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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.  

 

 



 
 

 

  

7  7.Ârâf Sûresi: (151-154.Âyetler) 5 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

  (٧.١٥١) 
 َواَنَْت  َرْحَمِتكَ  ٖفىَواَْدِخْلَنا  َو�ِ�َٖخى ٖلىاْغِفْر  َرب�  َقالَ 

اِحٖمينَ  اَْرَحمُ  الر�  
 

(٧.١٥٢) 
 ِمْن َرب�ِهمْ  َغَضبٌ  َسَيَنالُُهمْ  الِْعْجلَ  ال�ٖذيَن ات�َخُذوا اِن� 

نَْيا  َوِذل�ةٌ  الُْمْفَتٖرينَ  نَْجِزىَوَكٰذلَِك فِى الَْحٰيوِة الد�  
(٧.١٥٣) 

ي�َپاتِ  َوال�ٖذيَن َعِملُوا َواَٰمُنوا  َبْعِدَهاِمْن  َتاُبوا ثُم�  الس�
َرٖحيمٌ لََغُفوٌر ِمْن َبْعِدَها  َرب�كَ  اِن�   

(٧.١٥٤) 
ا َسَكَت  َوٖفى  اْ��َلَْواحَ  اََخذَ  الَْغَضبُ َعْن ُموَسى َولَم�

َيْرَهُبونَ  لَِرب�ِهمْ لِل�ٖذيَن ُهْم َوَرْحَمٌة  ُهًدى نُْسَختَِها  
 

 

  
(7.151) - (Musa)dedi ki: “Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve bizi 
rahmetine kat. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”  
 
(7.152) - Şüphesiz buzağıyı (ilah) edinenlere, Rablerinden bir gazab  ve dünya 
hayatında da bir zillet erişecektir. İftira edenleri böyle cezalandırırız.» 
 
(7.153) - Kötülükler işleyenlere sonra, ardından tevbe edip 
iman edenlere gelince, şüphesiz Rabbin bunun ardından çok 
bağışlayıcı, pek merhametlidir.  
 
(7.154) - Musa’nın öfkesi dinince levhaları aldı. Nüshasında 
Rablerinden korkan kimselere bir hidâyet ve bir rahmet vardı. 
 

  
 

 



 
 

 

  

7  7.Ârâf Sûresi: (155-156.Âyetler) 6 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�

   (٧.١٥٥) 
ا لِٖميَقاتَِنا  َرُجً��َسْبٖعيَن  َقْوَمهُ ُموٰسى  َواْخَتارَ  َفَلم�

ْجَفةُ  اََخَذْتُهمُ  ِمْن َقْبُل  اَْهَلْكَتُهمْ ِشْئَت  لَوْ  َرب�  َقالَ  الر�

َفَهاءُ بَِما َفَعَل  اَتُْهلُِكَنا َواِي�ايَ   ِفْتَنُتكَ  اِ��� ِهىَ  اِنْ  ِمن�ا الس�

َفاْغِفْر  َولِي�َنا اَنَْت َمْن َتَشاُء َوَتْهٖدى َمْن َتَشاُء بَِها تُِضل� 

اْلَغاِفٖرينَ  َخْيرُ  َواَنَْت  َواْرَحْمَنا لََنا  
(٧.١٥٦) 

نَْيا لََنا َواْكُتْب   ُهْدنَا اِن�اَوِفى اْ��ِٰخَرِة  َحَسَنةً  ٖفى ٰهِذِه الد�

َوِسَعْت  َوَرْحَمٖتىَمْن اََشاُء اُٖصيُب بِٖه َعَذاٖبى  َقالَ  اِلَْيكَ 

 الز�كٰوةَ  َوُيْؤُتونَ  لِل�ٖذيَن َيت�ُقونَ  َفَساَْكُتُبَها كُل� َشْیءٍ 

ُيْؤِمُنونَ بِاَٰياتَِنا  َوال�ٖذيَن ُهمْ   

 

  (7.155) - Musa, tayin ettiğimiz vakit için kavminden yetmiş adam 
seçti. Onları o şiddetli sarsıntı yakalayınca (bayılıp yere yığıldılar.) 
(Musa) dedi ki: “Rabbim! Eğer dileseydin daha önce onları da beni 
de helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı 
bizi helak mi edeceksin? Bu, senin imtihanından başka bir şey 
değildir. Onunla dilediğini saptırırsın ve dilediğini de hidâyete 
erdirirsin. Sen bizim velimizsin, bizi bağışla ve bize merhamet et. 
Sen bağışlayanların en hayırlısısın.” 
(7.156) -“Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Biz sana 
yöneldik.” (Allah) buyurdu ki: “Dilediğim kimseye azabımı isabet 
ettiririm. Rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır. Onu (rahmetimi) 
sakınanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize iman eden kimselere 
yazacağım.” 

 

 



 
 

 

  

7  7.Ârâf Sûresi: (189-192.Âyetler) 7 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�

   (٧.١٨٩) 
 َزْوَجَهاِمْنَها  َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ ِمْن نَْفٍس ال�ٖذى َخَلَقُكْم  ُهوَ 

یَها  اَِلْيَها لَِيْسُكنَ  ا َتَغش�  َفَمر�تْ  َخٖفيًفا َحْمً�� َحَمَلْت َفَلم�

ا اَْثَقَلْت بِٖه   َصالًِحا لَِئْن اَٰتْيَتَنا َرب�ُهَماالل�َه َدَعَوا  َفَلم�

اِكٖرينَ  لََنُكونَن�  ِمَن الش�  

(٧.١٩٠) 
ا اٰتٰیُهَما  اٰتٰیُهَما ٖفيَما  ُشَرَكاءَ  لَهُ  َجَعَ�� َصالًِحاَفَلم�

ا ُيْشِركُونَ الل�ُه َفَتَعالَى  َعم�  

(٧.١٩١) 
ُيْخَلُقونَ  َوُهمْ  َشْيًپاَما َ�� َيْخلُُق  اَُيْشِرُكونَ   

(٧.١٩٢) 

َيْنُصُرونَ َوَ�� اَنُْفَسُهْم  نَْصًرا لَُهمْ َوَ�� َيْسَتٖطيُعوَن   

 

   
(7.189) -Sizi tek bir nefisten yaratan ve ondan da onunla teskin 
olsun diye eşini yaratan O’dur. Onu bürüyünce hafif bir yük 
yüklendi. (Bir süre) onu gezdirdi. (Hamileliği) ağırlaşınca, Rableri 
Allah’a: “Eğer bize salih/kusursuz bir evlat verirsen, elbette 
şükredenlerden olacağız” diye duâ ettiler. 
(7.190) -Onlara kusursuz bir evlat verince, kendilerine verdiği şeyde 
O’na ortak koşmağa başladılar. Allah, şirk koştuklarından pek 
yücedir.  
(7.191)- Kendileri yaratılıyorken, bir şey yaratamayanları ortak mı 
koşuyorlar? 
(7.192) -Oysa onlara yardıma güç yetiremezler ve kendilerine de 
yardım edemezler. 

