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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.  

 

 



 
  

 

  

23  23.Müminun Sûresi: (112-118.Âyetler) 5 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  (٢٣.١١٢) 

ِسٖنينَ  َعَددَ فِى اْ��َْرِض  لَبِْثُتمْ  َكمْ  َقالَ   
(٢٣.١١٣) 

ينَ  َفْسَپلِ  َيْومٍ  ْو َبْعضَ اَ  َيْوًما لَبِْثَنا َقالُوا الَْعاّدٖ  

(٢٣.١١٤) 

َتْعَلُمونَ  كُْنُتمْ اَن�ُكْم  لَوْ  َقٖليً��اِ���  اِْن لَبِْثُتمْ  َقالَ   

(٢٣.١١٥) 
� تُْرَجُعونَ �َ  اِلَْيَنا َواَن�ُكمْ  َعَبًثااَن�َما َخَلْقَناكُْم  اََفَحِسْبُتمْ   

(٢٣.١١٦) 

الَْكٖريمِ  الَْعْرشِ  َرب� ُهَو  اِ���َ�� اِلَٰه  اْلَحق�  الَْملِكُ  الل�هُ  َفَتَعالَى  

(٢٣.١١٧) 
 ِعْندَ  ِحَساُبهُ  بِٖه َفِان�َما لَهُ  َ�� ُبْرَهانَ اِلًٰها اَٰخَر َمَع الل�ِه  َيْدعُ  َمنْ وَ 

لَْكاِفُرونَ ا َ�� ُيْفلِحُ  اِن�هُ  َرب�هٖ   

(٢٣.١١٨) 

الر�اِحٖمينَ  َخْيرُ  َواَنَْت  َواْرَحمْ  اْغِفرْ  َرب�  َوقُلْ   

 

  

(23.112)- (Allah) buyurur ki: “Yılların sayısınca yeryüzünde ne kadar 
kaldınız?  
(23.113)- Derler ki: “Bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldık. 
Sayanlara sor!  
(23.114)- Buyurur ki: Az bir süreden başka kalmadınız. Keşke siz bilmiş 
olsaydınız!  
(23.115)- Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize geri 
döndürülmeyeceğinizi mi sanmıştınız?” 
 (23.116)- Hak Melik (hükümdar) olan Allah pek yücedir, O`ndan başka 
ilah yoktur, kerim (ihtişamlı) Arş`ın Rabbidir.  
(23.117)- Kim ona ilişkin kendisinde hiçbir delil yokken Allah ile beraber 
başka bir ilaha yalvarırsa, artık onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. 
Gerçek şu ki, kâfirler asla iflah olmazlar.  
(23.118)- De ki: “Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Sen merhametlilerin 
en hayırlısısın. 

 

 



  

 

  

25  25.Furkan Sûresi: (61-67.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٢٥.٦١) 

َماِء  ِفى َجَعلَ  َتَباَرَك ال�ٖذى   ُمٖنيًراَوَقَمًرا  ِسَراًجاٖفيَها  َوَجَعلَ  بُُروًجاالس�
(٢٥.٦٢) 

ك�رَ  اَنْ لَِمْن اََراَد  ِخْلَفةً  َوالن�َهارَ  ال�ْيلَ  َجَعلَ  َوُهَو ال�ٖذى  ُشُكوًرا اَْو اََرادَ  َيذ�  
(٢٥.٦٣)  

َواَِذا َهْونًاَعَلى اْ��َْرِض ال�ٖذيَن َيْمُشوَن الر�ْحٰمِن َوِعَباُد   
   َسَ��ًما َقالُوا الَْجاِهلُونَ  َخاَطَبُهمُ 

(٢٥.٦٤) 
ًدالَِرب�ِهْم َوال�ٖذيَن َيٖبيُتوَن     َوقَِياًما ُسج�

(٢٥.٦٥) 
َغَراًما َكانَ  َعَذاَبَها اِن�  َجَهن�مَ  َعَذاَب  َعن�ا اْصِرفْ  َرب�َنا َيُقولُونَ  َوال�ٖذينَ   

(٢٥.٦٦) 
ا َساَءتْ  اِن�َها       َوُمَقاًما ُمْسَتَقر�

(٢٥.٦٧) 
   َقَواًما ٰذلِكَ  َبْينَ  َوَكانَ َولَْم َيْقُتُروا لَْم ُيْسِرفُوا ا اَنَْفُقو اَ اِذَوال�ٖذيَن 

 

  
(25.61)- G   ö   k    t  e      burçları yaratan, orada bir kandil ve      aydınlatıcı bir ay var 
eden (   Allah)       ne       yücedir.  
(25.62)- O Allah’tır ki, ibret almak isteyen ya da şükretmek 
isteyenler için de gece ile gündüzü birbiri ardınca getirmiştir.  
(25.63)- Rahman’ın kulları, yeryüzünde tevazu/vakarla yürürler. 
Cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman “selam” derler. 
(25.64)- Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyama durarak 
geçirirler.     
(25.65)- Onlar: “Rabbimiz! Cehennem azabını bizden çevir. 
Muhakkak ki onun azabı devamlı (ve bir borç) tur.” derler.  
(25.66)- Şüphesiz orası ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir yerleşme 
yeridir.  
 (25.67)- Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de kısıp cimrilik 
yaparlar, bunlar arasında orta bir yoldadırlar.   

 

 



 
  

 

  

25  25.Furkan Sûresi: (71-77.Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٢٥.٧١) 

َمَتاًبااِلَى الل�ِه  َيُتوبُ َفِان�ُه  َصالًِحاَوَعِمَل  َتاَب  َوَمنْ   

(٢٥.٧٢) 
ِكَراًما َمر�وا بِالل�ْغوِ َواَِذا َمر�وا  الز�ورَ َ�� َيْشَهُدوَن َوال�ٖذيَن   

(٢٥.٧٣) 

ا َعَلْيَها لَْم َيِخر�وا َرب�ِهمْ بِاَٰياِت اَِذا ُذك�ُروا َوال�ٖذيَن  َوُعْمَيانًا ُصم�  

(٢٥.٧٤) 
ي�اتَِنا ِمْن اَْزَواِجَنا َهْب لََناَرب�َنا  َيُقولُونَ َوال�ٖذيَن  ةَ  َوُذر�  قُر�

اَِماًما لِْلُمت�ٖقينَ  َواْجَعْلَنا اَْعُينٍ   

(٢٥.٧٥) 
ْونَ بَِما َصَبُروا  الُْغْرَفةَ  ُيْجَزْونَ  اُولٰئِكَ  َوَسَ��ًما َتِحي�ةً ٖفيَها  َوُيَلق�  

(٢٥.٧٦) 
ا َحُسَنتْ ٖفيَها َخالِٖديَن  َوُمَقاًما ُمْسَتَقر�  

(٢٥.٧٧) 
ْبُتمْ  َفَقدْ  ُدَعاُؤكُمْ  لَْوَ��َربّٖى  بُِكمْ َما َيْعَبُٶا  قُلْ  لَِزاًما َيُكونُ  َفَسْوفَ  َكذ�  

 

  
(25.71)- Kim tevbe edip salih amel işlerse, şüphesiz o, tevbesi 
kabul edilmiş olarak Allah’a döner.  
(25.72)- Onlar ki yalan yere şahidlik etmezler ve boş sözlerle 
karşılaştıkları zaman vakarla geçip giderler.  
 (25.73)- Onlar ki Rablerinin âyetleri kendilerine okunduğunda, 
onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.  
(25.74. Onlar ki: “Rabbimiz! Eşlerimizden ve zürriyetlerimizden 
bize gözler aydınlığı ihsan et ve bizi muttakiler için önder kıl” 
derler. 
 (25.75)- İşte onlar sabretmelerine karşılık yüksek konaklarla 
mükâfatlanırlar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. 
(25.76)- Orada ebedi kalıcıdırlar. Orası ne güzel bir yerleşme ve 
ikamet yeridir. 
 (25.77)- De ki: “Duânız olmazsa Rabbim size hiç değer verir mi? 
Fakat siz gerçekten yalanladınız. Artık (yalanlamanın cezası) 
kaçınılmaz olacaktır. 

