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    4 ÖNSÖZ 4  

 

 

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 duânın ya aynen dünyada eseri görünür; 
veyahut duâ olunanın ahiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde 
makbul olur. (Risale-i Nur) 

 



 
 

 

 

 

 

KUR’AN-I 

KERİM'DEKİ  

DUÂLAR 

 

1.BÖLÜM 

 

Kuran’da geçen duâ ayetleri anlamı 
ile birlikte bu kitapta topladık. 1. 
Bölüm Kur’an-ı Kerim'deki duâlar 
ile duâ etmek, 2.Bölüm ise 
namazda okumak 3. Bölümde ise 
tesbihat yapılırken  ve 4.Bölüm 
Hatim yapılırken 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. 

  

 

1.BÖLÜM: Kur’an-ı 

Kerim'deki Duâlar 

 
 

      "KUR’AN-I KERİM'DEKİ DUÂLAR" 



 
 

 

 

 

 

    6 1.Fatiha Sûresi: (1-7. Ayetler) 6  

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

                                                                
                                                                      

(2.126) - “Rabbim! Burayı emniyetli bir belde kıl ve onların ehlinden 
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimseleri ürünlerle rızıklandır!”  

                                                                
(2.127) - “Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla 
işitensin, hakkıyla bilensin”. 

                                                                                      
                                                                             

(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 arındırsın! Şüphesiz sen, üstün olansın, hikmet sahibisin. 

 2.Bakara Sûresi: (156. Âyet)  

                                            
 (2.156)- “Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz biz O’na 
dönücüleriz.” 

7 2.Bakara Sûresi: (32. Âyet) 7 

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



    

   
 

 

 

 

 

8 2.Bakara Sûresi: (201. Âyet) 8 

                                                                          
                         

(2.201) - “Rabbimiz! Bize dünya da iyilik ver, ahirette de iyilik   

ver ve bizi ateş/cehennem azabından koru!” 

2.Bakara Sûresi: (250.Âyet)                       
  

                                                                         
                               

(2.250) - Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit 

tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize nusret ver! 

2.BAKARA: (255.Ayet) 

                                                                                                   
                                                                            

                                                                                          
                                                                                    

                                                    
(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. 



  

 

  
 

   

             9                           2.Bakara Sûresi: (285-286.Âyetler)       9 

  

                                                                  
 (2.285) - “İşittik ve itaat ettik! Rabbimiz! Bağışlamanı dileriz, 

dönüş ancak sanadır!” 

                                                                                     
                                                                                

                                                                                   
                                                              

 (2.286) - “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.Âli İmrân Sûresi: (8-9. Âyetler) 
                                                                                    

                                     
 (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. 

 



  

 
   

 

  

10 3.Âli İmrân Sûresi: (16-18. Âyetler) 10 

                                                                            
(3.16) - “Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik! Bizim 

günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru!” 

                                              
(3.18) -  O’ndan başka ilah yoktur. (Allah) azizdir, hikmet 

sahibidir. 
 

3.Âli İmrân Sûresi: (26-27. Âyetler) 

                                                                          
                                                                           

                                                       
(3.26) - “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.” 
 



  

 
 

 

  

11 3.Âli İmrân Sûresi: (35.Âyet)  11 

                                                                                  
                              

(3.35) - “Rabbim! Şüphesiz karnımdakini hür olarak sana 
adadım, benden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla 
işitensin, hakkıyla bilensin.”  

 

3.Âli İmrân Sûresi: (38. Âyet) 

                                                                            

(3.38) - “Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet bahşet! 
Şüphesiz sen duâları hakkıyla işitensin. “ 

 

 

3.Âli İmrân Sûresi: (53. Âyet) 

                                                                             
              

(3.53) - Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve Peygamber’e 

uyduk! O halde bizi şahidlerle beraber yaz. 
3.Âli İmrân Sûresi: (147. Âyet) 

 

                                                                        
                                                         

(3.147) - “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki 

taşkınlığımızı bağışla ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler 

topluluğuna karşı bize yardım et.”  
 

 



  

 

   
 

  

12 3.Âli İmrân Sûresi: (173. Âyet) 12 
 

                                       
 (3.173) - “Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir!” 

  
 

3.Âli İmrân Sûresi: (191.Âyet) 

                                                                           
(3.191) - “Rabbimiz! bunları boş yere yaratmadın, seni 
tesbih ederiz, bizi ateş azabından koru!                      

 

3.Âli İmrân Sûresi: (192-194.Âyetler) 

                                                                             
                              

(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.” 

 



  

 
 

 

  

 13 4.Nisa Sûresi: (75. Âyet) 13   
   

                                                                               
                                                                    

 
  

 

(4.75)- “Rabbimiz! Bizi, ehli zalim olan bu şehirden çıkar, 

bize katından bir sahip gönder ve bize katından bir 

yardımcı gönder.”  

 

 
  5.Maide Sûresi: (83. Âyet)   

   

                                                 
 

  

 

 (5.83) - “Rabbimiz! İman ettik, bizi şahid olanlarla beraber 

yaz!”  

 

 

 
  5. Maide Sûresi: (111.Âyet)   

   

                                          
 

  

 

(5.111) - “İman ettik! (Rabbimiz!) Gerçekten bizim 

Müslümanlar olduğumuza şahid ol!”   

 

 
 

5. Maide Sûresi: (114. Âyet) 
  

   

                                                                            
                                                                                    

 

  

 

 (5.114) - “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.”  

 

 



  

 
 

 

  

 14 6.Enam Sûresi: (161.Âyet) 14  

  

                                                                   
                                                               

 
 

(6.161) - “Şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola hidâyet 
kıldı. Dosdoğru bir dine, İbrahim’in Hanif/Tevhid dinine... 
O, ortak koşanlardan olmadı.”  

 

 

 6.Enam Sûresi: (162.Âyet)   

  

                                                               
                    

 

 

(6.162)- “Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve 
ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”  
 

 

 

  6.Enam Sûresi: (163.Âyet)   

   

                                                                        
 

  

 

(6.163) - “O’nun ortağı yoktur! Ben bununla emrolundum 
ve ben Müslümanların ilkiyim.” 

 

 

 
7.Ârâf Sûresi: (23.Âyet) 

  

   

                                                                         
                                

 

  

 

(7.23) - “Rabbimiz! nefsimize zulmettik. Eğer bizi 

bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen şüphesiz hüsrana 

uğrayanlardan oluruz."  

 

 



 
 
 

 

 
 

 

  

 

 15 7.Ârâf Sûresi: (43.Âyet) 15 
                                                                               

                                                                   

  

 

(7.43)- “Bizi buna (bu nimete) ulaştıran Allah’a hamd olsun. Eğer 
Allah bizi hidâyete erdirmeseydi, biz kendimiz hidâyete ermiş 
olamazdık. Gerçekten Rabbimizin elçileri hakkı getirmişlerdir.”  

 

 

 7.Ârâf Sûresi: (47.Âyet) 
    

                                                     

  

 

 (7.47)- “Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla beraber kılma.”  

 

 7.Ârâf Sûresi: (89.Âyet) 
    

                                                                       
                                                                         

  

 

(7.89)- "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.Ârâf Sûresi: (143.Âyet) 

                                                              
 

  (7.143) - “Seni tenzih ederim, sana tevbe ettim ve ben 
Mü’minlerin ilkiyim! 



 
 

 
 

 

  

   16 7.Ârâf Sûresi: (151.Âyet) 16   

  
 

                                                               
                                  

 

 
(7.151) - “Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve bizi 

rahmetine kat. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”  

  
 

 

  7.Ârâf Sûresi: (155.Âyet)   

                                                                           
                                                                     

                                                                      
                                                   

 

 
(7.155) - “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.Ârâf Sûresi: (156.Âyet)   

                                                                     
                        

 

 
 (7.156) -“Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. Biz 

sana yöneldik.”   
 



 
 

 
 

 

  

  
17 7.Ârâf Sûresi: (158.Âyet) 17 

 

  
 

                                          
 

 (7.158) - “O’ndan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür.”   

 

 

  9.Tevbe Sûresi: (129.Âyet)   

                                                                      
                            

 

 (7.129) - “Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur, O’na 

tevekkül ettim ve O, büyük Arş’ın Rabbidir!” 

 

 

 

 

   10.Yunus Sûresi: (85.Âyet)   

   

                                                                         
              

 

 (10.85)- “Yalnız Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz! Bizi 

zalimlerin kavmine bir fitne kılma!” 