 

 



 
 

 

  

9 9.Tevbe Sûresi: (126-129.Âyetler) 1 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�

  (٩.١٢٦) 
ةً  ٖفى كُل� َعامٍ  ُيْفَتُنونَ َان�ُهْم  اََوَ�� َيَرْونَ  َتْينِ اَْو  َمر� ثُم�  َمر�

ك�ُرونَ َوَ�� ُهْم  َيُتوُبونَ  َ�� َيذ�  
(٩.١٢٧) 

 ِمنْ َهْل َيٰریُكْم  َبْعُضُهْم اِلٰى َبْعضٍ نََظَر  ُسوَرةٌ َما اُنِْزلَْت  َواَِذا
َ�� َيْفَقُهونَ  َقْومٌ  بِاَن�ُهمْ  قُلُوَبُهمْ الل�ُه  َصَرفَ  انَْصَرفُواثُم�  اََحدٍ   

(٩.١٢٨) 
َما َعنِت�ْم  َعَلْيهِ َعٖزيٌز ِمْن اَنُْفِسُكْم  َرُسولٌ  َجاَءكُمْ  لََقدْ 

َرٖحيمٌ  َرُؤفٌ بِالُْمْؤِمٖنيَن  َعَلْيُكمْ َحٖريٌص   
(٩.١٢٩) 

َعَلْيِه َتَوك�لُْت  اِ��� ُهوَ َ�� اِلَٰه َحْسبَِى الل�ُه  َفُقلْ َتَول�ْوا  َفِانْ 
الَْعْرِش الَْعٖظيمِ  َرب�  َوُهوَ   

 

   
(7.126)- Gerçekten onlar, her yıl bir defa veya iki defa 
sınandıklarını görmüyorlar mı? Sonra yine de tevbe 
etmiyorlar ve onlar öğüt almıyorlar.  
(7.127) - Bir sûre indirildiği zaman, birbirlerine bakıp: “Sizi 
birisi görüyor mu?” (derler), sonra da (sıvışıp) giderler. 
Şüphesiz onlar, anlamayan bir kavim oldukları için Allah da 
onların kalplerini (imandan) çevirmiştir. 
(7.128) - Andolsun size, kendinizden öyle bir peygamber 
geldi ki, sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir, size çok 
düşkündür, Mü’minlere karşı çok şefkatlidir, pek 
merhametlidir.." 
(7.129) - Eğer yüz çevirirlerse, de ki: “Allah bana yeter, 
O’ndan başka ilah yoktur, O’na tevekkül ettim ve O, 
büyük Arş’ın Rabbidir! 
 

 

 



 
 
 

  

10  10.Yunus Sûresi: (83-86. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (١٠.٨٣) 

ي�ةٌ  اِ���لُِموٰسى  َفَما اَٰمنَ   ِمنْ  َعلٰى َخْوفٍ ِمْن َقْوِمٖه  ُذر�
ِفى لََعاٍل  ِفْرَعْونَ َواِن�  اَْن َيْفِتَنُهمْ  َوَمَ��ئِِهمْ  ِفْرَعْونَ 

لَِمَن الُْمْسِرٖفينَ  َواِن�هُ اْ��َْرِض   
(١٠.٨٤) 

 َتَوك�لُوا َفَعَلْيهِ  بِالل�هِ اَٰمْنُتْم  كُْنُتمْ  اِنْ َيا َقْوِم ُموٰسى  َوَقالَ 
ُمْسلِٖمينَ  كُْنُتمْ اِْن   

(١٠.٨٥) 
الظ�الِٖمينَ  لِْلَقْومِ  ِفْتَنةً َ�� َتْجَعْلَنا  َرب�َنا َتَوك�ْلَنا َعَلى الل�هِ  َفَقالُوا  

(١٠.٨٦) 
َنا الَْكافِٖرينَ ِمَن الَْقْوِم  بَِرْحَمتِكَ  َونَج�  

 

   
(10.83)- Firavun ve ileri gelenlerinin, kendilerini belâlara  
uğratmaları korkusuyla Musa’ya, kavminden genç bir  taifeden 
başkası iman etmedi. Gerçekten Firavun, yeryüzünde büyüklenen 
biri idi. Ve hakikaten o, (haddi aşmada) israf edenlerdendi.  
 
(10.84)- Musa dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah’a inanmış iseniz  
ve eğer Müslüman iseniz, yalnız O’na tevekkül edin!”  
 
(10.85)- Dediler ki: “Yalnız Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz! Bizi 
zalimlerin kavmine bir fitne kılma!” 
 
(10.86)- “Ve bizi rahmetinle kâfirler topluluğundan kurtar!”  
 

 

 



 
 

 

  

11  11.Hud Sûresi: (44-47.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (١١.٤٤) 

 َوقُِضىَ الَْماُء َوٖغيَض  اَْقِلٖعى َوَيا َسَماءُ  َماَءكِ اْبَلٖعى  َيا اَْرضُ  َوٖقيلَ 

الظ�الِٖمينَ  لِْلَقْومِ  ُبْعًداَوٖقيَل  َعَلى الُْجوِدى� َواْسَتَوْت  اْ��َْمرُ   
(١١.٤٥) 

 الَْحق�  َوْعَدكَ  َواِن� ِمْن اَْهٖلى اْبٖنى  اِن� َرب�  َفَقالَ  َرب�هُ  نُوحٌ  َونَاٰدى

الَْحاِكٖمينَ  َواَنَْت اَْحَكمُ   
(١١.٤٦) 

َفَ�� َتْسَپْلِن  َغْيُر َصالِحٍ  َعَملٌ اِن�ُه  ِمْن اَْهِلكَ  لَْيسَ  اِن�هُ َيا نُوُح  َقالَ 

ّٖى ِعْلمٌ لََك بِٖه َما لَْيَس  الَْجاِهٖلينَ  ِمنَ  اَْن َتُكونَ اَِعُظَك  اِن  
(١١.٤٧) 

ّٖى  َرب�  َقالَ  بِٖه ِعْلٌم  َما لَْيَس ٖلىاَْن اَْسَپَلَك  بِكَ  اَُعوذُ اِن

ِمَن الَْخاِسٖرينَ َاكُْن َوَتْرَحْمٖنى ٖلى  َواِ��� َتْغِفرْ   

 

 (11.44)- Denildi ki: “Ey yer! Suyunu yut! Ve ey gök! Sen de (yağmuru) 
tut!” Su çekildi, iş bitirildi ve (gemi de) Cûdî (dağı) üzerinde durdu ve: 
“Zalimler topluluğuna (rahmet) uzak olsun” denildi.  
(11.45)- Nuh Rabbine seslendi ve dedi ki: “Rabbim! Şüphesiz  
oğlum ailemdendir. Kuşkusuz senin va’din haktır ve sen 
hükmedenlerin en hâkimisin!”  
(11.46)- (Allah) buyurdu ki: “Ey Nuh! Şüphesiz o, senin ailenden 
değildir. Kuşkusuz O, salih olmayan (kötü) bir amel (sahibidir). 
Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Muhakkak 
ben senin, cahillerden olmamanı öğütlerim!”  
(11.47)- (Nuh) dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben, hakkında bilgi sahibi 
olmadığım bir şeyi istemekten sana sığınıyorum. Eğer beni bağışlamaz 
ve bana merhamet etmezsen, hüsrana uğrayanlardan olurum.” 

