْنُتمْ  ات�ُقوا الل�هَ  َقالَ  ِمَن الس�
 ُمْؤِمٖنينَ 

(٥.١١٣) 
اَْن َقْد َونَْعَلَم  قُلُوُبَنا َوَتْطَمِئن�  َاْن نَاْكَُل ِمْنَهانُٖريُد  َقالُوا

اِهٖدينَ  َعَلْيَها َونَُكونَ  َصَدْقَتَنا ِمَن الش�  
(٥.١١٤) 

ِمَن  َمائَِدةً  َعَلْيَنا اَنِْزلْ  َرب�َناالل�ُهم� اْبُن َمْرَيَم ٖعيَسى  َقالَ 
َماِء  لَِناٖعيًدا  لََنا َتُكونُ الس� َواْرُزْقَنا  ِمْنكَ َواَٰيًة  َواِٰخِرَنا �ِ�َو�

ازِٖقينَ َخْيُر َواَنَْت  الر�  

 

  
 

(5.111) - Hani Havarilere: “Bana ve peygamberime iman edin!” diye 
ilham etmiştim. (Havariler de): “İman ettik! (Rabbimiz!) Gerçekten 
bizim Müslümanlar olduğumuza şahid ol!” demişlerdi. 
(5.112)- Hani Havariler: “Ey Meryemoğlu İsa! Rabbin, gökten bize bir 
sofra indirmeye güç yetirebilir mi? demişlerdi. (İsa da): “Eğer 
Mü’min kimseler iseniz, Allah’tan korkun” demişti.  
(5.113) - (Havariler) dediler ki: “Biz istiyoruz ki ondan yiyelim, 
kalplerimiz mutmain olsun, gerçekten bize doğru söylediğini 
(yakinen) bilelim ve bunun üzerine şahidlik edenlerden olalım.  
(5.114) - Meryemoğlu İsa dedi ki: “Allah’ım, Rabbimiz! Bize gökten 
bir sofra indir ki, bizim için, öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir 
bayram ve senden bir âyet/mucize olsun. Bizi rızıklandır! Sen 
rızıklandıranların en hayırlısısın.  

 

 



 
 
 

  

6  6.Enam Sûresi: (161-165. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
   (٦.١٦١) 

 ِمل�ةَ  ٖديًنا ِقَيًماُمْسَتٖقيٍم اِلٰى ِصَراٍط َربّٖى َهٰدیٖنى  اِن�ٖنى قُلْ 
ِمَن الُْمْشِرٖكينَ  َوَما َكانَ َحٖنيًفا  اِْبٰرٖهيمَ   

(٦.١٦٢) 
َرب� الَْعالَٖمينَ لِل�ِه َوَمَماٖتى  َوَمْحَيایَ  َونُُسٖكىَصَ��ٖتى اِن�  قُلْ   

(٦.١٦٣) 

لُ  َواَنَا اُِمْرتُ َوبِٰذلَِك  َ�� َشٖريَك لَهُ  الُْمْسلِٖمينَ  اَو�  

(٦.١٦٤) 
كُل� َوَ�� َتْكِسُب كُل� َشْیٍء  َرب� َوُهَو  َرب�ااَْبٖغى  اََغْيَر الل�هِ  قُلْ 

 َرب�ُكمْ  اِلٰىثُم� اُْخٰرى َوازَِرٌة ِوْزَر اِ��� َعَلْيَها َوَ�� َتِزُر نَْفٍس 
ُئُكمْ  َمْرِجُعُكمْ  َتْخَتلُِفونَ  بَِما كُْنُتْم ٖفيهِ  َفُيَنب�  

(٦.١٦٥) 
 َبْعضٍ  فَْوقَ  َبْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  اْ��َْرضِ  َخَ��ئِفَ  َجَعَلُكمْ َوُهَو ال�ٖذى 

 َواِن�هُ الِْعَقاِب  َسٖريعُ  اِن� َرب�كَ  ٖفى َما اٰتٰیُكمْ  لَِيْبلَُوكُمْ  َدَرَجاتٍ 
َرٖحيمٌ  لََغُفورٌ   

 

  
 