 

 

 

   10.Yunus Sûresi: (86. Âyet)   

   

                                                       

 (10.86)- “Ve bizi rahmetinle kâfirler topluluğundan kurtar!”  
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   18 11. Hud Sûresi: (47.Âyet) 18   

   

                                                                 
                                                                      

 

 (11.47)- “Rabbim! Gerçekten ben, hakkında bilgi sahibi 
olmadığım bir şeyi istemekten sana sığınıyorum. Eğer beni 
bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrana 
uğrayanlardan olurum.” 

 

 

   12.Yusuf Sûresi: (33.Âyet)   

                                                                        
                                                              

               

 

 (12.33)- “Rabbim! Zindan bana, bunların beni kendisine 

davet ettikleri şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarını benden 

çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum.” 

 

 

   12.Yusuf Sûresi: (101.Âyet)   

   

                                                                    
                                                                   

                                                                          

 

 (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.  
 

 

 



  

 
 

 

  

  19 13.Rad Sûresi: (30.Âyet) 19   

   

                                                                               
 

 (13.30)- “O, benim Rabbimdir, O’ndan başka ilah yoktur. 

Sadece O’na tevekkül ettim ve tevbem de ancak O’nadır. 

 

 

 14.İbrahim Sûresi: (35.Âyet)   

  
                                                                                            

 

 (14.35)- “Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl! Beni ve oğullarımı 

putlara tapmaktan uzak tut!” 

 

 

  14.İbrahim Sûresi: (40.Âyet)   

  
                                                                                  

 

 (14.40)- Rabbim! Beni, namazı dosdoğru kılan bir kimse kıl! 

Zürriyetimden olanları da!. Rabbimiz! Duâmı kabul buyur!”  

 

 

 14.İbrahim Sûresi: (41.Âyet) 
  

   

                                                                                  
 

 (14.41)- Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, ana-

babamı ve Mü’minleri bağışla! 

 

 

 17.İsra Sûresi: (24.Âyet) 
  

                                               
 

 (17.24)- “Rabbim! Onlar, küçükken beni nasıl yetiştirdilerse 

sen de onlara acı.  
 

 

 

 



  

  
  

 

 
20 17.İsra Sûresi: (80.Âyet) 20 

                                                                     
                                                  

 (17.80)- "Rabbim, beni doğruluk girdirişiyle girdir ve beni 
doğruluk çıkarışıyla çıkar. Bana katından yardımcı bir güç ver." 
 

  18.Kehf Sûresi: (10.Âyet) 

                                                                                 
  (18.10)- “Rabbimiz! Katından bize bir rahmet ver ve bize 

işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.”   
 

   19.Meryem Sûresi: (4-6.Âyet) 

                                                                       
                                         

  (19.4)- 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! 
 
 

 



  

  
  

 

 

  21 20.Taha Sûresi:(25-32.Âyet) 21   

                            
                      

 

 (20.25)- 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.Taha Sûresi: (114.Âyet)   

                         

 (20.114)- “Rabbim, ilmimi artır!”   
 

  21.Enbiya Sûresi: (83.Âyet)   

  
                                                                

 

 (21.83)- Rabbim! “Gerçekten bana bu dert dokundu ve 
sen merhametlilerin en merhametlisisin.”  

 

 



 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

   22 21.Enbiya Sûresi: (87.Âyet) 22   

   

                                                      
                    

 

 (21.87)- Senden başka ilah yoktur, Seni tenzih ederim. 

Kuşkusuz ben zalimlerden oldum.”  

 

 

 

   21.Enbiya Sûresi: (89.Âyet)   

   

                                                            
 

 (21.89)- “Rabbim! Beni tek başıma bırakma ve sen 

vârislerin en hayırlısısın.”    

 

 
 

   21.Enbiya Sûresi: (112.Âyet)   

                                                                   
                     

 

 (21.112)-  “Rabbim! Hak ile hükmet. Rabbimiz çok 

merhametli olandır. Sizin vasfettiklerinize karşı 
yardımına sığınılandır. 

 

 

   23.Müminun Sûresi: (26. Âyet)   
  

                                   
 

 (23.26)-   “Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı 

bana yardım et.” 

 

 
 



  

  
 

 

  

   23 23.Müminun Sûresi: (28.Âyet) 23   

                                                                   
 

 (23.28)- “Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah`a 

hamdolsun!”  

 

   23.Müminun Sûresi: (29. Âyet)   

                                                                             
 

 (23.29)- “Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen konuk 
ağırlayanların en hayırlısısın." 

 

 

  23.Müminun Sûresi: (93-94. Âyetler)   

                                          

                                                      

 

 (23.93)- “Rabbim! Eğer onlara va’d olunanı bana 
göstereceksen,  
(23.94)- Rabbim! Öyleyse beni zalim kavim içinde 
bulundurma.  

 

 

 23.Müminun Sûresi: (97-98. Âyetler)   

                                                     

                                         

 

 (23.97)- “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana 
sığınırım.”  

(23.98)- “Ve onların yanımda bulunmalarından da sana 
sığınırım Rabbim!” 

 

 

   23.Müminun Sûresi: (109. Âyet)   

                                                                                 

 (23.109)- “Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize 

merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” 

 

 



 
 

 

 

  
 

           24 23.Müminun Sûresi: (116.Âyet) 24  
 

                                                                   
                       

 

 (23.116)- "Hak Melik (hükümdar) olan Allah pek yücedir, 

O`ndan başka ilah yoktur, kerim (ihtişamlı) Arş`ın 

Rabbidir."  

 

 

 23.Müminun Sûresi: (118.Âyet)   

   

                                                           
 

 (23.118)- “Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Sen 

merhametlilerin en hayırlısısın." 

 

 

   25.Furkan Sûresi: (65-66.Âyetler)    

                                                                   
                                                     

 

 (25.65)- “Rabbimiz! Cehennem azabını bizden çevir. 
Muhakkak ki onun azabı devamlı (ve bir borç) tur.”  
(25.66)- "Şüphesiz orası ne kötü bir karargâh ve ne kötü 
bir yerleşme yeridir."  

 

 

 25.Furkan Sûresi: (74.Âyet)   

  

                                                                      
                                     

 

 (25.74)- “Rabbimiz! Eşlerimizden ve zürriyetlerimizden bize 
gözler aydınlığı ihsan et ve bizi muttakiler için önder kıl.”  
  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  25 26.Şuara Sûresi: (83.Âyet) 25   

 
 

                                                     
 

 (26.83)- Rabbim! Bana hüküm lutfet ve beni Salihler 
arasına kat!  

 

 

  26.Şuara Sûresi: (84.Âyet)   

                                                   
 

 (26.84)- Bana sonrakiler içinde lisan-ı sıdk kıl (iyilikle anılma 
lutfet).  

 

 

  26.Şuara Sûresi: (85.Âyet)   

                                               

 (26.85)- Beni Naim cennetinin vârislerinden kıl.   
 

  26.Şuara Sûresi: (87-89.Âyetler)   

                                      

                                            

                                          

 

 (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.Şuara Sûresi: (169.Âyet)   

  

                                            
 

 (26.169)- Rabbim! Beni ve ehlimi onların yaptıklarından 

kurtar. 
 

 

 



 
 

 

 

 

  

  

  26 27.Neml Sûresi: (15. Âyet) 26   

 
                                                                                   

 

 (27.15)- “Bizi Mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan 

Allah’a hamd olsun.  

 

 

  27.Neml Sûresi: (19. Âyet)   

 
                                                                               

                                                                           
                            

 

 (27.19)- “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.Kasas Sûresi: (16. Âyet)    

 
                                             

 (28.16)- “Rabbim! Gerçekten ben nefsime zulmettim, beni 

bağışla.”  

 

 

 28.Kasas Sûresi: (17. Âyet)    

                                                                           

  (28.17)- “Rabbim! Bana lutfettiğin nimet hakkı için artık 

suçlulara asla arka çıkmayacağım.”  

 

 

 28.Kasas Sûresi: (21. Âyet)    

                                             

 (28.21)- “Rabbim! Beni zalim kavimden kurtar.”  

 



 
 

 

 

 

 

  

  27 28.Kasas Sûresi: (22-24. Âyetler) 27  

 
 

                                                   

 (28.22)-”Umulur ki Rabbim beni doğru yola iletir.”  

                                                               
 

 (28.24)- “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra 

(nimete) muhtacım.”  

 

 
   29.Ankebut: (30. Âyet)   

                                                   
 

 (29.30)- “Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.  