 

 



 
 

 

  

12  12.Yusuf Sûresi: ( 32-35.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (١٢.٣٢) 

َعْن نَْفِسٖه  َراَوْدتُهُ  َولََقدْ  ٖفيهِ ال�ٖذى لُْمُتن�ٖنى َفٰذلُِكن�  َقالَْت 

ِمَن  َولََيُكونًالَُيْسَجَنن� َما اُٰمُرُه لَْم َيْفَعْل  َولَئِنْ  َفاْسَتْعَصمَ 

اِغٖرينَ   الص�
(١٢.٣٣) 

ْجنُ  َرب�  َقالَ  ا َيْدُعونَٖنى  اِلَی�  اََحب�  الس� َواِ��� َتْصِرْف  اِلَْيهِ ِمم�

الَْجاِهٖلينَ ِمَن  َوَاكُنْ  اِلَْيِهن� اَْصُب  َكْيَدُهن� َعنّٖى   
(١٢.٣٤) 

ٖميُع  ُهوَ  اِن�هُ َعْنُه َكْيَدُهن�  َفَصَرفَ َرب�ُه  لَهُ اْسَتَجاَب فَ  الَْعٖليمُ الس�  

(١٢.٣٥) 

َحت�ى ٖحينٍ  لََيْسُجُنن�هُ  اْ��َٰياتِ َما َراَُوا ِمْن َبْعِد َبَدا لَُهْم ثُم�   

 

  
(12.32)- (Kadın) dedi ki: “İşte kendisi hakkında beni kınadığınız 
budur! Hakikaten ben onun nefsinden murad istedim, ama  
o, iffetini korudu. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa, mutlaka 
zindana atılacak ve küçük düşenlerden olacaktır.” 
(12.33)- (Yusuf) dedi ki: “Rabbim! Zindan bana, bunların beni 
kendisine davet ettikleri şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarını 
benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum.” 
(12.34)- Rabbi, onun duâsını kabul etti, onların hilelerini ondan 
çevirdi. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, bilendir.  
(12.35)- Sonra (Yusuf’un suçsuz olduğuna dair) delilleri 
görmelerinin ardından, onu bir zamana kadar zindana atmaları 
kendilerine uygun göründü.  
 

 

 



 
 

 

  

12  12.Yusuf Sûresi: ( 101-104.Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (١٢.١٠١) 

ِمْن َتاْٖويِل َوَعل�ْمَتٖنى ِمَن الُْمْلِك  اَٰتْيَتٖنى َقدْ  َرب� 

ٰمَواِت  َفاِطرَ اْ��ََحاٖديِث  نَْيا َولِيّٖ اَنَْت  َواْ��َْرضِ الس�  ِفى الد�

الِٖحينَ َواَلِْحْقٖنى  ُمْسلًِماَتَوف�ٖنى َواْ��ِٰخَرِة  بِالص�  
(١٢.١٠٢) 

 اِذْ  لََدْيِهمْ  َوَما كُْنَت  اِلَْيكَ نُوٖحيِه  الَْغْيبِ ِمْن اَنَْباِء  ٰذلِكَ 

َيْمُكُرونَ  َوُهمْ  اَْمَرُهمْ  اَْجَمُعوا  
(١٢.١٠٣) 

بُِمْؤِمٖنينَ  َحَرْصَت َولَْو  الن�اسِ  َوَما اَْكَثرُ   
(١٢.١٠٤) 

لِْلَعالَٖمينَ  ِذْكرٌ  اِ��� ُهوَ  اِنْ ِمْن اَْجٍر  َعَلْيهِ َوَما َتْسَپلُُهْم   

 

  
(12.101)- Rabbim! Hakikaten bana mülkten (bir pay) verdin ve 
bana rüyaların tabirini öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! 
Sen dünyada da ahirette de benim gerçek dostumsun. Canımı 
Müslüman olarak al ve beni salih kimseler arasına kat.  
(12.102)- İşte bu, gayb haberlerindendir, onu sana vahyediyoruz. 
Onlar işlerini karara bağlayıp tuzak kurdukları zaman sen onların 
yanında değildin.  
(12.103)- Ne kadar hırs göstersen de, insanların çoğu iman edecek 
değillerdir. 
(12.104)- Sen buna karşı onlardan bir ücret istemiyorsun, O 
(Kur’an), âlemler için öğütten başkası değildir.  
 

 

 



 
 

 

  

13 13.Rad Sûresi: ( 27-30.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (١٣.٢٧) 

اِن�  قُلْ  ِمْن َرب�هٖ  اَٰيةٌ  َعَلْيهِ  اُنِْزلَ  لَْوَ�� ال�ٖذيَن َكَفُروا َوَيُقولُ 

َمْن اَنَاَب  اِلَْيهِ َوَيْهٖدى َمْن َيَشاُء ُيِضل�  الل�هَ   

(١٣.٢٨) 
بِِذْكِر الل�ِه  اََ�� بِِذْكِر الل�هِ  قُلُوُبُهمْ  َوَتْطَمِئن�  اَٰمُنوا اَل�ٖذينَ 

الُْقلُوبُ  َتْطَمِئن�   
(١٣.٢٩) 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا اَل�ٖذيَن اَٰمُنوا َماٰبٍ  َوُحْسنُ لَُهْم  طُوبٰى الص�  
(١٣.٣٠) 

ةٍ اَْرَسْلَناَك  َكٰذلِكَ   لَِتْتلَُوا اَُممٌ ِمْن َقْبِلَها  َخَلْت  َقدْ  ٖفى اُم�

 ُهوَ  قُلْ بِالر�ْحٰمِن  َيْكُفُرونَ َوُهْم  اِلَْيكَ  اَْوَحْيَناَعَلْيِهُم ال�ٖذى 