 

 



 
 

 

  

26 26.Şuara Sûresi: (78-89.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
َيْهٖدينِ  َفُهوَ  َخَلَقٖنىاَل�ٖذى   (٢٦.٧٨)   

َوَيْسٖقينِ  ُيْطِعُمٖنى َوال�ٖذى ُهوَ   (٢٦.٧٩)  
َيْشٖفينِ  َفُهوَ َمِرْضُت  َواَِذا  (٢٦.٨٠)  
ُيْحٖيينِ  ثُم� ُيٖميُتٖنى َوال�ٖذى   (٢٦.٨١)  
ينِ َخٖطيَپٖتى ٖلى َاْن َيْغِفَر  اَْطَمعُ َوال�ٖذى  (٢٦.٨٢) َيْوَم الّدٖ  
الِٖحينَ َواَلِْحْقٖنى  ُحْكًماَهْب ٖلى  َرب�   (٢٦.٨٣) بِالص�  
ِفى اْ��ِٰخٖرينَ لَِساَن ِصْدٍق ٖلى  َواْجَعلْ   (٢٦.٨٤)  
َجن�ِة الن�ٖعيمِ ِمْن َوَرَثِة  َواْجَعْلٖنى  (٢٦.٨٥)  
الّٖينَ َكاَن اِن�ُه �ِ�َٖبى َواْغِفْر   (٢٦.٨٦) ِمَن الض�  
ُيْبَعثُونَ  َيْومَ َوَ�� تُْخِزٖنى   (٢٦.٨٧)  
َوَ�� َبُنونَ َماٌل  َ�� َيْنَفعُ  َيْومَ   (٢٦.٨٨)  
بَِقْلٍب َسٖليمٍ الل�َه َمْن اََتى  اِ���  (٢٦.٨٩)  

 

  

(26.78)- O (Rab) ki, beni yarattı ve O beni hidâyete erdirir.  
(26.79)- O (Rab) ki, bana yedirir ve bana içirir.  
(26.80)- Hastalandığım zaman O bana şifa verir.  
(26.81)- O (Rab) ki, beni öldürecek ve sonra beni diriltecektir.”  
(26.82)- O (Rab) ki, din (ceza) günü benim hatamı bağışlayacağını 
umuyorum.  
(26.83)- Rabbim! Bana hüküm lutfet ve beni Salihler arasına kat!  
(26.84)- Bana sonrakiler içinde lisan-ı sıdk kıl (iyilikle anılma lutfet).  
26.85)- Beni Naim cennetinin vârislerinden kıl.  
26.86)- Babamı (hidâyete erdirip) bağışla, çünkü o sapıklardandır.  
26.87)- Beni (insanların) diriltilecekleri günde rezil etme. 
26.88)- Malın da, çocukların da hiçbir fayda sağlayamadığı günde.  
26.89)- Ancak Allah’a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile varan müstesna. 

 

 



26 26.Şuara Sûresi: (160-170.Âyetler) 2 

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 

(٢٦.١٦٠) َبتْ    الُْمْرَسٖلينَ  َقْوُم لُوطٍ  َكذ�
اََ�� َتت�ُقونَ  لُوطٌ  اَُخوُهمْ  لَُهمْ  َقالَ  ذْ اِ    (٢٦.١٦١)
ّٖى    (٢٦.١٦٢) اَٖمينٌ  َرُسولٌ  لَُكمْ اِن
(٢٦.١٦٣)  َواَٖطيُعونِ َفات�ُقوا الل�َه  
(٢٦.١٦٤)  الَْعالَٖمينَ  َرب�  اِ��� َعلٰى اَْجِرىَ اِْن  اَْجرٍ  ِمنْ َعَلْيِه  اَْسَپلُُكمْ  َماوَ  

(٢٦.١٦٥) ْكَرانَ  َتاْتُونَ اَ    ِمَن الَْعالَٖمينَ  الذ�
(٢٦.١٦٦)  َعاُدونَ  َقْومٌ  اَنُْتمْ  َبلْ  ِجُكمْ اَْزَوا ِمنْ  َرب�ُكمْ  لَُكمْ  َخَلقَ َما َتَذُرونَ وَ  
الُْمْخَرٖجينَ لََتُكونَن� ِمَن  َيا لُوطُ  َقالُوا لَئِْن لَْم َتْنَتهِ   (٢٦.١٦٧)
ِمَن الَْقالٖينَ  لَِعَملُِكمْ  اِنّٖى َقالَ   (٢٦.١٦٨)
ٖنى  َرب�  (٢٦.١٦٩) ا َواَْهٖلى نَج� َيْعَملُونَ ِمم�
(٢٦.١٧٠) ْيَناهُ فَ    اَْجَمٖعينَ  َواَْهَلهُ  َنج�
(٢٦.١٧١)  فِى الَْغابِٖرينَ  َعُجوًزا اِ��� 

(26.160)- Lût kavmi de peygamberleri yalanladı.  
(26.161)- Hani kardeşleri Lût onlara demişti ki: “Sakınmaz mısınız? 
(26.162)- Kuşkusuz ben sizin için güvenilir bir elçiyim.  
(26.163)- Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin.” 
(26.164)- Buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim 
ancak âlemlerin Rabbine aittir. 
(26.165)- Âlemlerin içinde erkeklere mi varıyorsunuz? 
(26.166)- Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz 
haddi aşmış bir kavimsiniz. 
(26.167)- Dediler ki: “Ey Lût! Eğer vazgeçmezsen, mutlaka sürülenlerden olursun. 
(26.168)-  Dedi ki: “Şüphesiz ben yaptığınıza kızanlardanım.  
(26.169)- Rabbim! Beni ve ehlimi onların yaptıklarından kurtar. 
(26.170)- Bunun üzerine onu ve bütün ehlini kurtardık. 
(26.171)- Ancak geride kalanlar içinde kalan bir kocakarı (Lût’un karısı) hariç. 