(6.161) - «De ki: “Şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola hidâyet kıldı. 
Dosdoğru bir dine, İbrahim’in Hanif/Tevhid dinine... O, ortak koşanlardan 
olmadı.”  
(6.162)- «De ki: “Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, 
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”  
(6.163) - “O’nun ortağı yoktur! Ben bununla emrolundum ve ben 
Müslümanların ilkiyim.” 
(6.164) - De ki: “O, her şeyin Rabbi iken, Allah’tan başka bir Rab mi 
arayacağım?” Her nefis kendi aleyhinden başkasına kazanmaz. Hiçbir 
günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. 
Hakkında ayrılığa düşmekte olduğunuz şeyleri size haber verecektir. 
(6.165) - Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerle imtihan etmek için, 
dereceler bakımından bir kısmınızı bir kısmınızın üstüne yükselten O’dur. 
Şüphesiz Rabbinin, cezalandırması çok seridir. Ve gerçekten O, çok bağışlayıcı, 
pek merhametlidir. 

 

 



 
 

  

 
7  7.Ârâf Sûresi: (23-27.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

  (٧.٢٣) 
 َوَتْرَحْمَناَتْغِفْر لََنا َواِْن لَْم  اَنُْفَسَنا َظَلْمَنا َرب�َنا َقاَ��

ِمَن الَْخاِسٖرينَ لََنُكونَن�   
(٧.٢٤) 

 ِفى اْ��َْرضِ  َولَُكمْ  َعُدو� َبْعُضُكْم لَِبْعٍض  اْهبُِطوا َقالَ 

اِلٰى ٖحينٍ  َوَمَتاعٌ  ُمْسَتَقر�   
(٧.٢٥) 

تُْخَرُجونَ  َوِمْنَها َتُموتُونَ َوٖفيَها  َتْحَيْونَ ٖفيَها  َقالَ   
(٧.٢٦) 

ُيَواٖرى َسْواٰتُِكْم لَِباًسا  َعَلْيُكمْ  اَنَْزلَْناَيا َبٖنى اَٰدَم َقْد 

 ْن اَٰياِت الل�هِ مِ ٰذلَِك  َخْيرٌ ٰذلَِك  َولَِباُس الت�ْقٰوىَوٖريًشا 

ك�ُرونَ  لََعل�ُهمْ  َيذ�  

 

 (7.23) - (Âdem ile Havva) dediler ki: “Rabbimiz! nefsimize 
zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen 
şüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz.  
(7.24) - Birbirinize düşman olarak inin! Size yeryüzünde bir 
zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır.” buyurdu. 
(7.25) - Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan 
çıkarılacaksınız.” buyurdu.  
(7.26) - Ey Âdemoğulları! Size, avret yerlerinizi örtecek ve süs 
olacak bir elbise indirdik. Ve bir de takva elbisesi. Ki bu daha 
hayırlıdır. Bu, Allah’ın âyetlerindendir. Umulur ki öğüt alırlar. 

 

 



 
 

  

 

7  7.Ârâf Sûresi: (43-47.Âyetler) 2 

  بِْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ  
  (٧.٣٤) 

الَْحْمُد  َوَقالُوا اْلاَنَْهارُ َتْحِتِهُم  ِمنْ ى َتْجرٖ  ِمْن ِغل   ُصُدوِرِهمْ  ىفٖ  َما َونََزْعَنا
 َجاَءتْ  لََقدْ  هُ اللّٰ  َنایلَْوَلا اَْن َهدٰ  لَِنْهَتِدىَ  َوَما كُنَّاَذا لِهٰ َنا یى َهدٰ الَّذٖ ِه لِلّٰ 
َتْعَملُونَ كُْنتُْم  بَِما اُوِرْثُتُموَها الَْجنَّةُ  اَْن تِْلُكمُ  َونُوُدوا بِالَْحقِّ  َربَِّنا ُسلُ رُ   

(٧.٣٣) 
 َربَُّنا َوَعَدنَا َما اَْن َقْد َوَجْدنَا اَْصَحاَب النَّارِ  ى اَْصَحاُب الَْجنَّةِ َونَادٰ 
ا اَربُُّكْم َما َوَعَد فََهْل َوَجْدتُْم  َحقًّ ن   فَاَذَّنَ  نََعمْ  َقالُوا َحقًّ اَْن  َبْيَنُهمْ  ُمَؤذِّ

َعَلى الظَّالِٖمينَ  لَْعَنُة اللّٰهِ   
(٧.٣٤) 