َمَتابِ َواِلَْيِه  َتَوك�ْلتُ  َعَلْيهِ  ُهوَ  اِ��� َ�� اِلٰهَ  َربّٖى  

 

 (13.27)- İnkâr edenler diyorlar ki:  “Ona Rabbinden bir mucize 
indirilmeli değil miydi?” De ki: “Şüphesiz Allah, dilediğini saptırır ve 
(tevbe ile) yöneleni ise, ona  hidâyet kılar.” 
(13.28)- Onlar, iman edenler ve Allah’ın zikriyle kalpleri mutmain 
olanlardır. Dikkat edin! Kalpler, ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur. 
(13.29)- İman edip salih ameller işleyenler var ya, ne mutlu 
onlara, varacakları yer de ne güzeldir.  
(13.30)- Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip 
geçtiği bir ümmete (peygamber olarak) gönderdik ki, sana 
vahyettiğimizi onlara okuyasın! Onlar, Rahman’ı inkâr ediyorlar. De 
ki: “O, benim Rabbimdir, O’ndan başka ilah yoktur. Sadece O’na 
tevekkül ettim ve tevbem de ancak O’nadır. 

 

 



 
 

 

  

14 14.İbrahim Sûresi: ( 35-41.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (١٤.٣٥) 

اْ��َْصَنامَ  اَْن نَْعُبدَ  َوَبِنى� َواْجُنْبٖنى اِٰمًنا  الَْبلَدَ ٰهَذا  اْجَعلْ  َرب�  اِْبٰرٖهيمُ  َقالَ  َواِذْ   
(١٤.٣٦) 

َعَصانٖى  َوَمنْ  َفِان�ُه ِمنّٖى َتِبَعٖنىَفَمْن ِمَن الن�اِس َكٖثيًرا  اَْضَلْلنَ اِن�ُهن�  َرب� 
َرٖحيمٌ  َغُفورٌ  َفِان�كَ   

(١٤.٣٧) 
ي�ٖتى  اَْسَكْنتُ  اِنّٖى َرب�َنا  َرب�َناَبْيِتَك الُْمَحر�ِم  ِعْندَ َغْيِر ٖذى َزْرٍع  بَِوادٍ ِمْن ُذر�

لٰوَة لُِيٖقيُموا  ِمَن  َواْرُزْقُهمْ  اِلَْيِهمْ َتْهٖوى ِمَن الن�اِس اَْفِپَدًة  َفاْجَعلْ الص�
َيْشُكُرونَ  لََعل�ُهمْ الث�َمَراِت   

(١٤.٣٨) 
 ِفىِمْن َشْیٍء َعَلى الل�ِه َوَما َيْخٰفى  نُْعِلنُ َوَما َما نُْخٖفى  َتْعَلمُ  اِن�كَ  َرب�َنا

َماءِ  اْ��َْرضِ  َوَ�� ِفى الس�  
(١٤.٣٩) 

َعاءِ  لََسٖميعُ  َربّٖى اِن� اِْسٰمٖعيَل َواِْسٰحَق  َعَلى الِْكَبرِ َوَهَب لٖى  ال�ٖذىلِل�ِه  اَلَْحْمدُ  الد�  
(١٤.٤٠) 

لٰوِة  ُمٖقيمَ  اْجَعْلٖنى َرب�  ي�ٖتى الص� ُدَعاءِ  َوَتَقب�لْ  َرب�َناَوِمْن ُذر�  
(١٤.٤١) 

اْلِحَساُب  َيُقومُ  َيْومَ َولِْلُمْؤِمٖنيَن  َولَِوالَِدی� ٖلى اْغِفْر  َرب�َنا  

 

 (14.35)- Hani İbrahim;“Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl! Beni ve oğullarımı 
putlara tapmaktan uzak tut!” demişti.   
(14.36)- Rabbim! Gerçekten onlar, insanlardan birçoğunu saptırdılar. Her kim 
bana uyarsa, şüphesiz o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok 
bağışlayansın, pek merhamet edensin.  
(14.37)- Rabbimiz! Kuşkusuz ben neslimden bazısını, Haram beytinin yanında, 
ekinsiz bir vadiye yerleştirdim ki Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım 
insanların kalplerini sevgiyle onlara meyilli kıl ve onları ürünlerden rızıklandır. 
Umulur ki şükrederler!  
(14.38)- Rabbimiz! Şüphesiz Sen, neyi gizler, neyi açıklarsak bilirsin. Yerde ve 
gökteki hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz!  
(14.39)- Yaşlılığımda İsmail ve İshak’ı bana ihsan eden Allah’a hamd olsun. 
Şüphesiz Rabbim, duâyı işitendir. 
 (14.40)- Rabbim! Beni, namazı dosdoğru kılan bir kimse kıl! Zürriyetimden 
olanları da!... Rabbimiz! Duâmı kabul buyur!”  
(14.41)- Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, ana-babamı ve 
Mü’minleri bağışla! 

 

 



 
 
 

  

17  
 

17.İsra Sûresi: ( 23-25.Âyetler) 
 
1 

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (١٧.٢٢) 

َمْخُذوً�� َمْذُموًما َفَتْقُعدَ  اَٰخرَ  اِلًٰهاالل�ِه َمَع  َ�� َتْجَعلْ   
(١٧.٢٣) 

ا اِْحَسانًا َوبِالَْوالَِدْينِ اِي�اُه  اِ���اَ��� َتْعُبُدوا  َرب�كَ َوَقٰضى   اِم�

 لَُهَماَفَ�� َتُقْل  اِكَ��ُهمَ  اَوْ اََحُدُهَما  الِْكَبرَ ِعْنَدَك  َيْبلَُغن� 

َقْوً�� َكٖريًما لَُهَما َوقُلْ َوَ�� َتْنَهْرُهَما  اُف�   
(١٧.٢٤) 

ل�  َجَناحَ لَُهَما  َواْخِفضْ  ْحَمِة  الذ�  َرب�  َوقُلْ ِمَن الر�

َصٖغيًراَكَما َرب�َياٖنى  اْرَحْمُهَما  
(١٧.٢٥) 

 َفِان�هُ َصالِٖحيَن  َتُكونُوا اِنْ  ٖفى نُُفوِسُكمْ  بَِما اَْعَلمُ  َرب�ُكمْ 

اٖبيَن  َكانَ  َغُفوًرالِْ��َو�  

 

 (17.22)- Allah ile beraber başka bir ilah edinme! Sonra kınanmış 
ve kendi başına terk edilmiş olarak oturup kalırsın.  
(17.23)- Rabbin, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve 
ana-babaya iyilik etmeyi emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi 
yanında ihtiyarlığa erişirse, onlara “öf” bile deme ve onları 
azarlama! Onlara güzel söz söyle!  
(17.24)- Onlara, acımadan dolayı tevazu kanadını ger ve de ki: 
“Rabbim! Onlar, küçükken beni nasıl yetiştirdilerse sen de 
onlara acı.  
(17.25)- Rabbiniz, içinizdekini en iyi bilendir. Eğer siz salih 
olursanız, şüphesiz o, tevbe ile (kendisine) yönelenler için çok 
bağışlayıcıdır.   