 
  

  

27  27.Neml Sûresi: (15-19. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٢٧.١٥) 

 ال�ٖذىالَْحْمُد لِل�ِه  َوَقاَ�� ِعْلًماَوُسَلْيٰمَن َداُوَد اَٰتْيَنا  َولََقدْ 
َلَنا الُْمْؤِمٖنينَ  ِعَباِدهِ َكٖثيٍر ِمْن َعلٰى  َفض�  

(٢٧.١٦) 
َمْنِطَق الط�ْيِر ُعل�ْمَنا  الن�اسُ َيا اَي�َها  َوَقالَ  َداُودَ ُسَلْيٰمُن  َوَورِثَ 

الُْمٖبينُ  الَْفْضلُ ٰهَذا لَُهَو  اِن� ِمْن كُل� َشْیٍء  َواُوٖتيَنا  

(٢٧.١٧) 
ُيوَزُعونَ َفُهْم  َوالط�ْيرِ َواْ�ِ�نِْس  ِمَن اْلِجن�  ُجُنوُدهُ لُِسَلْيٰمَن  َوُحِشرَ   

(٢٧.١٨) 
 اْدُخلُوا الن�ْملُ َيا اَي�َها نَْمَلٌة  َقالَْت  َعلٰى َواِد الن�ْملِ  اََتْوا اَِذا َحت�ى

َوُهْم َ�� َيْشُعُرونَ  َوُجُنوُدهُ ُسَلْيٰمُن َ�� َيْحِطَمن�ُكْم  َمَساِكَنُكمْ   

(٢٧.١٩) 
مَ   اَْن اَْشُكرَ  اَْوِزْعٖنى َرب�  َوَقالَ  ِمْن َقْولَِها َضاِحًكا َفَتَبس�
َصالًِحا  َواَْن اَْعَملَ  َوَعلٰى َوالَِدی� ال�ٖتى اَنَْعْمَت َعَلی�  نِْعَمَتكَ 

الِٖحينَ ٖفى ِعَباِدَك  بَِرْحَمِتكَ  َواَْدِخْلٖنىَتْرٰضیُه  الص�  

 

 (27.15)- Andolsun Davud’a ve Süleyman’a ilim verdik ve dediler ki: “Bizi 
Mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun.  
(27.16)- Süleyman Davud’a vâris oldu ve dedi ki: “Ey insanlar! Bize kuşdili 
öğretildi ve bize her şeyden verildi. İşte bu gerçekten apaçık bir lütuftur.  
(27.17)- Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları 
toplandı. Onlar (onun tarafından) sevk ve idare ediliyordu.  
(27.18)- Neticede karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca dedi ki: “Ey 
karıncalar! Yuvalarınıza girin. Sakın Süleyman ve orduları farkına 
varmadan sizi ezmesin! 
(27.19)- (Süleyman) onun sözünden dolayı tebessüm ederek gülümsedi ve 
dedi ki: “Rabbim! Bana ve anne-babama lutfettiğin nimetine 
şükretmemi ve razı olacağın salih amel işlemeyi bana ilham et (beni 
muvaffak kıl) ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.” 

 

 



 
 

 

  

28 28.Kasas Sûresi: (16-21. Âyetler)  1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٢٨.١٦) 

ّٖى  َرب�  َقالَ  الر�ٖحيمُ  ُهَو الَْغُفورُ  اِن�هُ فََغَفَر لَُه  لٖىفَاْغِفْر  نَْفٖسى َظَلْمتُ اِن  
(٢٨.١٧) 

لِْلُمْجِرٖمينَ َظٖهيًرا َفَلْن اَكُوَن  َعَلی� بَِما اَنَْعْمَت  َرب�  َقالَ   

(٢٨.١٨) 
 بِاْ��َْمسِ  اْسَتْنَصَرهُ َفِاَذا ال�ِذى  َيَتَرق�ُب  َخائًِفاِفى الَْمٖديَنِة َفاَْصَبَح 

ُمٖبينٌ  لََغِوى�  اِن�كَ ُموٰسى  َقاَل لَهُ  ْسَتْصِرُخهُ يَ   

(٢٨.١٩) 
ا اَْن اََراَد  َيا ُموٰسى  َقالَ  لَُهَماُهَو َعُدو� بِال�ٖذى  اَْن َيْبِطشَ فََلم�

 اَنْ  اِ��� اِْن تُٖريدُ  بِاْ��َْمسِ  نَْفًساَكَما َقَتْلَت اَْن َتْقُتَلٖنى اَتُٖريُد 
ِمَن الُْمْصلِٖحينَ  َتُكونَ  اَنْ َوَما تُٖريُد ِفى اْ��َْرِض  َجب�اًرا َتُكونَ   

(٢٨.٢٠) 
الَْمَ��َ  اِن�  َيا ُموٰسى َقالَ  َيْسٰعىالَْمٖديَنِة  ِمْن اَْقَصاَرُجٌل  َوَجاءَ 

ّٖى  َفاْخُرجْ  لَِيْقُتلُوكَ  بِكَ َياَْتِمُروَن  ِمَن الن�اِصٖحينَ لََك اِن  
(٢٨.٢١) 

ٖنى  َرب�  َقالَ  َيَتَرق�ُب َخائًِفا ِمْنَها  َفَخَرجَ  الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم نَج�  

 

 (28.16)- (Musa) dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben nefsime zulmettim, 
beni bağışla.” (Allah da) onu bağışladı. Kuşkusuz O, çok bağışlayıcıdır, 
pek merhametlidir.  
(28.17)- Dedi ki: “Rabbim! Bana lutfettiğin nimet hakkı için artık 
suçlulara asla arka çıkmayacağım.”  
(28.18)- Şehirde korku içinde (etrafı) gözetleyerek sabahladı. Bir de ne 
görsün, dün kendisine yardım ettiği kimse feryat ederek yine kendisinden 
yardım istiyordu. Musa ona dedi ki: “Kuşkusuz sen, apaçık bir azgınsın.”  
(28.19)- İkisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, (adam) dedi 
ki: “Ey Musa! Dün bir cana kıydığın gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? 
Sen ancak yeryüzünde bir zorba olmak istiyorsun, ıslah edenlerden olmak 
istemiyorsun.”  
(28.20)- Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: “Ey Musa! 
Gerçekten ileri gelenler seni öldürmek için senin hakkında görüşme 
yapıyorlar. Hemen çık, hakikaten ben sana nasihat edenlerdenim.”  
(28.21)- Bunun üzerine (Musa) korku içinde, (etrafı) gözetleyerek oradan 
çıktı. Dedi ki: “Rabbim! Beni zalim kavimden kurtar.” 