 

  35.Fatır: (34-35.Âyetler)   

                                                                    
                   

 

 (35.34)- “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." 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 28 37.Saffat Sûresi: (99-100. Âyetler) 28   

                                           
                                    

 

 (37.99)- “Kuşkusuz ben Rabbime gidiyorum. Bana doğru 

yolu gösterecektir.  
(37.100)- Rabbim! Bana salihlerden (bir evlat) ihsan et.” 

 

 

 37.Saffat Sûresi: (180-182. Âyetler)   

  

                                                   

                                                         
               

 

 (37.180)- İzzet sahibi Rabbin, onların nitelemelerinden 

münezzehtir.  

(37.181)- Ve selam, peygamberler üzerine olsun.  

(37.182)- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. 

 

 

  38.Sad Sûresi: (35.Ayet)    

                                                               
                                        

 

 (38.35)- “Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden sonra 

kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bahşet! Şüphesiz daima 

lütufkâr olan sensin.” 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 29 39. Zümer: (46. Âyet) 29   

 
 

                                                                             
                                                                         

 

 (39.46)- “Ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve görüneni 

bilen Allah’ım! Hakkında ihtilaf etmekte oldukları şeyle ilgili, 

kullarının arasında ancak sen hüküm verirsin.” 

 

 39.Zümer Sûresi: (74. Âyet)   

 
                                                                                    

                                 

 

 (39.74)- “Bize va’dini doğru çıkaran ve bizi bu yere (cennete) vâris 

kılan Allah’a hamd olsun. Cennette istediğimiz yerde otururuz.” 

 

 

  40.Mümin Sûresi: (7.Âyet)   

 
 

                                                                               
                                                    

 

 (40.7)- “Rabbimiz! Rahmet ve ilimce her şeyi kuşattın. Tevbe 

edenleri ve yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem 

azabından koru”. 

 

 
 

  

  40.Mümin Sûresi: (8.Âyet)  

                                                                                  
                                                                                    

 

  (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. 

 



  

 

  
 

   

           30 40.Mümin Sûresi: (9. Âyet) 30 
                                                                                 

                                      
 (40.9)- Ve onları kötülüklerden koru! Sen o gün kimi 

kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona merhamet 
etmişsin. İşte bu en büyük kurtuluştur." 

 

 
           43.Zuhruf:(13-14.Âyetler) 
 

                                                                    

                                       
 (43.13)- “Bunu bizim emrimize vereni  takdis  ederiz, yoksa 

biz bunu (hizmetimize)  yanaştıracak değildik.   

(43.14)- Veşüphesiz biz,  Rabbimize  dönenleriz. 
 

 
           46.Ahkaf Sûresi: (15. Âyet) 
                                                                       

                                                                      
                                                                    

 (46.15)- “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.” 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

  31 59.Haşir Sûresi: (10. Âyet) 31   

                                                                                 
                                                                                   

 

 (59.10)- “Rabbimiz! Bizi ve imanda bizi geçen kardeşlerimizi 

bağışla ve inananlara karşı kalplerimizde kin bırakma. 

Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatli, pek merhametlisin.” 

 

 

  60.Mümtehine Sûresi: (4.Âyet)   

  

                                                                             

 (60.4)- Rabbimiz! Sana dayandık, sana yöneldik, dönüş de 
ancak sanadır. 

 

 

 60.Mümtehine Sûresi: (5.Âyet)   

                                                                        
                                               

 

 (60.5)- Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir deneme konusu 
kılma! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen, üstün/mutlak 
galipsin, hikmet sahibisin.  

 

 

 63.Münafikun Sûresi: (10. Âyet)  

                                                             
                            

 

 (63.10)- “Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen 

de sadaka verip iyilerden olsam!”  

 

 

  66.Tahrim Sûresi: (8. Âyet)   

 
 

                                                                                        

 (66.8)- “Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla! 
Şüphesiz Sen her şeye kadirsin.”  
 

 

 



 
 

 
 

 

 

  32 71.Nuh Sûresi: (26-27.Âyetler) 32   

 
 

                                                                        

                                                                           

 

 (71.26)- “Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden kimseyi bırakma!”                                                                                                    
(71.27)- Sen eğer onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve 
facir kâfirden başka doğurmazlar.                                                                                                          

 

 

  71.Nuh Sûresi: (28. Âyet)   

                                                                        
                                                                              

 

  (71.28)- Rabbim! Beni, ana babamı, inanarak evime gireni, 
inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. Zalimlere 
helaktan başka artırma. 

 

 

  113.Felak Sûresi: (1-5. Âyetler)   

 
 

                                                                                       
                                                                            

 

 (113.1)- 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.Nas Sûresi: (1-6. Âyetler)   

                                                                                      
                                                                                 

 

 (114.1)- 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. 

 

 



 
 

                                                     

"NAMAZDA OKUNAN DUÂ 

AYETLERİ"           

  

 

KURAN DUA 
AYETLERİ 

 

2.BÖLÜM 
“Şüphesiz namaz hayâsızlıktan ve 
kötülükten meneder.”  
(Ankebût 29/45) 
“Allah, beş vakit namazı farz 
kılmıştır. Kim abdesti güzelce alır, 
beş vakit namazı vaktinde kılar; 
rükûunu, secdesini ve huşûunu tam 
yaparsa bu kimseye Allah’ın onu 
bağışlayıp cennete koyacağına sözü 
vardır. Namazlarını kılmayan 
kimseye ise Allah’ın bir sözü yoktur. 
Dilerse onu bağışlar ve cennetine 
koyar, dilerse ona azap eder.                   
(Ebu Dâvûd, Salât, 9) 

2.BÖLÜM: 
Namazda Okunan 
Duâ Ayetleri  
 

 



 
 

 

  
 

 

 34 1.Fatiha Sûresi: (1-7. Ayetler) 34   

                                     

(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  

 

 



 
 

 
 

  

 

  
35 2.Bakara Sûresi: (30-33. Âyetler) 35 

  

                                      
   

                                                                                
                                                                                  

                                                                                     

 

  

 

(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. 

 

 



  

 

  
 

   

           
36 2.Bakara Sûresi: (126-129. Âyetler) 36 

                                     
                                                                                            

                                                                                           
                                                                                      

 (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. 

 



 
 

 

  
 

   

 37 2.Bakara Sûresi: (153-157. Âyetler) 37   
                                                                          

                                 

 
  

 

(2.153)- Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile (Allah’tan) 
yardım isteyin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. 

 

 

                                                                    
                                          

 

 

 (2.154)- Allah yolunda öldürülen kimseler için “ölüler” 
demeyin! Bilakis (onlar) diridirler, fakat siz anlayamazsınız. 

 

 

                                                                   
                                                                        

 

 

 (2.155)- Biraz korku ve açlık ve biraz da mallardan, 
canlardan ve ürünlerden bir azaltma ile sizi kesinlikle 
imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele! 

 

 

                                                                      
                     

 

 

 (2.156)- Onlar (o sabredenler) ki, kendilerine bir musibet 
isabet ettiği zaman“Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz 
biz O’na dönücüleriz” derler. 

 

 

                                                             
                                  

 

 

 (2.157)- İşte bunların üzerine Rablerinden bağışlamalar ve 
bir rahmet vardır. Ve işte bunlar hidâyete erenlerin ta 
kendileridir. 

 

 



  

  
 

  

 

  38 2.Bakara Sûresi: (199-202. Âyetler) 38   

                                      
                                                               

                                        
 

 (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. 

 

 



 
 

 

 

   
 

 

   39 2.Bakara Sûresi: (250-252.Âyetler)                       39   

                                      
                                                                               

                                                                           

 

 (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. 
 

 

 



 
 

 

 

   
 

40 2.BAKARA: (255-256 Ayet) 40 

                                    

                                                                                          
                                                                       

                                                                                     
                                                                          

                                                                       
            

(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. 

 
 



  

 

  
 

   

41                    2.Bakara Sûresi: (285-286.Âyetler) 41 

                                    

                                                                                        
                                                                                            

                                                                            
(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! 

 



  

 

 
 

  

  42 3.Âli İmrân Sûresi: (6-9. Âyetler) 42   
                                      
                                                                        

                                                  

 

 (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.  

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  43 3.Âli İmrân Sûresi: (16-19. Âyetler) 43   
                                      
 

                                                                                  
                 

 

 (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. 

 

 

 



  

 

   
 

  

   44 3.Âli İmrân Sûresi: (26-29. Âyetler) 44   
                                      

                                                                               
                                                                                   

                                              

 

 (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. 

 

 



  
 

 

  

45 3.Âli İmrân Sûresi: (35-38. Âyetler) 45 

                                    

                                                                      
                                                                           

(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. 
 