 

 



 
 

 

  

17 17.İsra Sûresi: ( 78-82.Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
   

(١٧.٧٨) 
لٰوَة  اَقِمِ  ْمسِ  لُِدلُوكِ الص� َوقُْراَٰن  ال�ْيلِ اِلٰى َغَسِق  الش�

َكاَن َمْشُهوًدا اْلَفْجرِ ُقْراَٰن  اِن�  الَْفْجرِ   
(١٧.٧٩) 

دْ َوِمَن ال�ْيِل  َرب�َك  اَْن َيْبَعَثكَ َعٰسى  لَكَ  نَاِفَلةً بِٖه  َفَتَهج�
َمْحُموًداَمَقاًما   

(١٧.٨٠) 
 ُمْخَرجَ  َواَْخِرْجٖنى ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ اَْدِخْلٖنى َرب�  َوقُلْ 

نَٖصيًرا ُسْلَطانًا ِمْن لَُدنْكَ ٖلى  َواْجَعلْ  ِصْدقٍ   

(١٧.٨١) 
َزُهوًقاَكاَن  اْلَباِطلَ اِن�  الَْباِطلُ  َوَزَهقَ  الَْحق�  َجاءَ  َوقُلْ   

(١٧.٨٢) 
لُ  َوَ��  لِْلُمْؤِمٖنينَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  َما ُهوَ ِمَن الُْقْراِٰن  َونَُنز�

َخَساًرا اِ��� الظ�الِٖمينَ َيٖزيُد   

 

  
(17.78)- Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar namazı kıl. 
Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. 
(17.79)- Gecenin bir kısmında kalk, sana aid nafile olarak onunla 
teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övülmüş bir makama 
ulaştırır.  
(17.80)- De ki: "Rabbim, beni doğruluk girdirişiyle girdir ve beni 
doğruluk çıkarışıyla çıkar. Bana katından yardımcı bir güç ver." 
 (17.81)- De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya 
mahkûmdur."  
(17.82)- Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler 
indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararını artırır. 

 

 



 
 

 

  

18 18.Kehf Sûresi: (9-13.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
   

(١٨.٩) 
ٖقيمِ اَن�  َحِسْبَت  اَمْ  َعَجًباِمْن اَٰياتَِنا  َكانُوا اَْصَحاَب الَْكْهِف َوالر�  

(١٨.١٠) 
 ِمْن لَُدنْكَ اٰتَِنا  َرب�َنا َفَقالُوا الَْكْهفِ  اِلَىاََوى الِْفْتَيُة  اِذْ 

َرَشًدا ِمْن اَْمِرنَا لََنا َوَهي�ئْ  َرْحَمةً   

(١٨.١١) 
َعَدًداِسٖنيَن ِفى اْلَكْهِف َعلٰى اَٰذانِِهْم َفَضَرْبَنا   

(١٨.١٢) 
اََمًدا لَِما لَبِثُوااَْحٰصى اَي� الِْحْزَبْيِن لَِنْعَلَم  َبَعْثَناُهمْ  ثُم�   

(١٨.١٣) 
 بَِرب�ِهمْ اَٰمُنوا ِفْتَيٌة  اِن�ُهمْ  بِالَْحق�  نََباَُهمْ  َعَلْيكَ  نَُقص�  نَْحنُ 

ُهًدى َوزِْدنَاُهمْ   
 

 

 (18.9)- Yoksa sen, gerçekten Kehf ve Rakîm ashabını şaşılacak 
âyetlerimizden olduğunu mu sandın?  
 
(18.10)- Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da: “Rabbimiz! 
Katından bize bir rahmet ver ve bize işimizden bir kurtuluş yolu 
hazırla” demişlerdi.  
 
 (18.11)- Bunun üzerine mağarada onların kulaklarına (perde) 
vurduk da, nice yıllar (orada uyuttuk).  
(18.12)- Sonra onları uyandırdık ki, kaldıkları süreyi iki gruptan 
hangisinin daha iyi hesap ettiğini ortaya çıkaralım.  
(18.13)- Biz onların haberini hak/gerçek olarak sana anlatıyoruz. 
Şüphesiz onlar, Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların 
hidâyetini artırdık. 

 

 



 
 

 
19  19.Meryem Sûresi: (1-6.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
   

(١٩.١) 

 كهيعص

(١٩.٢) 

َزَكِري�ا َعْبَدهُ  َرب�كَ  َرْحَمِت  ِذْكرُ   

(١٩.٣) 

َخِفي�ا نَِداءً  َرب�هُ نَاٰدى  اِذْ   

(١٩.٤) 
َولَْم اَكُْن  َشْيًبا الر�اْسُ  َواْشَتَعلَ  ِمنّٖى الَْعْظمُ  َوَهنَ  َرب� اِنّٖى َقالَ 

َشِقي�ا َرب�  بُِدَعائِكَ   
(١٩.٥) 

ّٖى لٖى  َفَهْب  َعاقًِرا اْمَراَٖتى َوَكانَتِ ِمْن َوَرائٖى  الَْمَوالِىَ  ِخْفتُ  َواِن
َولِي�ا ِمْن لَُدنْكَ   
(١٩.٦) 

َرِضي�ا َرب�  َواْجَعْلهُ  ِمْن اِٰل َيْعُقوَب  َوَيِرثُ  َيِرثُٖنى  
 

 

 (19.1)-  Kâf. Hâ. Yâ Ayn. Sâd.  
(19.2)- Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya rahmetinin zikridir.   
(19.3)- Hani o, Rabbine gizli bir niyaz ile yalvardığı zaman.  
(19.4)- Dedi ki: Rabbim! Kuşkusuz benim kemiklerim iyice 
zayıfladı ve baş, ihtiyarlık ateşiyle alevlendi (saçım ağardı). 
Rabbim! Sana duâ etmekle hiç bedbaht olmadım.  
(19.5)- Şüphesiz ben, arkamdan gelecek akrabalarımın (yanlış 
yolda olmalarından) korkuyorum. Karım da kısırdır. Kendi 
katından artık bana bir yardımcı lutfet!  
(19.6)- Bana vâris olsun ve Yakub oğullarına da vâris olsun. 
Rabbim! Onu, razı olduğun bir kimse yap! 