 

 



 
 

 

  

28 28.Kasas Sûresi: (22-25. Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٢٨.٢٢) 

ا هَ  َولَم� ٖبيلِ  َسَواءَ  اَْن َيْهِدَيٖنى َربّٖى َعٰسى َقالَ  َمْدَينَ  تِْلَقاءَ  َتَوج� الس�  
(٢٨.٢٣) 

ا َوَردَ  ةً  َعَلْيهِ  َوَجدَ  َماَء َمْدَينَ  َولَم�  َوَوَجدَ  َيْسُقونَ  ِمَن الن�اسِ  اُم�
 َ�� نَْسٖقى َقالََتاَما َخْطُبُكَما  َقالَ  َتُذوَدانِ  اْمَراََتْينِ ِمْن ُدونِِهُم 

َعاءُ  ُيْصِدرَ َحت�ى  َكٖبيرٌ  َشْيخٌ  َواَُبونَا الر�  

(٢٨.٢٤) 
ّٖى َرب�  َفَقالَ  اِلَى الظ�ل� َتَول�ى ثُم�  لَُهَماَفَسٰقى   لَِما اَْنَزلَْت  اِن

َفٖقيرٌ  ِمْن َخْيرٍ  اِلَی�   

(٢٨.٢٥) 
اِن� اَٖبى  َقاَلْت َعَلى اْسِتْحَياٍء  َتْمٖشى اِْحٰدیُهَما َفَجاَءْتهُ 
ا َجاَءهُ  لََناَما َسَقْيَت اَْجَر  لَِيْجِزَيكَ  َيْدُعوكَ   َوَقص�  َفَلم�

الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم نََجْوَت  َ�� َتَخفْ  َقالَ  الَْقَصصَ  َعَلْيهِ   

 

 (28.22)- (Musa) Medyen tarafına yöneldiği vakit dedi ki: ”Umulur ki 
Rabbim beni doğru yola iletir.” 
(28.23)- Medyen suyuna varınca, (suyun) başında (hayvanlarını) sulayan 
bir grup insan buldu. Onların ötesinde de (hayvanlarını) engelleyen iki 
kadın gördü. Dedi ki: “Sizin durumunuz nedir?” Dediler ki: “Çobanlar 
ayrılana kadar biz sulamayız, babamız da yaşlı bir ihtiyardır.” 
(28.24)- Bunun üzerine onların yerine (hayvanlarını) suladı,  
sonra gölgeye çekildi ve dedi ki: “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin 
her hayra (nimete) muhtacım.”  
(28.25)- Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi ve 
dedi ki: “Babam, bizim yerimize sulamanın ücretini ödemek için seni 
çağırıyor.” Ona (Şuayb’a) gelip kendisine hikâyeyi (başından geçeni) 
anlatınca, (Şuayb) dedi ki: “Korkma, zalim kavimden kurtuldun.” 

 

 



 
 
 

  

29  29.Ankebut: (28-30. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٢٩.٢٨) 

َما َسَبَقُكْم  اْلَفاِحَشةَ  لََتاْتُونَ  اِن�ُكمْ  لَِقْوِمهٖ  َقالَ  اِذْ  َولُوًطا
ِمَن الَْعالَٖمينَ ِمْن اََحٍد بَِها   

(٢٩.٢٩) 
َجالَ  لََتاُْتونَ  اَئِن�ُكمْ  ٖبيَل ا َوَتْقَطُعونَ  الر� ٖفى  َوَتاُْتونَ لس�

 اْئِتَناا َقالُواَْن  اِ���َجَواَب َقْوِمٖه  َكانَ َفَما  الُْمْنَكرَ نَاٖديُكُم 
اِدٖقينَ  اِْن كُْنَت بَِعَذاِب الل�ِه  ِمَن الص�  

(٢٩.٣٠) 
الُْمْفِسٖدينَ َعَلى الَْقْوِم انُْصْرٖنى  َرب�  َقالَ   

 

 

 (29.28)- Lût’u da (peygamber gönderdik). Hani kavmine dedi ki: 
“Gerçekten siz, âlemlerden hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir 
hayâsızlığı (livatayı) yapıyorsunuz.” 
 
(29.29)- Gerçekten siz, erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve 
toplantılarınızda edepsizlikler yapacak mısınız?” “Eğer doğrulardan 
isen Allah’ın azabını bize getir” demelerinden başka kavminin bir 
cevabı  olmadı. (Lût) dedi ki: 
 
(29.30)- (Lût) dedi ki: “Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana 
yardım et. 
 

 

 



 
 

 

  

35  35.Fatır: (31-35. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٣٥.٣١) 

ًقا لَِما ُهَو الَْحق�  ِمَن الِْكَتابِ  اِلَْيكَ  َوال�ٖذى اَْوَحْيَنا َبْيَن  ُمَصد�
َبٖصيرٌ  لََخٖبيرٌ  بِِعَباِدهٖ  اِن� الل�هَ َيَدْيِه   

(٣٥.٣٢) 
 َظالِمٌ  َفِمْنُهمْ ِمْن ِعَباِدنَا ال�ٖذيَن اْصَطَفْيَنا  الِْكَتاَب اَْوَرْثَنا  ثُم� 

بِِاْذِن الل�ِه  بِالَْخْيَراتِ  َسابِقٌ  َوِمْنُهمْ  ُمْقَتِصدٌ َوِمْنُهْم  لَِنْفِسهٖ 
الَْكٖبيرُ  الَْفْضلُ ٰذلَِك ُهَو   

(٣٥.٣٣) 
 ِمْن َذَهبٍ  ِمْن اََساِورَ  ُيَحل�ْوَن ٖفيَهاَيْدُخلُونََها  َجن�اُت َعْدنٍ 

َحٖريرٌ ٖفيَها  َولَِباُسُهمْ  َولُْؤلًُؤا  
(٣٥.٣٤) 

َشُكورٌ لََغُفوٌر  اِن� َرب�َنا الَْحَزنَ َعن�ا  اَْذَهَب  الَْحْمُد لِل�ِه ال�ٖذى َوَقالُوا  
(٣٥.٣٥) 

َنا ِمْن َفْضلِهٖ َداَر الُْمَقاَمِة  اَل�ٖذى اََحل�َنا  نََصبٌ  ٖفيَها َ�� َيَمس�
َنا  لُُغوبٌ ٖفيَها َوَ�� َيَمس�  

 

  
(35.31)- Sana vahyettiğimiz bu kitap (Kur’an), kendinden önceki 
(kitap)ları tasdik eden hak (bir kitap)tır. Kuşkusuz Allah, kullarından 
hakkıyla haberdardır, çok iyi görendir. 
(35.32)- Sonra bu kitaba (Kur’an’a), kullarımızdan seçtiğimiz kimseleri 
vâris yaptık. Onlardan kimisi nefsine zulmeder, içlerinden kimisi orta 
yolu izler, onlardan kimisi de Allah’ın izniyle hayırlarla öne geçmek 
için yarışır. işte bu, büyük lütuftur. 
(35.33)- Adn cennetleri... Oralara girerler, oralarda altın bilezik 
ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. 
(35.34)- Ve derler ki: “Bizden tasayı gideren Allah’a hamd olsun. 
Hakikaten Rabbimiz çok bağışlayandır, çok ihsan edicidir.            
 (35.35)- O ki, lutfuyla bizi ikamet yurduna (cennete) yerleştirdi.  
Orada bize yorgunluk dokunmaz, ve orada bize bir usanç ilişmez. 
 