 
 

 

 

 
 

 

  46 3.Âli İmrân Sûresi: (50-54. Âyetler) 46  
                                      
 

                                                                           
                                                                         

                     

 

 (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. 

 

 
 



 
 

 

  
 

 

  

   47 3.Âli İmrân Sûresi: (145-148. Âyetler) 47   
                                      
                                                                   

                                                                              
                                                                

 

 (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. 

 

 

 



 
 

 

 

   
 

  

   48 3.Âli İmrân Sûresi: (169-173. Âyetler) 48   
                                      
                                                                          

                                          
 

 (3.169) - Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! 
Bilakis 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. 

 

 



 
 

 

 

 
 

  

   49 3.Âli İmrân Sûresi: (191-194. Âyetler) 49   

                                      
                                                                        

                                                                   
                                                               

 

 (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.” 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

   50 4.Nisa Sûresi: (74-76. Âyetler) 50   
                                      
                                                                            

                                                                              
                                     

 

 (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. 

 

 



 
 

  
 

 

 

  

  51 5.Maide Sûresi: (83-86. Âyetler) 51   

                                      
                                                                   

                                                              
                                                 

 

 (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. 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

   52 5. Maide Sûresi: (111-114. Âyetler) 52   

                                      
                                                                         

                                                  
 

 (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.  

 

 



 
 

 

 

 
 

  

  53 6.Enam Sûresi: (161-165. Âyetler) 53 

                                     
                                                                               

                                                        
 (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. 

 



 
 

 

 
 

  

 

  54 7.Ârâf Sûresi: (23-26.Âyetler) 54   

                                      
                                                                 

                                              
 

 (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. 

 

 



 
 

 

 
 

  

 

   55 7.Ârâf Sûresi: (43-47.Âyetler) 55 

                                     
                                                                                                         

                                                                                                        
                                                                                                           

 
(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.  

 



 
 

 

  
 

  

 

   56 7.Ârâf Sûresi: (88-89.Âyetler) 56   

                                      
                                                                             

                                                                           
                                            

 

 
(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. 
 

 



 
 

 

 
 

 

  

  57 7.Ârâf Sûresi: (121-126.Âyetler) 57   

                                      

                                        

 (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!” 

 

 



  

 
 

 

  

  58 7.Ârâf Sûresi: (142-143.Âyetler) 58   

                                      

                                                                          
                                                                          

                                                          
                

 

 (7.142) - Musa ile otuz gece sözleştik. Ona on (gece) daha 

ilave  ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit kırk 

geceye tamamlandı. Musa kardeşi Harun’a dedi ki: 

“Kavmim  içinde benim yerime geç, ıslah et ve 

fesatçıların yoluna tabi olma!” 

 

                                                                     
                                                                        
                                                                           

                                                                            
                                                                    

 

  (7.143) - Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla 

konuştuğu zaman, dedi ki: “Rabbim! Bana (kendini) 

göster, sana bakayım!” “asla (dünyada) beni göremezsin, 

fakat dağa bak, eğer yerinde durursa, sen de beni 

göreceksin!” buyurdu. Rabbi dağa tecelli ettiği zaman, 

onu paramparça yerle bir) yaptı. Musa da baygın halde 

(yere) yığıldı. Ayıldığı zaman dedi ki: “Seni tenzih 

ederim, sana tevbe ettim ve ben Mü’minlerin ilkiyim! 

 

 



  

 
 

 

  

  59 7.Ârâf Sûresi: (151-154.Âyetler) 59   

                                      

                                                                 
                                  

 

 
(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. 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

   60 7.Ârâf Sûresi: (155-156.Âyetler) 60   

                                     
 

                                                                      
                                                                                
                                                                           
                                                                     
                                                                       

 

 
(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. 

 

 



 
 

  

 
 

 

  

  61 7.Ârâf Sûresi: (157-158.Âyetler) 61   

                                      

                                                                           
                                                                    
                                                                               

                                                                                      
                                                                             

                                                                             

 

 
(7.157) - Onlar, yanlarında bulunan Tevrat ve incil’de 
(sıfatlarını) yazılı buldukları o Resûl’e, o ümmi 
peygambere tabi olanlardır. (Peygamber) onlara iyiliği 
emreder, onları kötülükten alıkoyar, onlara temiz şeyleri 
helal kılar, pis şeyleri de üzerlerine haram kılar ve 
onlardan ağırlıklarını ve üzerlerinde olan zincirleri indirir. 
Ona iman edenlere, ona ihtiram gösterenlere, ona yardım 
edenlere ve onunla beraber indirilen nura (Kur’an’a) tabi 
olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.   

 

                                                                                
                                                                      

                                                                                 
                                                               

 

  (7.158) -De ki: “Ey insanlar! Gerçekten ben, sizin hepinize, 
göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan Allah’ın, 
resulüyüm. O’ndan başka ilah yoktur. Hayat verir ve 
öldürür. Öyle ise Allah’a ve o ümmi peygamber olan 
Resûlüne iman edin; O ki, Allah’a ve O’nun kelimelerine 
iman eder. Ona tabi olun ki, belki hidâyete erersiniz.  

 

 



 
 

 

 
 

 

  

 62 9.Tevbe Sûresi: (126-129.Âyetler) 62   

                                      

                                                                                  
                                             

 

 
(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! 

 

 



 
 

 

 

 
 

  

   63 10.Yunus Sûresi: (83-86. Âyetler) 63   

                                      
                                                                    

                                                                       
                                                       

 

 (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!”  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  64 11.Hud Sûresi: (44-47.Âyetler) 64   

                                      

                                                                         
                                                                            

                          

 

 (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.” 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  65 12.Yusuf Sûresi: ( 32-35.Âyetler) 65   

                                      

                                                                           
                                                                          

                                

 

 (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.  

 

 



 
 

 

 
 

 

  

   66 12.Yusuf Sûresi: ( 101-104.Âyetler) 66   

                                      

                                                                     
                                                                   

                                                                          

 

 (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.  

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  67 13.Rad Sûresi: ( 27-30.Âyetler) 67   

                                      

                                                                                     
                                                                   

 

 (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. 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  68 14.İbrahim Sûresi: ( 35-41.Âyetler) 68   

                                      
                                                                                                                          

 (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! 

 

 



 
 

 

 

 
 

  

 69 17.İsra Sûresi: ( 23-25.Âyetler) 69   

                                      

                                                                              

 (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.   

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  70 17.İsra Sûresi: ( 78-82.Âyetler) 70   

                                      

                                                                         
                                                      

 

 (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. 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  71 18.Kehf Sûresi: (9-13.Âyetler) 71   

                                      

                                                                
                        

 

 (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.  

 



 
 

 

 
 

 

  72 19.Meryem Sûresi: (1-6.Âyetler) 72   

                                      

        

 (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! 

 

 



 
 

 

  
  

 

  

 73 20.Taha Sûresi: (24-36.Âyetler) 73   

                                      

                                           

 (20.24)- Firavun’a git, çünkü gerçekten o azdı.   

                                   

  (20.25)- (Musa) dedi ki: Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver.  

                        

 (20.26)- Bana işimi kolaylaştır.   

                                                        

 (20.27.28)- Dilimdeki düğümü çöz 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.   

                                                     
 

 (20.33.34)-Ve seni daha çok zikredelim. Ki seni daha çok 
tesbih edelim. 

 

                                
 (20.35)- Şüphesiz sen bizi görmektesin.  

                                           

 (20.36)- (Allah) buyurdu ki: “Ey Musa! İstediğin sana verildi.  

 



 
 

 

 
 

 

  

 74 20.Taha Sûresi: (110-114.Âyetler) 74   

                                      

                                                                      

              
 

 
(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!”  

 

 



 
 

 

 
 

 

  

  75 21.Enbiya Sûresi: (83-86.Âyetler) 75   

                                      

                                                                  
                       

 

 (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. 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

   76 21.Enbiya Sûresi: (87-90.Âyetler) 76   

                                      

                                                                  
                                                                   

                                               

 

 (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.  

 

 



 
 

 

 

   
 

  

  77 21.Enbiya Sûresi: (106-112.Âyetler) 77   

                                      

                                                   

 (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. 

 

 



 
 

 

  
 

 

  

  78 23.Müminun Sûresi: (23-26. Âyetler) 78   

                                      

                                                                  
                                                                      

 

 (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.” 

 

 



 
 

 

  
 

 

  

  79 23.Müminun Sûresi: (28-32. Âyetler) 79   

                                      

                                                                    
                                                              

 

 (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. 