 

 



  
  

 

  

20 20.Taha Sûresi: (24-36.Âyetler) 1 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�
    (٢٠.٢٤)      َطٰغى اِن�هُ اِلٰى فِْرَعْوَن  اِْذَهْب  

  (٢٠.٢٥)      َصْدٖریلٖى اْشَرْح  َرب�  َقالَ 
  (٢٠.٢٦) رْ       اَْمٖری لٖى َوَيس�
  (٢٠.٢٧)      ِمْن لَِساٖنی ُعْقَدةً  َواْحلُلْ 
  (٢٠.٢٨)      َقْولٖی َيْفَقُهوا
  (٢٠.٢٩)      ِمْن اَْهٖلیَوٖزيًرا لٖى  َواْجَعلْ 
  (٢٠.٣٠)      اَٖخیٰهُروَن 
اَْزرٖ بِٖه  اُْشُددْ        (٢٠.٣١)    
    اَْمٖریٖفى  َواَْشِرْكهُ  (٢٠.٣٢)  
َكٖثيًراَكْي نَُسب�َحَك     (٢٠.٣٣)    
  (٢٠.٣٤)       َكٖثيًرا َونَْذكَُركَ 
َبٖصيًرا بَِنا كُْنتَ اِن�َك     (٢٠.٣٥)     
  (٢٠.٣٦)                                                               َيا ُموٰسىُسْؤلََك  َقْد اُوٖتيتَ َقاَل 

 

 (20.24)- Firavun’a git, çünkü gerçekten o azdı.  
(20.25)- (Musa) dedi ki: Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. 
(20.26)- Bana işimi kolaylaştır. 
(20.27)- Dilimdeki düğümü çöz 
(20.28)- ki, sözümü anlasınlar. 
(20.29)- Ailemden bana bir yardımcı ver.  
(20.30)- Kardeşim Harun’u.  
(20.31)- Onunla arkamı kuvvetlendir.  
(20.32)- (Risalet) işimde onu bana ortak kıl.  
(20.33)- Ki seni daha çok tesbih edelim.  
 (20.34)-Ve seni daha çok zikredelim. 
(20.35)- Şüphesiz sen bizi görmektesin.  
(20.36)- (Allah) buyurdu ki: “Ey Musa! İstediğin sana verildi. 

 

 



 
 

 

  

20 20.Taha Sûresi: (110-114.Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (٢٠.١١٠) 

ِعْلًمابِٖه َوَ�� ُيٖحيُطوَن  َوَما َخْلَفُهمْ َما َبْيَن اَْيٖديِهْم  َيْعَلمُ   
(٢٠.١١١) 

ظُلًْماَحَمَل  َمنْ  َخاَب  َوَقدْ  الَْقي�ومِ لِْلَحی�  الُْوُجوهُ  َوَعَنتِ   
(٢٠.١١٢) 

الَِحاتِ  َيْعَملْ  َوَمنْ   ظُلًْماَفَ�� َيَخاُف  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  ِمَن الص�
 َوَ�� َهْضًما

(٢٠.١١٣) 
ْفَنا َعَربِی�اقُْراٰنًا  اَنَْزلَْناهُ َوَكٰذلَِك  ِمَن الَْوٖعيِد  ٖفيهِ  َوَصر�

ِذْكًرا لَُهمْ  ُيْحِدثُ  اَوْ  َيت�ُقونَ  لََعل�ُهمْ   

(٢٠.١١٤) 
اَْن ِمْن َقْبِل بِالُْقْراِٰن  َوَ�� َتْعَجلْ  الَْحق� الَْملُِك الل�ُه  َفَتَعالَى

ِعْلًمازِْدٖنى  َرب� َوقُْل  َوْحُيهُ  اِلَْيكَ  ُيْقٰضى  
 

 

 (20.110)- O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. İlimce onu 
(Allah’ı)  kuşatamazlar.  
(20.111)- Bütün yüzler, Hayy ve Kayyûm için eğilip boyun 
bükmüştür. Zulüm yüklenen kimse ise şüphesiz hüsrana 
uğramıştır.  
 (20.112)- Kim Mü’min olarak salih ameller işlerse artık o, zulme 
uğramaktan ve hakkının kısıtlamasından korkmaz.  
(20.113)- Böylece onu, Arapça bir Kur’an olarak indirdik. Onda 
ikazları türlü şekillerde açıkladık. Umulur ki sakınırlar veya onlar 
için bir öğüt meydana getirir.  
(20.114)- Hak, Melik olan Allah yücedir. O’nun vahyi sana 
tamamlanmadan önce Kur’an’ı (okumakta) acele etme.  
De ki: “Rabbim, ilmimi artır!”  

 

 



 
 

 

  

21 21.Enbiya Sûresi: (83-86.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (٢١.٨٣) 

نَِى اَنّٖى  َرب�هُ  اِْذ نَاٰدى َواَي�وَب  ر� َمس� اَْرَحُم  َواَنْتَ  الض�

اِحٖمينَ   الر�
(٢١.٨٤) 

 َاْهَلهُ َواَٰتْيَناُه ِمْن ُضر� َما بِٖه  َفَكَشْفَنا لَهُ َفاْسَتَجْبَنا 

لِْلَعابِٖدينَ َوِذْكٰرى  ِمْن ِعْنِدنَا َرْحَمةً  َمَعُهمْ  َوِمْثَلُهمْ   

(٢١.٨٥) 

ابِٖرينَ  كُل� َوَذا اْلِكْفِل َواِْدٖريَس  َواِْسٰمٖعيلَ  ِمَن الص�  

(٢١.٨٦) 

الِٖحينَ  اِن�ُهمْ  ٖفى َرْحَمتَِنا َواَْدَخْلَناُهمْ  ِمَن الص�  

 

 

 

  
(21.83)- Eyyûb`u da (zikret)! Hani Rabbine “Gerçekten bana bu 
dert dokundu ve sen merhametlilerin en merhametlisisin” diye 
dua etmişti.  
(21.84)- Böylece onun duasına icabet ettik. Dertten ne varsa 
giderdik; ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir 
zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik.  
 
(21.85)-  İsmail`i, İdris`i ve Zülkifl`i de (an)! Hepsi de 
sabredenlerdendi. 
(21.86)- Onları rahmetimize kattık. Şüphesiz onlar salihlerdendi. 