 

 



 
 
 

37 37.Saffat Sûresi: (99-105. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

  
(٣٧.٩٩) 

ّٖى  َوَقالَ  َسَيْهٖدينِ اِلٰى َربّٖى  َذاِهبٌ اِن  

(٣٧.١٠٠) 
الِٖحينَ ِمَن ٖلى  َهْب  َرب�  الص�  

(٣٧.١٠١) 
ْرنَاهُ  َحٖليمٍ  بُِغَ��مٍ  َفَبش�  

(٣٧.١٠٢) 
ا َبَلَغ  ْعیَ  َمَعهُ َفَلم� ّٖى َيا ُبَنی�  َقالَ  الس� ّٖىِفى الَْمَناِم اَٰرى اِن  اَن
َما تُْؤَمُر  اْفَعلْ َيا اََبِت  َقالَ  َتٰرى َماَذا َفانُْظرْ  اَْذَبُحكَ 

ابِٖرينَ  اِْن َشاَء الل�هُ  َسَتِجُدٖنى ِمَن الص�  
(٣٧.١٠٣) 

ا اَْسَلَما لِْلَجٖبينِ  َوَتل�هُ  َفَلم�  
(٣٧.١٠٤) 

َيا اِْبٰرٖهيمُ  َانْ  َونَاَدْيَناهُ   

(٣٧.١٠٥) 

ْقَت  َقدْ  ْءَيا َصد� الُْمْحِسٖنينَ نَْجِزى  َكٰذلِكَ  اِن�ا الر�  

 

  

(37.99)- (İbrahim) dedi ki: “Kuşkusuz ben Rabbime gidiyorum. Bana 
doğru yolu gösterecektir.  
(37.100)- Rabbim! Bana salihlerden (bir evlat) ihsan et.”  
(37.101)- Ona yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik. 
(37.102)- Onunla birlikte yürüyebilecek çağa erişince, dedi ki: 
“Oğulcuğum! Hakikaten ben uykuda seni boğazladığımı görüyorum, 
bir bak (düşün), görüşün nedir? Dedi ki: “Babacığım! Emrolunduğun 
şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın.  
(37.103)- Her ikisi de teslimiyet gösterince, onu alnı üzerine yatırdı.  
(37.104)- Biz kendisine: “Ey ibrahim!” diye seslendik.  
(37.105)- Gerçekten o rüyaya sadakat gösterdin. Cidden biz, iyilik 
yapanları işte böyle mükâfatlandırırız.”  
 

 

 



  
 

 

  

38 38.Sad Sûresi: (35-40. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٣٨.٣٥) 

ِمْن  �ِ�ََحدٍ  َ�� َيْنَبٖغى ُمْلًكا َوَهْب ٖلى اْغِفْر ٖلى َرب�  َقالَ 
اُب  اِن�كَ َبْعٖدى  اَنَْت الَْوه�  

(٣٨.٣٦) 
ْرنَا يَح لَُه  َفَسخ� اََصاَب  َحْيثُ  ُرَخاءً بِاَْمِرٖه َتْجٖرى الّرٖ  

(٣٨.٣٧) 

َياٖطينَ  اصٍ َبن�اٍء  كُل�  َوالش� َوَغو�  

(٣٨.٣٨) 

ٖنيَن  َواَٰخٖرينَ  ِفى اْ��َْصَفادِ ُمَقر�  

(٣٨.٣٩) 
بَِغْيِر ِحَسابٍ  اَْمِسكْ  اَوْ  َفاْمُننْ ا َعَطاُؤنَ  ٰهَذا  

(٣٨.٤٠) 
َماٰبٍ  َوُحْسنَ لَُزْلٰفى  ِعْنَدنَا لَهُ  َواِن�   

 

 

  
(38.35)- Dedi ki: “Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden sonra kimsenin 
ulaşamayacağı bir mülk bahşet! Şüphesiz daima lütufkâr olan sensin.”  
(38.36)- Bunun üzerine rüzgârı ona musahhar kıldık. Onun emriyle istediği 
yere yumuşak bir şekilde akıp gidiyordu.   
(38.37)- Her bina kuran ve dalgıçlık yapan cinleri de!...  
(38.38)- Ve zincirlere vurulmuş diğerlerini de...“ 
(38.39)- Bu bizim lutfumuzdur, dilediğine ver, veya dilediğine 
verme, hesapsızdır”(dedik). 
(38.40)- Kuşkusuz ona katımızda, bir yakınlık ve güzel bir 
gelecek vardır. 
 

 

 



 
 
 

  

40 40.Mümin Sûresi: (7-9. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٤٠.٧) 

 َرب�ِهمْ  بَِحْمدِ  ُيَسب�ُحونَ َوَمْن َحْولَُه الَْعْرَش  اَل�ٖذيَن َيْحِملُونَ 

ُكل� َوِسْعَت  َرب�َنا لِل�ٖذيَن اَٰمُنوا َوَيْسَتْغِفُرونَ بِٖه  َوُيْؤِمُنونَ 

َسٖبيَلَك  َوات�َبُعوا لِل�ٖذيَن َتاُبوا َفاْغِفرْ  َوِعْلًما َرْحَمةً  َشْیءٍ 

الَْجٖحيمِ َعَذاَب  َوقِِهمْ   

(٤٠.٨) 
 ِمنْ َوَمْن َصلََح  َوَعْدَتُهمْ َعْدٍن ال�ٖتى  َجن�اتِ  َواَْدِخْلُهمْ  َرب�َنا

ي�اتِِهمْ َواَْزَواِجِهْم  اَٰبائِِهمْ  الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز اَْنَت  اِن�كَ  َوُذر�  

(٤٠.٩) 
ي�َپاتِ  َوقِِهمُ  ي�َپاتِ  َتقِ َوَمْن  الس� َرِحْمَتُه  َفَقدْ  َيْوَمِئذٍ  الس�

الَْعٖظيمُ  الَْفْوزُ  َوٰذلَِك ُهوَ   

 

  
(40.7)- Arş’ı taşıyanlar ve etrafındakiler (melekler), Rablerini hamd ile 
tesbih ederler, O’na iman ederler, Mü’minlere mağfiret dilerler: 
“Rabbimiz! Rahmet ve ilimce her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve 
yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru” 
(derler). 
(40.8)- Rabbimiz! Onları ve onların babaları, eşleri ve soylarından 
salih olanları, kendilerine va’dettiğin Adn cennetlerine koy. 
Şüphesiz sen, üstün/mutlak galipsin, hikmet sahibisin. 
 
(40.9)- Ve onları kötülüklerden koru! Sen o gün kimi kötülüklerden 
korumuşsan, gerçekten ona merhamet etmişsin. İşte bu en büyük 
kurtuluştur. 
 