ونَ اَلَّٖذيَن  َكاِفُرونَ بِاْلاِٰخَرِة َوُهْم  ِعَوًجا َوَيْبُغونََهاَعْن َسٖبيِل اللِّٰه  َيُصدُّ  

(٧.٣٤) 
 َونَاَدْوا بِٖسيٰمیُهمْ  كُلًّا َيْعِرفُونَ ِرَجال  َوَعَلى اْلاَْعَراِف  ِحَجاب   َوَبْيَنُهَما

َوُهْم َيْطَمُعونَ  لَْم َيْدُخلُوَها َعَلْيُكمْ اَْن َسَلام  اَْصَحاَب الَْجنَِّة     (٧.٣٧) 
َمَع  َتْجَعْلَنا َلا َربََّنا َقالُوا اَْصَحاِب النَّارِ  تِْلَقاءَ اَْبَصاُرُهْم  ُصِرفَتْ  َواَِذا

الظَّالِٖمينَ الَْقْومِ   

 

 (7.43)- Onların gönüllerinde kinden ne varsa çekip atarız. Altlarından 

ırmaklar akar ve derler ki: “Bizi buna (bu nimete) ulaştıran Allah’a 
hamd olsun. Eğer Allah bizi hidâyete erdirmeseydi, biz kendimiz 
hidâyete ermiş olamazdık. Gerçekten Rabbimizin elçileri hakkı 
getirmişlerdir.” “İşte size cennet! işlemekte olduğunuz amellerden dolayı 
ona vâris kılındınız” diye seslenilir.  
(7.44)- Cennet ehli, cehennem ehline: “Gerçekten Rabbimizin bize 
va’dettiğini hak olarak bulduk, Rabbinizin va’dettiğini siz de hak olarak 
buldunuz mu?” diye seslenirler. “Evet!” derler. Bunun üzerine bir seslenen 
aralarında: “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun!” diye seslenir. 
(7.45) - Onlar ki Allah’ın yoluna engel olurlar ve onu (Allah’ın yolunu) 
eğriltmek isterler. Ve onlar ahireti de inkâr eden kimselerdir.                       
(7.46) - Aralarında bir perde vardır. A’râf üzerinde de, herkesi simalarından 

tanıyan adamlar vardır. Cennet ehline: Allah’ın selamı üzerinize olsun diye 
seslenirler. Bunlar oraya girmemiş oldukları halde (girmeyi) umanlardır.                                                                                                            
(7.47) - Onların gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman: “Rabbimiz! Bizi 
zalimler topluluğuyla beraber kılma” derler.  

 

 



  
 

  

 
7  7.Ârâf Sûresi: (88-89.Âyetler) 3 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�

  (٧.٨٨) 
َيا ُشَعْيُب  لَُنْخِرَجن�كَ  ِمْن َقْوِمهٖ  اْسَتْكَبُرواال�ٖذيَن  الَْمَ��ُ  َقالَ 

 َقالَ ٖفى ِمل�ِتَنا  اَْو لََتُعوُدن� ِمْن َقْرَيِتَنا َمَعَك  اَٰمُنواَوال�ٖذيَن 
كُن�ا َكارِٖهينَ اََولَْو   

(٧.٨٩) 
َبْعَد اِْذ ٖفى ِمل�ِتُكْم َكِذًبا اِْن ُعْدنَا  َعَلى الل�هِ ِد اْفَتَرْيَنا قَ 

یَنا  َيَشاَء ٖفيَها اِ��� َاْن  نَُعودَ لََنا َاْن  َيُكونُ ِمْنَها َوَما الل�ُه نَج�
 َتَوك�ْلَنا الل�هِ َعَلى  ِعْلًماكُل� َشْیٍء  َرب�َناَوِسَع  َرب�َنا الل�هُ 
الَْفاتِٖحينَ  َخْيرُ  َواَنَْت  بِالَْحق� َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا  اْفَتحْ َرب�َنا   

(٧.٩٠) 
 ُشَعْيًبا ات�َبْعُتمْ  لَِئنِ  ِمْن َقْوِمهٖ ال�ٖذيَن َكَفُروا  الَْمَ��ُ  َوَقالَ 

اًِذا لََخاِسُرونَ  اِن�ُكمْ   
(٧.٩١) 

ْجَفةُ  َفاََخَذْتُهمُ  َجاثِٖمينَ ٖفى َدارِِهْم َفاَْصَبُحوا  الر�  
 

 