 

 



 
 

 

  

21  21.Enbiya Sûresi: (87-90.Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (٢١.٨٧) 

َفَناٰدى  َعَلْيهِ اَْن لَْن نَْقِدَر َفَظن�  ُمَغاِضًبا َذَهَب  اِذْ َوَذا الن�وِن 
ّٖىُسْبَحانََك  اَنْتَ  اِ��� َ�� اِلٰهَ  اَنْ فِى الظ�لَُماِت   ِمنَ  كُْنتُ  اِن

 الظ�الِٖمينَ 
(٢١.٨٨) 

ْيَناهُ  لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا الُْمْؤِمٖنينَ  نُْنِجى َوَكٰذلِكَ ِمَن الَْغم�  َونَج�  

(٢١.٨٩) 
الَْواِرثٖينَ َخْيُر  َواَنَْت  َفْرًداَ�� َتَذْرنٖى  َرب�  َرب�هُ اِْذ نَاٰدى  َوَزَكِري�ا  

(٢١.٩٠) 
 اِن�ُهمْ  َزْوَجهُ  لَهُ  َواَْصَلْحَناَيْحٰيى  لَهُ  َوَوَهْبَنا لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا

 َوَكانُوا َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيْدُعونََنافِى الَْخْيَراِت  ُيَسارُِعونَ  َكانُوا
َخاِشٖعينَ  لََنا  

 

  
(21.87)- Balık sahibi (Yunus`u da an)! Hani öfkelenip gitti de 
ona asla güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Karanlıklar içinde: 
“Senden başka ilah yoktur, Seni tenzih ederim. Kuşkusuz 
ben zalimlerden oldum.” diye dua etti.  
(21.88)- Ona icabet ettik. Ve onu kederden kurtardık. 
Mü’minleri de işte böyle kurtarırız.   
(21.89)-  Zekeriyya`yı da  (zikret)! Hani Rabbine “Rabbim! Beni 
tek başıma bırakma ve sen vârislerin en hayırlısısın” diye dua 
etmişti.  
(21.90)- Ona (duâsına) icabet ettik. Kendisine Yahya`yı bağışladık. 
Ona hanımını (doğum için) elverişli kıldık. Şüphesiz onlar hayırlarda 
yarışırlardı. Ümit ederek ve korkarak bize duâ ederlerdi.Ve bize 
derin saygı içinde idiler. 

 

 



 
   

 

  

21  21.Enbiya Sûresi: (106-112.Âyetler) 3 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (٢١.١٠٦) 

َعابِٖدينَ  لَِقْومٍ  لََبَ��ًغا ٖفى ٰهَذا اِن�   

 (٢١.١٠٧) 
لِْلَعالَٖمينَ  َرْحَمةً اِ���  اَْرَسْلَناكَ َوَما   

(٢١.١٠٨) 
ُمْسلُِمونَ َفَهْل اَنُْتْم  َواِحدٌ  اِلٰهٌ  اِلُٰهُكمْ  اَن�َماُيوٰحى اِلَی�  اِن�َماقُْل   

(٢١.١٠٩) 
َبٖعيٌد  اَمْ اََقٖريٌب َواِْن اَْدٖرى َعلٰى َسَواٍء اَٰذنُْتُكْم َفُقْل  َتَول�ْوا َفِانْ 

 َما تُوَعُدونَ 

(٢١.١١٠) 
َما َتْكُتُمونَ  َوَيْعَلمُ  ِمَن الَْقْولِ الَْجْهَر  َيْعَلمُ  هُ اِن�   

(٢١.١١١) 
اِلٰى ٖحينٍ َوَمَتاٌع  لَُكمْ  فِْتَنةٌ  لََعل�هُ اِْن اَْدٖرى وَ   

(٢١.١١٢) 
َما َتِصُفونَ  َعلٰى الُْمْسَتَعانُ  الر�ْحٰمنُ  َوَرب�َنا بِالَْحق�  اْحُكمْ  َرب�  الَ قَ   

 

 (21.106)- Şüphesiz bunda (Kur`an`da), kulluk eden bir kavim için 
elbette bir mesaj vardır.  
(21.107)- Biz seni âlemler için ancak bir rahmet olarak gönderdik. 
(21.108)- De ki: “Kuşkusuz bana ‘ilahınız ancak bir tek ilahtır’ diye 
vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?” 
(21.109)-  Eğer yüz çevirirlerse, de ki: “(Bana emrolunanı) size eşit bir 
şekilde bildirdim. Size va’d edilen (azab ve kıyâmet) yakın mı, yoksa 
uzak mı ben bilemem. 
(21.110)- Şüphesiz O, sözün açığını da bilir ve gizlediklerinizi de bilir. 
(21.111)- Bilmem belki de o (azabın ertelenmesi) sizi deneme ve bir 
vakte kadar faydalanmadır.  
(21.112)- Dedi ki:“Rabbim! Hak ile hükmet. Rabbimiz çok merhametli 
olandır. Sizin vasfettiklerinize karşı yardımına sığınılandır. 

 

 



  
 

 

  

23  23.Müminun Sûresi: (23-26. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (٢٣.٢٣) 

الل�َه  اْعُبُدوا َيا َقْومِ  َفَقالَ اِلٰى َقْوِمٖه  نُوًحا اَْرَسْلَنا َولََقدْ 
اََفَ�� َتت�ُقونَ  َغْيُرهُ  اِلٰهٍ َما لَُكْم ِمْن   

(٢٣.٢٤) 
 َبَشرٌ َما ٰهَذا اِ��� ِمْن َقْوِمٖه ال�ٖذيَن َكَفُروا  اْلَمَلُٶا َفَقالَ 

لَ  ُيٖريُد اَنْ  ِمْثلُُكمْ   َ��َْنَزلَ َشاَء الل�ُه  َولَوْ  َعَلْيُكمْ  َيَتَفض�
ٖلينَ  َبائَِنااٰ  ٖفى بِٰهَذاَما َسِمْعَنا  َملِٰئَكةً  اْ��َو�  

(٢٣.٢٥) 
َحت�ى ٖحينٍ بِٖه  فََتَرب�ُصوا ِجن�ةٌ بِٖه  َرُجلٌ  اِ��� اِْن ُهوَ   

(٢٣.٢٦) 
ُبونِ انُْصْرٖنى  َرب� َقاَل  بَِما َكذ�  

 

 

  
(23.23)- Andolsun Nuh`u kavmine gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim 
Allah`a ibadet edin. Sizin O`ndan başka ilahınız yoktur. Hâlâ 
sakınmaz mısınız?” 
 
(23.24)- Kavminden küfre sapan ileri gelenler dediler ki: “Bu sizin 
gibi bir beşerden başkası değildir, size üstün olmak istiyor. Eğer 
Allah dileseydi elbette melekler gönderirdi. Önceki atalarımızdan 
hiç böylesi bir şey duymadık.” 
 
(23.25)- O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası 
değildir. Hele bir süreye kadar kendisini gözetleyin. 
 
(23.26)- Dedi ki: “Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı 
bana yardım et.” 
 