 

 



 
 

 

  

43 43.Zuhruf:(11-14.Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٤٣.١١) 

َل َوال�ذٖ  َماِء ىَنز� َمْيًتا  َبْلَدةً بِٖه  َفاَنَْشْرنَابَِقَدرٍ  َماءً ِمَن الس�

تُْخَرُجونَ  َكٰذلِكَ   

(٤٣.١٢) 
ِمَن الُْفْلِك  لَُكمْ  َوَجَعلَ كُل�َها  اْ��َْزَواجَ  َخَلقَ َوال�ٖذى 

َتْرَكُبونَ َما  َواْ��َنَْعامِ   

(٤٣.١٣) 
اَِذا اْسَتَوْيُتْم َرب�ُكْم  َتْذكُُروا نِْعَمةَ  ثُم� َعلٰى ظُُهورِٖه  لَِتْسَتُوا

رَ  ال�ٖذى ُسْبَحانَ  َوَتُقولُواَعَلْيِه  ُمْقِرٖنينَ  لَهُ  كُن�ا َوَما ٰهَذالََنا  َسخ�  

(٤٣.١٤) 

لَُمْنَقلُِبونَ َرب�َنا  َواِن�ا اِلٰى  

 

  
(43.11)- O (Allah) ki, gökten bir ölçü ile su indirdi. Onunla ölü 
birmemlekete hayat verdik. Siz de (kabirlerinizden) böyle 
çıkarılacaksınız. 
(43.12)- O ki, bütün çiftleri yarattı. Size gemilerden ve 
hayvanlardan, bineceklerinizi varetti. 
(43.13)- Sırtlarına  binmeniz, sonra  üzerine  bindiğiniz zaman da, Rabbinizin 
nimetini zikretmeniz ve: “Bunu bizim emrimize vereni  takdis  ederiz, yoksa 
biz bunu (hizmetimize)  yanaştıracak değildik.  demeniz için. 
(43.14)-Veşüphesiz biz,  Rabbimize  dönenleriz. 
 
 

 

 



 
 

 

  

46 46.Ahkaf Sûresi: (13-16. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٤٦.١٣) 

 َعلَْيِهمْ  َفَ�� َخْوفٌ  اْسَتَقاُموا ثُم� الل�ُه  َرب�َنا ال�ٖذيَن َقالُوا اِن� 
َيْحَزنُونَ ُهْم  َوَ��  

(٤٦.١٤) 
َيْعَملُونَ  بَِما َكانُواَجَزاًء ٖفيَها َخالِٖديَن اَْصَحاُب الَْجن�ِة  اُولِٰئكَ   

(٤٦.١٥) 
ْيَنا هُ  َحَمَلْتهُ  اِْحَسانًا بَِوالَِدْيهِ  اْ�ِ�نَْسانَ  َوَوص�  َوَوَضَعْتهُ  كُْرًها اُم�

هُ اَِذا َبَلَغ  َحت�ىَشْهًرا  َثلٰثُونَ  َوِفَصالُهُ  َوَحْملُهُ  كُْرًها  َوَبَلغَ  اَُشد�
 َاْنَعْمَت نِْعَمَتَك ال�ٖتى اَْن اَْشُكَر اَْوِزْعٖنى  َرب�  َقالَ  َسَنةً  اَْرَبٖعينَ 

ٖفى لٖى  َواَْصِلحْ َتْرٰضیُه  َصالًِحا َواَْن اَْعَملَ َوَعلٰى َوالَِدی�  َعَلی� 
ّٖىي�ٖتى ُذر�  ّٖى اِلَْيكَ تُْبُت  اِن ِمَن الُْمْسِلٖمينَ  َواِن  

(٤٦.١٦) 
 َعنْ  َونََتَجاَوزُ َما َعِملُوا  اَْحَسنَ َعْنُهْم  نََتَقب�لُ ال�ٖذيَن اُولٰئَِك 

َپاتِِهمْ  ْدقِ َوْعَد  ٖفى اَْصَحاِب الَْجن�ةِ  َسي� ُيوَعُدونَ ال�ٖذى َكانُوا  الص�  

 

 (46.13)- Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru 
olanlar var ya, onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değiller.  
(46.14)- İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık o   r  a  d a    
ebedi kalacaklardır.   
 (46.15)- Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. 
Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun taşınması 
ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihâyet olgunluğuna erişip kırk yaşına 
varınca dedi ki: “Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimetine 
şükretmemi ve razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. 
Benim için soyuma da salahı ver. Hakikaten ben tevbe edip sana 
yöneldim ve gerçekten ben Müslümanlardanım.” 
(46.16)- İşte bunlar, kendilerinden yaptıklarının en güzelini kabul 
edeceğimiz, kötülüklerinden geçeceğimiz kimseler olup cennet 
ashabı içerisindedirler. (Bu), va’dedilmekte oldukları dosdoğru bir 
sözdür. 

 

 



 
 

 

  

59 59.Haşir Sûresi: (9-10. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٥٩.٨) 

َواَْمَوالِِهْم ِمْن ِدَيارِِهْم ال�ٖذيَن اُْخِرُجوا الُْمَهاِجٖريَن  لِْلُفَقَراءِ 
 َوَرُسولَهُ  الل�هَ  َوَيْنُصُرونَ  َورِْضَوانًا ِمَن الل�هِ  َفْضً�� َيْبَتُغونَ 

اِدقُونَ  ُهمُ  اُولٰئِكَ  الص�  

(٥٩.٩) 
ُؤ  َوال�ٖذينَ  ارَ َتَبو� َمْن َهاَجَر  ُيِحب�ونَ ِمْن َقْبلِِهْم  َواْ�ٖ�يَمانَ  الد�

ا اُوتُوا  َحاَجةً َوَ�� َيِجُدوَن ٖفى ُصُدورِِهْم  اِلَْيِهمْ   َوُيْؤثُِرونَ ِمم�
 نَْفِسهٖ  ُشح�  ُيوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصةٌ بِِهْم  َكانَ َولَْو َعلٰى اَنُْفِسِهْم 

ُهُم الُْمْفلُِحونَ  َفاُولٰئِكَ   

(٥٩.١٠) 
 َو�ِِ�ْخَوانَِنا لََنااْغِفْر  َرب�َنا َيُقولُونَ ِمْن َبْعِدِهْم َوال�ٖذيَن َجاُؤ 
 لِل�ٖذينَ  ِغ��� ٖفى قُلُوبَِناَوَ�� َتْجَعْل  بِاْ�ٖ�يَمانِ  ال�ٖذيَن َسَبُقونَا

َرٖحيمٌ  َرُؤفٌ  اِن�كَ َرب�َنا  َمُنوااٰ   

 

 (59.8)- (O ganimet malları aynı şekilde) yurtlarından ve mallarından 
çıkarılmış olan, Allah’tan bir lütuf ve hoşnutluk arayıp dileyen, 
Allah’a ve Resûlüne yardım eden fakir Muhacirler içindir. İşte 
sadıklar bunlardır.  
(59.9)- Ve onlardan önce o yurdu (Medine’yi) mesken edinmiş ve 
imanı (gönüllerine yerleştirmiş) kimseler, kendilerine hicret edenleri 
severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinden bir rahatsızlık 
duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile (kardeşlerini) kendi 
nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunmuşsa, 
işte onlar kurtuluşa erenlerdir. 
(59.10)- Onlardan sonra gelenler derler ki: “Rabbimiz! Bizi ve 
imanda bizi geçen kardeşlerimizi bağışla ve inananlara karşı 
kalplerimizde kin bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatli, 
pek merhametlisin.” 