  
(7.88) - Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: “Ey 
Şuayb! Seni ve seninle beraber iman edenleri mutlaka şehrimizden 
çıkaracağız veya kesinlikle dinimize dönersiniz! (Şuayb) dedi ki: 
“Şayet istemezsek de mi?  
(7.89) - Allah bizi ondan kurtardıktan sonra eğer tekrar sizin dininize 
dönersek kuşkusuz Allah’a yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz 
olan Allah’ın dilemesi dışında bizim ona dönmemiz olacak şey 
değildir. Rabbimiz ilmen her şeyi kuşatmıştır. Allah’a tevekkül ettik. 
Rabbimiz! Bizimle kavmimizin arasını hak ile aç (aramızda hak ile 
hükmet). Sen açanların (hükmedenlerin) en hayırlısısın.  
(7.90) - Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: “Eğer Şuayb’a uyarsanız, 
şüphesiz o zaman kaybedersiniz. 
(7.91) -Onları o sarsıntı yakaladı, yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. 

 

 



 
 

 

  

7  7.Ârâf Sûresi: (121-126.Âyetler) 4 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�

  (٧.١٢١) 

بِِرب� الَْعالَٖمينَ  اَٰمن�ا َقالُوا  

(٧.١٢٢) 

َوٰهُرونَ ُموٰسى  َرب�   

(٧.١٢٣) 
لََمْكٌر اِن� ٰهَذا  لَُكمْ اَْن اَٰذَن  َقْبلَ اَٰمْنُتْم بِٖه  فِْرَعْونُ  َقالَ 

َتْعَلُمونَ  َفَسْوفَ  اَْهَلَها ِمْنَها لُِتْخِرُجوا فِى الَْمٖديَنةِ  َمَكْرتُُموهُ   

(٧.١٢٤) 
اَْجَمٖعينَ  َ��َُصل�َبن�ُكمْ ثُم�  ِمْن ِخَ��فٍ  َواَْرُجَلُكمْ  اَْيِدَيُكمْ  َ��َُقط�َعن�   

(٧.١٢٥) 
ُمْنَقلُِبونَ اِلٰى َرب�َنا اِن�ا  َقالُوا  

(٧.١٢٦) 
ا َجاَءْتَنا بِاَٰياِت َرب�َنا اَْن اَٰمن�ا اِ���  ِمن�ا َوَما َتْنِقمُ   اَْفِرغْ  َرب�َنالَم�

ُمْسلِٖمينَ  َوَتَوف�َنا َصْبًرا َعَلْيَنا  

 

  
(7.121) - (Sihirbazlar):“Âlemlerin Rabbine iman ettik.”dediler 
 (7.122) - “Musa ve Harun’un Rabbine.  
(7.123) - ”Firavun dedi ki: “Size izin vermezden önce ona iman ettiniz, 
öyle mi? Şüphesiz bu, halkını oradan çıkarmanız için şehirde 
kurduğunuz bir tuzaktır. Yakında bileceksiniz!”                        
 (7.124) - “Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, 
sonra da hepinizi mutlaka asacağım.”  
(7.125) - Dediler ki: “Biz zaten Rabbimize dönücüleriz.”  

(7.126) - “(Sen) sadece bize (mucizeler) geldiği zaman, Rabbimizin 
âyetlerine iman ettik diye bizden intikam alıyorsun! Rabbimiz! 
Üzerimize sabır boşalt ve Müslümanlar olarak canımızı al!” 
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	(٣.٢٦)قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدٖيرٌ
	 (3.26) - De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker, alırsın! Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil kılarsın! Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.
	(3.27) - Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın! Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın! Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın.”

	3.4.Dua-3.Ali-İmrân-35-38
	(٣.٣٥)اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنّٖى نَذَرْتُ لَكَ مَا فٖى بَطْنٖى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنّٖى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمٖيعُ الْعَلٖيمُ
	(٣.٣٦)فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنّٖى وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنّٖى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنّٖى اُعٖيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجٖيمِ(٣.٣٧)فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ(٣.٣٨)هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لٖى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمٖيعُ الدُّعَاءِ
	(3.35) - Hani İmrân’ın karısı demişti ki: “Rabbim! Şüphesiz karnımdakini hür olarak sana adadım, benden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” 