 

 



  

 

  
 

  

  80 23.Müminun Sûresi: (91-98. Âyetler) 80   

                                      
                                                                                  

                                                                       
                        

 

 (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!” 

 

 



 
 

 

  

 

 

   

   81 23.Müminun Sûresi: (105-111.Âyetler) 81   

                                      

                                                                            

 (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.  
 

 

 



  

 

  
 

  

  82 23.Müminun Sûresi: (112-118.Âyetler) 82   

                                      

                                                          

 
(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  

 



 
 

  

 

  

  83 25.Furkan Sûresi: (61-67.Âyetler) 83   

                                      

                                                                  
                             

 

 (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.     

 



 
 

 

 

  
 

  

  84 25.Furkan Sûresi: (71-77.Âyetler) 84   

                                      
                                                                            

 (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. 

 

 



  

 
 

 

  

 85 26.Şuara Sûresi: (78-89.Âyetler) 85   

                                      
                                       
 (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 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. 
 

 



  

 

 

 

  

 86 26.Şuara Sûresi: (160-170.Âyetler) 86 

                                     

                                         
 (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. 

 



  

 

 

  

  

  87 27.Neml Sûresi: (15-19. Âyetler) 87 

                                     
                                                                                   

                                                        
 (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.” 

 



  

 
 

 

  

 88 28.Kasas Sûresi: (16-21. Âyetler) 88   

                                      
                                                                                

                       
 

 (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.” 

 

 



  

 

 

 

  

  89 28.Kasas Sûresi: (22-25. Âyetler) 89 

                                     
                                                                             

                    
 (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.” 

 



  

 

 

 

  

  90 29.Ankebut: (28-30. Âyetler) 90   

                                      

                                                                            
                                                 

 

 (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. 

 

                                                          

 (29.30)- (Lût) dedi ki: “Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı 

bana yardım et. 

 

                                                                  
                                                                           

 

 (29.31)- Elçilerimiz müjde ile İbrahim’e geldiklerinde 

dediler ki: “Kuşkusuz biz şu memleket halkını helak 

edicileriz. Çünkü oranın halkı zalim kimselerdir.” 

 

 



  

 
 

 

  

  91 35.Fatır: (31-35. Âyetler) 91   

                                      

                                                                        
                                                                    

 

 (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. 

 

 



  

 

 
 

 92 37.Saffat Sûresi: (99-105. Âyetler) 92   

                                      

                                                     

 (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.”  

 

 



  

 

 
 

 93 37.Saffat Sûresi: (171-182. Âyetler) 93  

                                     
 

                                                               

 (37.171)- Hakikaten peygamber kullarımız hakkında, önceden 
sözümüz (va’dimiz) geçti:  

 

                                   

 (37.172)- Elbet onlar zafere ulaşacaklardır.   

                                          

 (37.173)- Kuşkusuz ordumuz, galip gelecektir.  

                                   

 (37.174)- Öyle ise bir süreye kadar onlardan yüz çevir.   

                                         

 (37.175)- Onları gözle! Onlar da ileride göreceklerdir.  

                                    

 (37.176)- Azabımızı acele mi istiyorlar?  

                                                                 

 (37.177)- (O azab) onların yurtlarına indiğinde, o uyarılanların 
sabahı ne kötüdür! 

 

                                  

 
(37.178)- Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.  

                                    
 

 (37.179)- (Onları) gözle! ileride göreceklerdir.  

                                                     

 (37.180)- İzzet sahibi Rabbin, onların nitelemelerinden münezzehtir.  

                                  

 (37.181)- Ve selam, peygamberler üzerine olsun.  

                                           

 (37.182)- Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.  
 



 
 

 

  
 

 

  

 94 38.Sad Sûresi: (35-40. Âyetler) 94   

                                      

                                                           
                                                  

 

 (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. 

 

 



 
 

 

  
 

 

  

 95 39.Zümer Sûresi: (44-47. Âyetler) 95  

                                      
                                                                            

                            
 

 (39.44)- De ki: “Şefaat tamamen Allah’a aittir. Göklerin ve 

yerin mülkü O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz.”  

 

                                                                 
                                                                      

                              

 

 (39.45)- Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete 

inanmayanların kalpleri daralır! Ama O’ndan başkaları 

anıldığı vakit ise onlar hemen sevinirler. 

 

                                                                      
                                                                        

               

 

 (39.46)- De ki: “Ey gökleri ve yeri yaratan, görünmeyeni ve 

görüneni bilen Allah’ım! Hakkında ihtilaf etmekte oldukları 

şeyle ilgili, kullarının arasında ancak sen hüküm verirsin.”  

 

                                                                                 
                                                                                   

                                          

 

 (39.47)- Eğer yeryüzündekilerin hepsi ve onunla beraber bir 
misli daha, gerçekten zalimlerin olsa, kıyâmet günü o 
azabın fenalığından (kurtulmak için) elbette onu feda 
ederlerdi. Hiç hesaba katmadıkları şeyler Allah’tan onların 
karşılarına çıkmıştır. 

 

 



 
 

 

  
 

 

  

 96 39.Zümer Sûresi: (73-75. Âyetler) 96  

                                      

                                                                   
                                                                     

                                                         

 

 (39.73)- Rablerinden sakınanlar da bölük bölük cennete 
sevk edilmişlerdir. Neticede oraya vardıkları vakit kapıları 
açılır ve oranın bekçileri onlara derler ki: “Selam size, 
tertemiz oldunuz! Artık ebedi kalıcılar olarak oraya girin.” 

 

                                                                      
                                                                        

               

 

 (39.74)- Ve derler ki: “Bize va’dini doğru çıkaran ve bizi bu 
yere (cennete) vâris kılan Allah’a hamd olsun. Cennette 
istediğimiz yerde otururuz.” Artık (salih) amel işleyenlerin 
mükâfatı ne güzeldir! 

 

                                                                      
                                                                      

                           

 

 (39.75)- Melekleri de arşın etrafını kuşatarak, Rablerini 

hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Artık aralarında hak 

ile hüküm verilmiş ve “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a 

mahsustur” denilmiştir. 

 

 



 
 

 

 

 
 

  

 97 40.Mümin Sûresi: (7-9. Âyetler) 97   

                                      

                                                               
                                                                              
                                                                       

                                                            

 

 
(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. 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

 98 43.Zuhruf:(11-14.Âyetler) 98   

                                      

                                                                    
                                         

 

 (43.11)- O (Allah) ki, gökten bir ölçü ile su indirdi. Onunla 

ölü bir memlekete hayat verdik. Siz de (kabirlerinizden) 

böyle çıkarılacaksınız. 

 

                                                               
                                           

 

  (43.12)- O ki, bütün çiftleri yarattı. Size gemilerden ve 

hayvanlardan, bineceklerinizi var etti.                                    
 

                                                                 
                                                          
                                                  

 

  (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.  

 



 
 

 

 
 

 

  

 99 46.Ahkaf Sûresi: (13-16. Âyetler) 99   

                                      
                                                                        

                                    
 

 (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. 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

 100 59.Haşir Sûresi: (9-10. Âyetler) 100   

                                      
                                                                     

                                                                              
                                                    

 

 (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.” 

 

 



 
 

 

 

  
 

  

 101 59.Haşir Sûresi: (20-24. Âyetler) 101    

                                      

                                                        
                                         

 

 (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. 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 102 60.Mümtehine Sûresi: (3-6. Âyetler) 102 

                                     
                                                                                     

                                                
 (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. 

 



 
 

 

 

 
 

  

 103 63.Münafikun Sûresi: (8-11. Âyetler) 103   

                                      
                                                                                   

                                                                        
                                 

 

 (63.8)- (Münafıklar) diyorlar ki: “Medine’ye dönersek, en 
aziz olanlar, en zelil olanları elbette oradan çıkaracaktır.” 
Oysa izzet Allah’ın, Resûlünün ve Mü’minlerindir. Ancak 
münafıklar bilmiyorlar.  

 

                                                                                 
                                                              

               

 

 (63.9)- Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi 
Allah’ı zikretmekten oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu 
yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayan kimselerdir. 

 

                                                                          
                                                                     

                                        

 

  (63.10)- Birinize ölüm gelip de: “Rabbim! Beni yakın bir 
süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden 
olsam!” demezden önce size verdiğimiz rızıktan infak 
edin. 