 

 



 
  

 

  

59 59.Haşir Sûresi: (20-24. Âyetler) 2 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٥٩.٢٠) 

 اَْصَحاُب الَْجن�ةِ َوَاْصَحاُب الَْجن�ِة اَْصَحاُب الن�اِر  َ�� َيْسَتٖوى
الَْفائُِزونَ ُهُم   

(٥٩.٢١) 
ًعا َخاِشًعا لََراَْيَتهُ  َعلٰى َجَبلٍ الُْقْراَٰن  ٰهَذا اَنَْزلَْنا لَوْ  ِمْن  ُمَتَصد�

َيَتَفك�ُرونَ  لََعل�ُهمْ  لِلن�اسِ  نَْضِرُبَها اْ��َْمَثالُ  َوتِْلكَ الل�ِه  َخْشَيةِ   

(٥٩.٢٢) 

َهاَدِة  الَْغْيبِ  َعالِمُ  ُهوَ  اِ���َ�� اِلَٰه  ال�ٖذىُهَو الل�ُه   ُهوَ َوالش�
الر�ٖحيمُ الر�ْحٰمُن   

(٥٩.٢٣) 

َ��مُ  الُْقد�وسُ  اَلَْمِلكُ  ُهوَ  اِ��� َ�� اِلٰهَ ال�ٖذى الل�ُه  ُهوَ   الُْمْؤِمنُ  الس�
ا ُيْشِركُونَ  ُسْبَحاَن الل�هِ  الُْمَتَكب�رُ  الَْجب�ارُ  الَْعٖزيزُ  الُْمَهْيِمنُ  َعم�  

(٥٩.٢٤) 

رُ الَْباِرُئ  الَْخالِقُ الل�ُه  ُهوَ   ُيَسب�حُ  اْ��َْسَماُء الُْحْسنٰى لَهُ  الُْمَصو�
ٰمَواِت َما ِفى  لَهُ  الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز  َوُهوَ  َواْ��َْرضِ الس�  

 

 (59.20)- Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, kurtuluşa 
erenlerdir. 
(59.21)- Eğer bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, hakikaten onu Allah 
korkusundan baş eğmiş ve parça parça olmuş görürdün. İşte biz, belki 
düşünürler diye insanlara bu misalleri veriyoruz. 
(59.22)- O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Görüneni ve 
görünmeyeni bilendir. O Rahman’dır, Rahim’dir." 
(59.23)- O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O, mülkün sahibidir, 
Mukaddes’tir, esenlik verendir, güven verendir, koruyup gözetendir, 
Aziz’dir, istediğini zorla yaptırandır, çok uludur. Allah, onların ortak 
koşmalarından münezzehtir. 
(59.24)- O Allah ki, yaratandır, yoktan var edendir, suret verendir. En 
güzel isimler O’nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler O’nu tesbih 
ederler. O, üstün/mutlak galiptir, hikmet sahibidir. 
 

 

 



 
 

  

60 60.Mümtehine Sûresi: (3-6. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٦٠.٣) 

 َبْيَنُكمْ  َيْفِصلُ  َيْوَم الِْقٰيَمةِ َوَ�� اَْوَ��ُدكُْم  اَْرَحاُمُكمْ  لَْن َتْنَفَعُكمْ 
َبٖصيرٌ بَِما َتْعَملُوَن َوالل�ُه   

(٦٠.٤) 
 اِْذ َقالُوا َوال�ٖذيَن َمَعهُ ٖفى اِْبٰرٖهيَم  َحَسَنةٌ  اُْسَوةٌ  لَُكمْ  َكانَْت  َقدْ 

ا َتْعُبُدوَن  ِمْنُكمْ ُبَرٰءُؤا  اِن�ا لَِقْوِمِهمْ   بُِكمْ َكَفْرَنا  ِمْن ُدوِن الل�هِ َوِمم�
بِالل�ِه َحت�ى تُْؤِمُنوا َاَبًدا  َوالَْبْغَضاءُ  الَْعَداَوةُ َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم َوَبَدا 
 ِمنَ  لَكَ َوَما اَْملُِك  لَكَ  َ��َْسَتْغِفَرن� �ِ�َٖبيِه  اِْبٰرٖهيمَ  َقْولَ  اِ��� َوْحَدهُ 
الَْمٖصيرُ  َواِلَْيكَ اَنَْبَنا  َواِلَْيكَ  َتَوك�ْلَنا َعَلْيكَ  َرب�َنا ِمْن َشْیءٍ الل�ِه   

(٦٠.٥) 
 اَْنَت  اِن�كَ  َرب�َنالََنا  َواْغِفرْ لِل�ٖذيَن َكَفُروا  ِفْتَنةً َ�� َتْجَعْلَنا  َرب�َنا

اْلَحٖكيمُ الَْعٖزيُز   
(٦٠.٦) 

َوالَْيْوَم الل�َه  َيْرُجوا َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  اُْسَوةٌ ٖفيِهْم  لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ 
الَْحٖميدُ ُهَو الَْغنِى� الل�َه  فَِان�  َيَتَول�  َوَمنْ اْ��ِٰخَر   

 

 (60.3)- Yakınlarınız ve çocuklarınız kıyâmet günü size hiçbir yarar 
sağlayamazlar. (Allah) sizin aranızı ayırır. Allah yapmakta olduklarınızı 
hakkıyla görendir.  
(60.4)- Gerçekten İbrahim ve beraberindekilerde size güzel bir örnek 
vardır. Hani kavimlerine dediler ki: “Biz, sizden ve Allah’tan başka 
taptıklarınızdan uzağız! Biz, sizi tanımayıp inkâr ettik. Siz, bir tek olan 
Allah’a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak 
düşmanlık ve kin belirmiştir.” Ancak İbrahim’in babasına: “senin için 
mağfiret dileyeceğim, ama Allah’tan sana (gelecek) bir şeyi (savmaya) 
gücüm yetmez” demesi hariç. Rabbimiz! Sana dayandık, sana 
yöneldik, dönüş de ancak sanadır. 
(60.5)- Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir deneme konusu kılma! 
Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen, üstün/mutlak galipsin, hikmet 
sahibisin.  
(60.6)- And olsun, onlarda sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umut 
eden kimseler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse şüphesiz 
Allah, pek zengindir, hamda layık olandır. 

 

 



 
 

 

  

66 66.Tahrim Sûresi: (6-9. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٦٦.٦) 

 الن�اسُ  َوقُوُدَها نَاًراَواَْهٖليُكْم  اَنُْفَسُكمْ  قُوا ال�ٖذيَن اَٰمُنوا َيا اَي�َها
 َما اََمَرُهمْ الل�َه  َ�� َيْعُصونَ  ِشَدادٌ  ِغَ��ظٌ َملِٰئَكٌة  َعَلْيَها َوالِْحَجاَرةُ 

َما ُيْؤَمُرونَ  َوَيْفَعلُونَ   
(٦٦.٧) 

َتْعَملُونَ كُْنُتْم  َما ُتْجَزْونَ  اِن�َما الَْيْومَ  َتْعَتِذُروا َ�� َكَفُروا ال�ٖذينَ  اَي�َها َيا  

(٦٦.٨) 
 َرب�ُكمْ َعٰسى  َتْوَبًة نَُصوًحااِلَى الل�ِه  تُوُبوا ال�ٖذيَن اَٰمُنواَيا اَي�َها 