	3.5.Dua-3.Ali-İmrân-50-54
	(٣.٥٠)وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰيةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذٖى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطٖيعُونِ(٣.٥١)اِنَّ اللّٰهَ رَبّٖى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقٖيمٌ(٣.٥٢)فَلَمَّا اَحَسَّ عٖيسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارٖى اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ(٣.٥٣)رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدٖينَ(٣.٥٤)وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرٖينَ

	3.6.Dua-3.Ali-İmrân-145-148
	(٣.١٤٥)وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ

	3.7.Dua-3.Ali-İmrân-169-173
	3.8.Dua-3.Âli-İmrân-191-194
	(٣.١٩١)اَلَّذٖينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فٖى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ(٣.١٩٢)رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمٖينَ مِنْ اَنْصَارٍ(٣.١٩٣)رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادٖى لِلْاٖيمَانِ اَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّپَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ
	(٣.١٩٤)رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمٖيعَادَ
	(3.191) - Onlar ki, ayakta iken, otururken ve yanları üstü yatarken Allah’ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışını tefekkür ederler: “Rabbimiz! bunları boş yere yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi ateş azabından koru!                     

	4.1.Dua-4.Nisa-74-76
	(٤.٧٤)فَلْيُقَاتِلْ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ الَّذٖينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتٖيهِ اَجْرًا عَظٖيمًا(٤.٧٥)وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفٖينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذٖينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصٖيرًا(٤.٧٦)اَلَّذٖينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ وَالَّذٖينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فٖى سَبٖيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعٖيفًا
	(4.74) - O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar! Kim Allah yolunda savaşır da, öldürülür veya galib gelirse ona büyük bir mükâfat vereceğiz.
	(4.75)- Size ne oluyor da, Allah yolunda ve: “Rabbimiz! Bizi, ehli zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder ve bize katından bir yardımcı gönder” diyen zayıf bırakılan erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?

	5.1.Dua-5.Maide-83-86
	(٥.٨٣)وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفٖيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدٖينَ(٥.٨٤)وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحٖينَ(٥.٨٥)فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرٖى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدٖينَ فٖيهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنٖينَ(٥.٨٦)وَالَّذٖينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَحٖيمِ
	(5.83) - Peygamber’e indirileni dinledikleri zaman, tanıdıklarından hakkı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki: “Rabbimiz! İman ettik, bizi şahid olanlarla beraber yaz!” 
	(5.84)- Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) katmasını umarken, bize ne oluyor ki Allah’a ve bize hak olarak gelene iman etmeyelim? 
	(5.85) - Bu söylediklerinden dolayı Allah, içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetlerle onları mükâfatlandırdı. İşte bu, iyilik yapanların mükâfatıdır.

	5.2.Dua-5.Maide-113-116
	(٥.١١١)وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوا بٖى وَبِرَسُولٖى قَالُوا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُونَ(٥.١١٢)اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عٖيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطٖيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنٖينَ(٥.١١٣)قَالُوا نُرٖيدُ اَنْ نَاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدٖينَ(٥.١١٤)قَالَ عٖيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عٖيدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقٖينَ
	(5.111) - Hani Havarilere: “Bana ve peygamberime iman edin!” diye ilham etmiştim. (Havariler de): “İman ettik! (Rabbimiz!) Gerçekten bizim Müslümanlar olduğumuza şahid ol!” demişlerdi.

	6.1.Dua-6.Enam-161-165
	(٦.١٦١)قُلْ اِنَّنٖى هَدٰینٖى رَبّٖى اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقٖيمٍ دٖينًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرٰهٖيمَ حَنٖيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكٖينَ(٦.١٦٢)قُلْ اِنَّ صَلَاتٖى وَنُسُكٖى وَمَحْيَایَ وَمَمَاتٖى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمٖينَ(٦.١٦٣)لَا شَرٖيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمٖينَ(٦.١٦٤)قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغٖى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فٖيهِ تَخْتَلِفُونَ(٦.١٦٥)وَهُوَ الَّذٖى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فٖى مَا اٰتٰیكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرٖيعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحٖيمٌ
	(6.161) - «De ki: “Şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola hidâyet kıldı. Dosdoğru bir dine, İbrahim’in Hanif/Tevhid dinine... O, ortak koşanlardan olmadı.” 
	(6.162)- «De ki: “Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” 
	(6.163) - “O’nun ortağı yoktur! Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.”
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