 

                                                                   
                           

 

  (63.11)- Allah, eceli geldiği zaman hiçbir nefsi asla 
ertelemez. Allah, yapmakta olduklarınızdan hakkıyla 
haberdardır. 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

 104 66.Tahrim Sûresi: (6-9. Âyetler) 104   

                                      

                                                                                  
                                                                                      

                                                

 

 (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! 

 

 



 
 

 

 
 

 

  

 105 71.Nuh Sûresi: (21-28. Âyetler) 105 

                                     
                                                                               

                                    
 

(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. 

 



 
 

 

 
 

  

  

  106 112.İhlas Sûresi: (1-4. Âyetler) 106   

                                      

                             

 (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.Felak Sûresi: (1-5. Âyetler)   

                                      
                                    

 (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.  

 



 
 

 

 
 

 

  

 107 114.Nas Sûresi: (1-6. Âyetler) 107   

                                      

                                  

 (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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"TESBİHAT YAPILIRKEN OKUNAN 

DUÂLAR"           
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Namazdan sonraki tesbihatlar, tarîkat-ı Muhammediye'dir (A.S.M.) 
ve velayet-i Ahmediye'nin (A.S.M.) bir evradıdır. O noktadan 
ehemmiyeti büyüktür. Sonra, bu kelimenin hakikatı böyle inkişaf 
etti: Nasılki risalete inkılab eden velayet-i Ahmediye bütün 
velayetlerin fevkindedir; öyle de, o velayetin tarîkatı ve o velayet-i 
kübranın evrad-ı mahsusası olan namazın akabindeki tesbihat, o 
derece sair tarîkatların ve evradların fevkindedir. 
  
“Namaz tesbihatının sırrına göre, nasıl ki namazdan sonra tesbih ve 
zikir ve tehlille bir hatme-i muazzama-i Muhammediye (asm) ve 
zikir ve tesbih eden ve rûyi zemin kadar geniş bir halka-i tahmidat-ı 
Ahmediye (asm) dairesine tasavvuran ve niyeten girmek medâr-ı 
füyuzat olduğu gibi, ben ve biz de, Risale-i Nur’un geniş daire-i 
dersinde ve halka-i envarında ders alan ve duâ eden ve çalışan 
binler mâsum lisanların ve mübarek ihtiyarların duâlarına ve a’mâl-i 
salihalarına hissedar olmak ve duâlarına âmin demek hükmünde 
olarak, onlarla tayy-ı mekân ederek, hayalen omuz omuza, diz dize 
bulunmak hayaliyle ve niyetiyle ve tasavvuruyla kendimizi 
fevkalhad bahtiyar biliyoruz.” (Kastamonu Lâhikası, s.122). 

 

Tesbihat konusunda Müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. 
Peygamber (asm): “Kim, her namazdan sonra otuz üç defa 
sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü 
ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;  “Lâ ilâhe illâllahu 
vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mülkü ve lehu`l-hamdü ve hüve alâ 
külli şey`in kadîr” (Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O 
tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun 
gücü her şeye kadirdir) derse, günahları deniz köpüğü kadar da olsa 
affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste 
de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbihatı yapanın derecesine 
kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir. (Ebû Dâvûd, Vitir, 24)  
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 (1)- Allah'ım! Sen Selâm'sın; selâm ve selâmet Senden gelir. 

Her şeyden üstün ve yücesin ey Celâl ve İkram sahibi! 

 

 

 2.Tesbihat   

                                                                   
                                                             

                                                          

 

 (2)- Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz 

Muhammed'in Aline öyle bir salat ve rahmet eyle ki, Onunla 

bizleri bütün dehşetli korku ve her türlü afetlerden halas 

eyle, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir. 

 

 

 3.Tesbihat   

                                                                               
                                                                             

                                                                        
                                                      

 

 (3)- Bizleri bütün günah ve kötülüklerden temiz kıl, yanında 

en üstün derecelere yükselt, bizleri gerek hayatta ve gerekse 

öldükten sonra bütün hayırlann en yüksek gayelerine vasıl 

eyle. Ey bütün dua ve isteklere cevap veren Mucib! Duamızı 

kabul eyle. Hamd olsun Alemlerin Rabbi olan Allah'a ki, 

hamd ancak kendisine mahsustur. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 5.Tesbihat   

                                                                                    
                                                                           

                                                                     

 

 (5)- Allah'tan başka ilah yoktur. O bir tektir şeriki yoktur. Mülk 

O'nundur.  Hamd O'nadır, kendisine mahsustur. Hayatı O verir. 

Ölümü O verir. Kendisi ölmez ebedi ve ezeli hayat sahibidir. Hayır 

O'nun elindedir. O her şeye kadirdir. Dönüş O'nadır. 

 

 

 6.Tesbihat   

  (2)                                     (1)                                      
 (3)                                                                      

(4)                                                       
                                                                       (5)     

 

 (1)- Allah'ım! bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar. 

(2)- Allah'ım! bizi her çeşit ateşten halas eyle! 

(3)- Allah'ım! bizi dini ve dünyevi fitnelerden muhafaza eyle! 

(4)- Allah'ım!  bizi ahir zaman fitnesinden koru! 

(5)-Allah'ım! bizi Mesih-i Deccal ve Süfyan fitnesinden kurtar. 
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 (4)- Allahım! her nefeste, her bakışta, her anda, semalar ve 
yerler ehlinin her göz açıp kapamasında Sana şehadetimizi 
takdim ederiz ki: 
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                                                                          (6) 
                                                     (7)                          
                                                   (8)                               

           (9)                                              (10)                     
                         (11)    

 

 (6)- Allah'ım! bizi dalaletlerden , bid'atlardan ve belalardan 

halas eyle . 

(7)- Allah'ım! bizi kötülüklere iten Nefs-i Emmarenin 

şerrinden muhafaza eyle . 

(8)- Allah'ım! bizi firavunlaşmış Nefs -i Emmarelerin 

şerlerinden koru. 

(9)- Allah'ım! bizi şerli kadınların şerrinden kurtar. 

(10)- Allah'ım! bizi belalı kadınların belasından halas eyle . 

(11)- Allah'ım! bizi fitnekar kadınların fitnesinden muhafaza eyle. 

 

 

 8.Tesbihat   

                                             (12)                                  
                   (13)                                            (14)           

                                 (15)                                            (16)  

 

 (12)- Allah'ım! bizi kabir azabından kurtar. 

(13)- Allah'ım! bizi kıyamet gününün azabından halas eyle. 

(14)- Allah'ım! bizi cehennem azabından muhafaza eyle. 

(15)- Allah'ım! bizi kahrının azabından koru. 

(16)- Allah'ım! bizi kahrının ateşinden koru. 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 10.Tesbihat   

                                                                                
                                                                                   

                                                 

 

 (22)- Allah'ım! bizi, anne-babamızı, Kur'an ve iman 
hizmetinde çalışan Risale-i Nur Talebelerini, ihlaslı, imanlı 
dostlarımızı, akrabalarımızı ve ecdadımızı Cehennem 
ateşinden kurtar. 

 

 

 11.Tesbihat   

                                                                                 
                    Defa(3)  

 

 (23)- Affınla kabul buyur ey halas eden, kurtaran Mücir! 

Fazlınla kabul buyur ey günahları bağışlayan Gaffar! 

Allah'ım! bizleri Ebrar olan iyilerle Cennet'e idhal eyle. 
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                                                          (17)                     
                                                        (18)                     

                              (19)                                                
(20)                                                  (21)  

 

 (17)- Allah'ım! bizi kabir azabı ve ateşlerden kurtar . 

(18)- Allah'ım! bizi riyadan, yalancı şöhretten, kendimizi 

beğenmekten, övünmekten muhafaza eyle. 

(19)- Allah'ım! bizi inkarcıların tecavüzünden koru.  

(20)- Allah'ım! bizi münafıkların şerrinden koru.  

(21)- Allah'ım!  bizi fasıkların fitnesinden koru. 
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 (24)- Allah'ım! bizi, Üstadımız Said Nursi'yi (Allah ondan razı 
olsun) ana - babamızı, Risale-i Nur Talebelerini, erkek ve kadın 
kardeşlerimizi, akrabalarımızı, ecdadımızı, iman ve Kur'an 
hizmetinde çalışan ihlaslı, imanlı dostlarımızı idhal eyle. 

 

                                                                                          
                                                                             

                                       

 

 (24)- Seçkin Peygamberinin şefaati, Onun pak, ali ve hayırlı 
Sahabilerinin  hürmetine,  iyilerle  beraber  Cennet'e idhal 
eyle. Gece ve gündüz devam ettikçe bu saydıklarımıza iyilik 
ve selamet ihsan eyle. Amin. Hamd olsun Alemlerin Rabbi 
olan Allah'a ki, hamd ancak kendisine mahsustur. 