َر   ِمْن َتْحِتَها َتْجٖرى َجن�اتٍ  َوُيْدِخَلُكمْ  َسي�َپاتُِكمْ  َعْنُكمْ اَْن ُيَكف�
 نُوُرُهمْ  َمَعهُ َوال�ٖذيَن اَٰمُنوا  الن�ِبى� الل�ُه َ�� ُيْخِزى َيْوَم  اْ��َنَْهارُ 
نُوَرنَا اَْتِمْم لََنا  َرب�َنا َيُقولُونَ  َوبِاَْيَمانِِهمْ  َبْيَن اَْيٖديِهمْ  َيْسٰعى

َقٖديرٌ  َعلٰى كُل� َشْیءٍ  اِن�كَ  لََناَواْغِفْر   
(٦٦.٩) 

ارَ  َجاِهدِ  الن�ِبى� َيا اَي�َها   َعَلْيِهمْ  َواْغلُظْ َوالُْمَناِفٖقيَن  الُْكف�
الَْمٖصيرُ  َوبِْئسَ  َجَهن�مُ َوَماْٰويُهْم   

 

 (66.6)- Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan 
ateşten koruyun. Onun başında çok sert ve pek güçlü melekler vardır. 
Allah onlara neyi emretmişse karşı gelmezler ve emredildiklerini yerine 
getirirler.  
(66.7)- Ey küfre sapmış olanlar! Bugün özür dilemeyin.  
Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz.  
(66.8)- Ey iman edenler! Allah’a kesin bir tevbe ile tevbe edin. Umulur ki 
Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan 
cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamber’i ve beraberindeki inananları 
utandırmayacaktır. Nurları önlerinde ve sağlarında gider. Derler ki: 
“Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla! Şüphesiz Sen her şeye 
kadirsin.”  
(66.9)- Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara 
karşı sert davran! Onların barınma yeri cehennemdir. O, ne kötü bir 
dönüş yeridir! 

 

 



 
 

 

  

71 71.Nuh Sûresi: (21-28. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 (٧١.٢١) 

َخَساًرا اِ��� َوَولَُدهُ  َمالُهُ َيِزْدُه  لَمْ  َمنْ  َوات�َبُعوا َعَصْوٖنى اِن�ُهمْ  َرب�  نُوحٌ  َقالَ   
(٧١.٢٢) 

     كُب�اًرا َمْكًرا َوَمَكُروا
(٧١.٢٣) 

ا َتَذُرن�  َوَ�� اٰلَِهَتُكمْ  َتَذُرن�  َ�� َوَقالُوا   َونَْسًرا َوَيُعوقَ  َيُغوثَ  َوَ�� ُسَواًعا َوَ�� َود�
(٧١.٢٤) 

  َضَ��ً�� اِ���الظ�الِٖميَن َوَ�� َتِزِد َكٖثيًرا اََضل�وا  َوَقدْ 

(٧١.٢٥) 
ا   اَنَْصاًرا الل�هِ  ُدونِ  ِمنْ  والَُهمْ َيِجدُ  فََلمْ  نَاًرا افَاُْدِخلُو اُْغِرقُوا َخٖطيَپاتِِهمْ  ِمم�

(٧١.٢٦) 
  َدي�اًرا ِمَن الَْكافِٖرينَ  َعَلى اْ��َْرضِ  َ�� َتَذرْ  َرب�  نُوحٌ  َوَقالَ 

(٧١.٢٧) 
اًرا َفاِجًرا اِ��� َوَ�� َيلُِدواِعَباَدَك  ُيِضل�واَتَذْرُهْم اِْن  اِن�كَ  َكف�  

(٧١.٢٨) 
َولِْلُمْؤِمٖنيَن  ُمْؤِمًنا َبْيتِىَ  َولَِمْن َدَخلَ  َولَِوالَِدی�  ٖلىاْغِفْر  َرب� 

َتَباًرا اِ���الظ�الِٖميَن  َوَ�� َتِزدِ  َوالُْمْؤِمَناتِ   

 

  
(71.21)- Nuh dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve 
çocuğu kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimseye uydular.  
(71.22)- Büyük tuzak kurdular.”                                                                               
(71.23)- Ve dediler ki: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Sakın Vedd’i, Suvâ’ı, 
Yeğus’u, Yeûk’u ve Nesr’i bırakmayın.”                                                                                           
(71.24)- Gerçekten onlar çoğunu saptırdılar. Sen de o zalimlere sapıklıktan 
başka bir şey artırma.   
(71.25)- Hatalarından dolayı boğuldular, sonra ateşe sokuldular. Kendileri 
için Allah’tan başka (azabı def edecek) yardımcılar da bulamadılar.  
(71.26)- Nuh dedi ki: “Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden kimseyi bırakma!”                                                                                                    
(71.27)- Sen eğer onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve facir kâfirden 
başka doğurmazlar.                                                                                                         
(71.28)- Rabbim! Beni, ana babamı, inanarak evime gireni, inanan 
erkekleri ve inanan kadınları bağışla. Zalimlere helaktan başka artırma. 

 

 



 
 

 

  

112  112.İhlas Sûresi: (1-4. Âyetler) 1 
ْحٰمِن الر�ٖحيمِ     بِْسِم الل�ِه الر�

  

اََحدٌ الل�ُه  ُهوَ  قُلْ   

َمدُ اَلل�ُه  الص�  

َولَْم ُيولَدْ  لَْم َيلِدْ   

 

اََحدٌ  كُُفًوا لَهُ  َولَْم َيُكنْ   

 

  
(112.1)- De ki: “O Allah, birdir.  
(112.2)- Allah, Samed’dir (her şey O’na muhtaç, O ise hiç 
kimseye muhtaç değildir).  
(112.3)- O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.  
(112.4)- O’nun hiçbir dengi yoktur.                                                             
                                                       

 

 



  
 

 

  

113 113.Felak Sûresi: (1-5. Âyetler) 1 
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

   

الَْفَلقِ  بَِرب�  اَُعوذُ  قُلْ   

َما َخَلقَ  ِمْن َشر�   
َوَقَب  اَِذا َغاِسقٍ َوِمْن َشر�   
اَثاِت َوِمْن َشر�  ِفى الُْعَقدِ  الن�ف�  

َحَسدَ  اَِذا َحاِسدٍ َوِمْن َشر�   

 

  
(113.1)- De ki: Sabahın Rabbine sığınırım.  
(113.2)- Yarattığı şeylerin şerrinden.                                                                                  
(113.3)- Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden.                                                    
(113.4)- Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden.  
(113.5)- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden.    
                                       

 

 



 
 

 

  

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

   

الن�اسِ  بَِرب�  اَُعوذُ  قُلْ   

الن�اسِ  َمِلكِ   

الن�اسِ  اِلٰهِ   

الَْخن�اسِ  الَْوْسَواسِ ِمْن َشر�   

الن�اسِ ٖفى ُصُدورِ  ُيَوْسِوسُ  اَل�ٖذى  

َو الن�اسِ  ِمَن الِْجن�ةِ   

 

  
(114.1)- De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım.  
(114.2)- İnsanların Melikine/mutlak hükümdarına.                                                                                                                                                  
(114.3)- İnsanların ilâhına.              
(114.4)- O sinsice vesvese veren vesvesecinin şerrinden.  
(114.5)- Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.  
(114.6)- Gerek cinlerden ve gerekse insanlardan. 
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