 

 



  
 

 

  

23  23.Müminun Sûresi: (28-32. Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (٢٣.٢٨) 

الَْحْمُد  َفُقلِ َعَلى الُْفْلِك َوَمْن َمَعَك  َانَْت  اْسَتَوْيَت  َفِاَذا
یَنا ال�ٖذى لِل�ِه  الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم نَج�  

(٢٣.٢٩) 
اْلُمْنِزٖلينَ  َخْيرُ  َواَْنَت  ُمَباَرًكا ُمْنَزً��اَْنِزلْٖنى  َرب�  َوقُلْ   

(٢٣.٣٠) 
لَُمْبَتٖلينَ  ُكن�ا َواِنْ َ��َٰياٍت ٖفى ٰذلَِك  اِن�   

(٢٣.٣١) 
اَٰخٖرينَ  َقْرنًاِمْن َبْعِدِهْم  اَنَْشاْنَا ثُم�   

(٢٣.٣٢) 
 ِمنْ َما لَُكْم الل�َه اَِن اْعُبُدوا  ِمْنُهمْ  َرُسوً��ٖفيِهْم  َفاَْرَسْلَنا

اََفَ�� َتت�ُقونَ  َغْيُرهُ اِلٍٰه   

 

 

  
(23.28)- Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğin zaman de ki: 
“Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah`a hamdolsun!”  
 
(23.29)- De ki: “Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen konuk 
ağırlayanların en hayırlısısın." 
 
(23.30)- Şüphesiz bunda âyetler vardır. Kuşkusuz biz gerçekten 
imtihan edenleriz.  
 
(23.31)- Sonra onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.  
 
(23.32)- İçlerinden:“Allah`a ibadet edin, sizin için O`ndan başka 
hiçbir ilah yoktur, hâlâ sakınmaz mısınız?” (diye) kendilerinden elçi 
gönderdik. 
 

 

 



  
 

  

 
23  23.Müminun Sûresi: (91-98. Âyetler) 3 

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (٢٣.٩١) 

كُل� اِلٍٰه  لََذَهَب  اًِذا ِمْن اِلٰهٍ  َمَعهُ َوَما َكاَن ِمْن َولٍَد الل�ُه َما ات�َخَذ 
ا َيِصُفونَ ُسْبَحاَن الل�ِه  َبْعُضُهْم َعلٰى َبْعضٍ  َولََعَ��بَِما َخَلَق  َعم�  

(٢٣.٩٢) 
َهاَدةِ  الَْغْيبِ  َعالِمِ  ا ُيْشِركُونَ  َفَتَعالٰى َوالش� َعم�  

(٢٣.٩٣) 
ا َرب�  قُلْ  َما ُيوَعُدونَ تُِرَينّٖى  اِم�  

(٢٣.٩٤) 
الظ�الِٖمينَ  ِفى الَْقْومِ  ىَفَ�� َتْجَعْلنٖ  َرب�   

(٢٣.٩٥) 
لََقاِدُرونَ  َما نَِعُدُهمْ  َعلٰى اَْن نُِرَيكَ  َواِن�ا  

(٢٣.٩٦) 
َئَة ِهَى اَْحَسُن بِال�ٖتى  اِْدَفعْ  ي� بَِما َيِصُفونَ نَْحُن َاْعَلُم الس�  

(٢٣.٩٧) 
َياٖطينِ ِمْن َهَمَزاِت  بِكَ  اَُعوذُ  َرب�  َوقُلْ  الش�  

(٢٣.٩٨) 
اَْن َيْحُضُرونِ  َرب�  بِكَ  َواَُعوذُ   

 

  
(23.91)- Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Ve O`nunla beraber hiçbir ilah 
da yoktur. (Olsaydı) o zaman her ilah yarattığı ile gider ve birbirine üstün 
gelmeye çalışırdı. Allah, onların nitelemelerinden münezzehtir.  
(23.92)- Gaybı ve görüneni bilendir, onların ortak koştuklarından 
münezzehtir.  
(23.93)- De ki: “Rabbim! Eğer onlara va’d olunan (azab)ı bana 
göstereceksen,  
(23.94)- Rabbim! Öyleyse beni zalim kavim içinde bulundurma. 
(23.95)- Şüphesiz onları tehdit ettiğimiz şeyi sana göstermeye 
elbette kadiriz.  
(23.96)- Sen kötülüğü en iyi olanla sav. Biz onların nitelemelerini en 
iyi bileniz.  
 (23.97)- De ki: “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana 
sığınırım.”  
(23.98)- “Ve onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım 
Rabbim!” 
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  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

  (٢٣.١٠٥) 
ُبونَ  بَِها َفُكْنُتمْ  َعَلْيُكمْ تُْتلٰى اَٰياتٖى اَلَْم َتُكْن  تَُكذ�  

(٢٣.١٠٦) 
ّٖينَ  َقْوًما َوكُن�ا ِشْقَوتَُنا َعَلْيَنا َغَلَبْت  َرب�َنا َقالُوا َضال  

(٢٣.١٠٧) 
َظالُِمونَ  َفِان�ا ُعْدنَا َفِانْ  ِمْنَها اَْخِرْجَنا َرب�َنا  

(٢٣.١٠٨) 
َوَ�� تَُكل�ُمونِ ٖفيَها  اْخَسُؤا َقالَ   

(٢٣.١٠٩) 
 لََنا َفاْغِفرْ اَٰمن�ا  َرب�َنا َيُقولُونَ ِمْن ِعَباٖدى َفٖريٌق  َكانَ  اِن�هُ 

الر�اِحٖمينَ  َخْيرُ  َواَنَْت  َواْرَحْمَنا  
(٢٣.١١٠) 

 ِمْنُهمْ َوكُْنُتْم  ِذْكٖرى َانَْسْوكُمْ  َحت�ى ِسْخِری�ا َفات�َخْذتُُموُهمْ 
 َتْضَحُكونَ 
(٢٣.١١١) 

ُهُم الَْفائُِزونَ اَن�ُهْم  بَِما َصَبُرواالَْيْوَم اِنّٖى َجَزْيُتُهُم   

 

  
(23.105)- Âyetlerim size okunuyordu da sizler onları yalanlayanlar değil 
mi idiniz?  
(23.106)- Derler ki: “Rabbimiz! Azgınlığımız bize galebe çaldı ve biz sapık 
bir kavim olduk.”  
(23.107)- “Rabbimiz! Bizi buradan çıkar, eğer yine (azgınlığa) dönersek, 
artık gerçekten biz zalimleriz.” 
(23.108)- (Allah) buyurur ki : “Orada alçaldıkça alçalın ve benimle 
konuşmayın!”  
(23.109)- Zira kullarımdan bir grup vardır ki şöyle diyorlardı: “Rabbimiz! 
Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet 
edenlerin en hayırlısısın!” 
(23.110)- Onları alay konusu edindiniz, ta ki size, zikrimi unutturdu ve 
onlara gülmekte idiniz.  
(23.111)- Bugün ben de onları sabretmeleri sebebiyle mükâfatlandırdım. 
Gerçekten onlar kurtuluşa erenlerdir.  
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