 

 

 13.Tesbihat:    

        Ayetü'l kürsi okunur.  Defa(1)  

                   Defa(33)  

 Defa(33)                   
 Defa(33)                   

 

 (1)- Sübhanallah: O her türlü noksandan, kusurdan uzaktır. 
(2)- Elhamdülillah: Allah'a hamd olsun.  
(3)- Allahuekber : Allah en büyüktür. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 115 1.Tesbihat 115   

    

                                                                                
                                                              

 

 (1)- Kuşkusuz Allah ve melekleri, Peygamber’e salat 

ederler. Ey iman edenler! Siz de ona içtenlikle salât ve 

selam getirin. Lebbeyk diyerek (Allah'ım emrine, 

davetine uyduk) 

 

 

 2.Tesbihat   

                                                                           
                                                                                    

          Defa(3   )

 

 (2 )- Allah'ıml Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz 

Muhammed'in aline, bütün maddi ve manevi dertler ve 

devalar adedince çok salat, bereket ve selam ihsan eyle. 

 

 

 
3.Tesbihat 

  

                                                                       
                                                                       

                                                              

 

 (3)- Ya Rabbi! Habibin Muhammed'e ve bütün enbiya ve 

resullere herbirisinin al ve ashabına salat ve selam eyle. 

Amin! Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah'a ki, hamd 

ancak kendisine mahsustur . 
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 (4)- Binler binler salat, binler binler selam senin üzerine olsun ey 
Allah'ın Resulü! 
Binler binler salat, binler binler Selam senin üzerine olsun ey 
Allah'ın Habibi!  
Binler binler salat, binler binler Selam senin üzerine olsun ey 
Allah'ın vahyinin Emini! 

 

 
 6.Tesbihat   

                                                                                    
                                         

 

 (6)- Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim ve 
Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet getiririm. Allahu 
Teala ona salat ve selam etsin. 

 

 

 

 

 5.Tesbihat   

                                                                        
                                                                                    

                                                                            
                                                                             

                                                                           

 

 (5)- Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (a.s.m) Al ve Ashabına, 
ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların damlaları 
adedince salat, selam ve bereket indir. Günahlarımızı bağışla, bize 
merhamet eyle. Bize ve Üstadımız Said Nursiye (r.a.) ve anne 
babamıza ve Risale-i Nur talebelerine, ey İlahımız, bu salavatların 
herbirisine mukabil lütfeyle!   
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 (3.1)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey bin bir esma 

sahibi, mutlak ve gerçek mabud olan Allah! Herşeyden üstün ve 

yücesin, ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi 

nzıklandıran Rahman! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman. 

 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                             
                                      

 

 (3.2)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey hususi rahmet 

gösteren, sevgili ibadına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahim! 

Her şeyden üstün ve yücesin, ey bol kerem sahibi, umulmadık 

yerden ihsan eden Kerim! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                            
                                         

 

 (3.3)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her senaya 

layık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün 

varlıkların hal ve kal dilleriyle övülen Hamid! Her şeyden üstün 

ve yücesin, ey her şeyi yerli yerine koyan hikmetle yapan, faydalı 

yaratan Hakim! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden 

kurtar ya Rahman! 
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 (3.4)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz 

izzet ve azamet ve nimet sahibi olan yücelerin yücesi 

Mecid! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin sahibi, 

sultanı Melik! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat   

                                                                     
                                   

 

 (3.5)- Sübhansın,  münezzehsin, sana sığınırım ey maddi-

manevi bütün çirkinliklerden mutlak pak ve temiz olan, 

herşeyi en güzel şekilde temiz kılan Kuddus! Her şeyden 

üstün ve yücesin, ey eksiklerden uzak ve her türlü 

kötülükten selamet veren Selam! Affınla bizi azap 

ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                                   
                                         

 

 (3.6)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey emniyet 

ve eman veren, kalplere iman bahşeden Mü'min! Her 

şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyin dizgini elinde olan, 

bütün mevcudat çepeçevre kudret kabzasında tutan, 

gözeten, kollayıp koruyan, Müheymin! Affınla bizi azap 

ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

  

 

 3.Tesbihat    

                                                                        
                                   

 

 (3.8)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz 

derece büyüklük ve kibriya sahibi olan Mütekebbir! Her 

şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyi yoktan var eden 

yaratan Halık! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden 

kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                                     
                                   

 

 (3.9)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herşeyden 

önce var olan, başlangıcı olmayan ezeli olan Evvel! Her 

şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyden sonra baki kalan 

sonu olmayan ebedi olan Ahir! Affınla bizi azap ateşinden 

ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 119 3.Tesbihat  119   

                                                                     
                                    

 

 (3.7)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herkese 

galip gelen herbir mevcuda haddini bildiren sonsuz izzet 

sahibi Aziz! Her şeyden üstün ve yücesin, ey emir ve 

fermanına karşı konulamayan , dilediğini yaptırmayan 

muktedir olan, tamir ve ıslah eden Cebbar! Affınla bizi azap 

ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 (3.10)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığı, 

sıfatı, isimleri her şeyde aşir ve apaçık olan Zahir! Her şeyden 

üstün ve yücesin, ey isim, sıfat, ef'al ve eserleriyle herşeyin iç 

yüzünü ihata eden Batın! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat: (11)   

                                                                 
                                         

 

 (3.11)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey eşyayı ve 

her şeyin aza ve cihazatını birbirine uygun, ve layık şekillerde 

yapan Bari! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeye, kendine 

ve çevresine münasib suret giydiren Musavvir! Affınla bizi 

azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat: (12)   

                                                               
                                         

 

 (3.12)- Sübhansın, münezzehsin,Sana sığınınm ey tevbeleri 

sonsuz rahmetiyle kabul eden Tevvab! Herşeyden üstün ve 

yücesin, ey çeşit çeşit hediyeleri, nimetleri karşılıksız bol  bol 

ihsan eden Vehhab! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 (3.13)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey kullarına 

elçiler gönderen, ölmüş cesetlere Haşir'de hayat bahşeden. 

Bais! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin hakiki ilk ve 

son sahibi olan, mülk yalnız kendisine kalan Varis! Affınla bizi 

azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat: (14)   

                                                                     
                                   

 

 (3.14)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığının 

bidayeti ve sonu olmayan, bizatihi var olan hadis olmayan 

Kadim! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hiç bir sebebe 

dayanamayan herşeyi ayakla  tutan,  fenaya  uğramayan  

Mukim! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 

Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat: (15)   

                                                                   
                                   

 

 (3.15)- Sübhansın, münezzehsin, sana sığınırım ey rubu 

biyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, 

tek ve bir olan Ferd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey zat, 

şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan Vitr! 

Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 

Rahman! 
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 (3.16)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey misli, 

benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezeli ve ebedi Nur! 

Herşeyden üstün ve yücesin, ey kötillükleri çirkinlikleri 

rahmetiyle örten, gizleyen Settar! Affınla bizi azap ateşinden 

ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat   

                                                               
                                         

 

 (3.17)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz 

derece celalli ve yüce olan haşmet sahibi Celil! Herşeyden 

üstün ve yücesin, ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi olan 

Cemil! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 

Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat   

                                                                     
                                   

 

 (3.18)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her şeye 

ve kuvvete galip gelen, hunharları dize getiren, hiç kimse 

tedbir ve takdirini geri çeviremeyen Kahir! Her şeyden üstün 

ve yücesin, ey irade ettiği herşeye gücü ve kuvveti acze 

düşmeden eksilmeden kafi gelen Kadir! Affınla bizi azap 

ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 (3.19)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herşeyin 

gerçek sahibi, bütün mevcudatın mutlak maliki, hükümdar 

olan Melik! Her şeyden üstün ve yücesin, ey kuvvet ve kudret 

sahiplerini istediği gibi yönlendiren, bütün mevcudatı kudreti 

altında tutan Muktedir! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                                     
                                   

 

 (3.20)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey herşeyi 

bihakkın bilen, hiçbir şey ondan gizlenemeyen Alim! Her 

şeyden üstün ve yücesin, ey sonsuz ilim sahibi olan Allam! 

Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 

Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                               
                                          

 

 (3.21)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey sonsuz  

azamet, ve nihayetsiz ihatalı esma sahibi olan Azim! 

Herşeyden üstün ve yücesin, ey çok mağfiret eden, kullarını 

bağışlamayı seven Gafur!  Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 (3.22)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey en güzel 

muamele eden, fırsat tanıyan hemen cezalandırmayan Halim! 

Her şeyden üstün ve yücesin, ey çok seven ve sevdiren, 

sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan Vedud! 

Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 

Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                               
                                         

 

 (3.23)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mülkünde 

olup biten her şeyi gören, her yerde hazır ve nazır olan Şehid! 

Her şeyden üstün ve yücesin, ey bütün mevcudatı birden 

gören, her yerde hazır, herşeye nazır olan Şahid! Affınla bizi 

azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat   

                                                                       
                                    

 

 (3.24)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mümkün 

ve mutasavver bütün büyüklerden daha büyük olan Kebir! 

Her şeyden üstün ve yücesin, ey her batıl düşünceden pak 

mualla ve yüce olan Müteal! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 (3.25)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey misli, 

benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezeli ve ebedi Nur! 

Herşeyden üstün ve yücesin, ey lutufla davranan, gizli 

inceliği bilen, herşeyde nazik cemal-i san'atı görünen 

Latif! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar 

ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                               
                                         

 

 (3.26)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey bütün ses 

ve sadaları en iyi işiten Semi'! Her şeyden üstün ve yücesin, ey 

herşeyi yoluna koymakta kendisine en fazla güvenilen Kefil! 

Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 

Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                               
                                         

 

 (3.27)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey herşeye 

nihayet derece yakın olan, hiç birşey tasarrufuna, 

rububiyyetine engel olamayan Karib! Her şeyden üstün ve 

yücesin, ey herşeyin her zaman iç ve dışını ve gerçek 

hakikatini bütün incelikleriyle en iyi surette gören Basir! 

Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 

Rahman! 
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 (3.28)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığı, 

birliği isim ve sıfatlan her şeyden daha hak ve gerçek olan 

Hak! Her şeyden üstün ve yücesin, ey mahlukatına gerekli her 

şeyi açıklayan, maddi-manevi  varlığı  birliği tam  zahir olan 

Mübin! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya 

Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

                                                                    
                                   

 

 (3.29)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey çok 

esirgeyen, re'fet ve hususi şefkatini gösteren Rauf! Herşeyden 

üstün ve yücesin, ey hususi rahmet gösteren, sevgili ibadına 

mağfiret edip Cennet bahşeden Rahim! Affınla bizi azap 

ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

                                                                      
                                   

 

 (3.30)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım sonsuz 

derece pak ve temiz olan mutlak Tahir! Her şeyden üstün 

ve yücesin, ey dilediği herşeyi maddi ve manevi kirlerden 

pak ve temiz kılan, mutlak Mutahhir! Affınla bizi azap 

ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 (3.31)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey maddi 

manevi herşeyi dilediği ölçüde güzelleştiren Mücemmil!  

Herşeyden üstün ve yücesin, ey dilediğini üstün kılan 

Mufaddıl! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden 

kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

                                                                    
                                 

 

 (3.32)- Sübhansın, münezzehsin , Sana sığınırım ey hak ve 

hakikati ve dilediği herşeyi açığa çıkaran Muzhir! 

Herşeyden üstün ve yücesin, ey mahlukatına, hesaba 

gelmez çeşit çeşit her taifeye münasib lezetli şirin 

nimetler veren Mün'im! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                                 
                                         

 

 (3.33)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey 

amellere en layık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyan! 

Herşeyden üstün ve yücesin, ey gerçek saltanat ve hüküm 

sahibi Sultan!  Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 (3.34)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey çok 

rahmet eden, en latif rahmetini gösteren Hannan! 

Herşeyden üstün ve yücesin, ey çok ihsan eden, hakiki 

iyilik sahibi olan Mennan!  Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

                                                                    
                                   

 

 (3.35)- Sübhansın, münezzehsin. Sana sığınırım ey taklit 

edilmez, misli yapılamaz herbir sanat ve eserinde birliği 

görünen Ehad! Her şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyin, 

her mahlukun her ihtiyacını veren. Hiç bir şeye muhtaç 

olmayan Samed! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 
 3.Tesbihat    

                                                             
                                 

 

 (3.36)- Sübhansın, münezzehsin. Sana sığınırım ey mutlak, 

zati, ezeli ve ebedi hayat sahibi olan Hayy!  Her şeyden 

üstün ve her şey kendisine istinat edip dayanarak kaim 

olan, vücudu hiç bir şeye dayanmayan Kayyum!  Affınla 

bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman! 
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 (3.37)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mutlak 

adalet sahibi Adl! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hüküm 

ve kaza sahibi Hakem! Affınla bizi azap ateşinden ve 

cehennemden kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat    

                                                                    
                                   

 

 (3.38)- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey rubu 

biyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri 

olmayan, tek ve bir olan Ferd! Her şeden üstün ve 

yücesin, ey bütün maddi manevi çirkinliklerden, mutlak 

pak ve temiz olan. Herşeyi en güzel şekilde temiz kılan 

Kuddus! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden 

kurtar ya Rahman! 

 

 

 3.Tesbihat   

                                                                                      
                                                                      

 

 (3.39)- Senden başka ilah yoktur. Sen her şeyden yüce ve 

muallasın. Bizi, Üstadımızı Said-i Nursiyi(r.a), cehennem 

ateşinden. diğer bütün ateşlerden kurtar. 
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 (3.40)- Anne babamızı, arkadaşlarımızı, risale-i nur 

talebelerini, akrabalarımızı, halis dostlanmızı cehennem 

ateşinden, diğer bütün ateşlerden kurtar. 

 

 
 3.Tesbihat    

                                                                       
                                                                              

                                                                        
                                                     

 

 (3.41)- Bizleri nefis ve şeytanın  şerrinden,  cin  ve  insanın  

şerrinden, bid'aların, dalaletin, şirkin ve azgınlığın  

şerrinden muhafaza eyle. Affının hürmetine azaptan 

koruyan ey Mücır! fazlının bereketine çok bağışlayan ey 

Gaffar! Rahmetinin hatırına, ey merhametlilerin 

merhametlisi Erhamerrahimin!. 

 

 
 3.Tesbihat    

                                                                              
                                                                 

 

 (3.42)- Allah'ım!  seçkin  peygamberinin  şefaatiyle,  

iyilerle beraber, bizleri Cennet'e idhal eyle! Dualarımızı 

kabul buyur. Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah'a ki, 

hamd ancak kendisine mahsustur. 
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                           (1)                            (2)     

                       (3)                            (4)             
              (5)  

 

 1- Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemil olan Allah. 

2- Ey herşeye nihayet derece yakın, Karib olan Allah. 

3- Ey dua ve isteklere cevap veren Mücib olan Allah. 

4- Ey  sevilmeye en layık, gerçek sevgili Habib olan Allah. 

5- Ey re'fet ve hususi şefkatini gösteren Rauf olan Allah. 

 

 
 4.Tesbihat    

                            (6)                              (7)     
                       (8)                            (9 )                  

         (10)  

 

 6- Ey çok merhametli, yüce şefkatiyle kullarına 

müteveccih Atuf olan Allah. 

7- Ey kainatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen 

Maruf olan Allah. 

8- Ey lutufla davranan, herşeyde nazik cemal-i san'atı, 

inceliği görünen Latif olan Allah. 

9- Ey sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi 

Azim olan Allah. 

10- Ey çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren 

Hannan olan Allah. 
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                            (11)                            (12)  
                             (13)                             (14)  

                             (15) 

 

 11- Ey bol ihsan eden, hakiki iyilik ve nimet sahibi 
Mennan olan Allah. 
12- Ey amellere layık karşılık veren, zayi etmeyen 
Deyyan olan Allah. 
13- Ey şirkten, noksan sıfatlardan  münezzeh 
Sübhan olan Allah. 
14- Ey bütün korkulardan emniyet verip, hıfzeden 
Eman olan Allah. 
15- Ey yol gösteren, şeksiz, şüphesiz hüccet ve 
Burhan olan Allah. 

 

 
 4.Tesbihat   

                              (16)                                (17) 
                            (18)                              (19)     

                        (20)  

 

 16- Ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultan olan Allah. 
17- Ey kendisinden yardım dilenilen, imdad istenen 
Müstean olan Allah. 
18- Ey iyilik ve ihsanı bol, güzel muamele eden, her şeyi 
en iyi surette yapan Muhsin olan Allah, 

19- Ey her batıl düşünceden pak, yüce ve üstün 
Müteal olan Allah. 
20- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi 
rızıklandıran Rahman olan Allah. 
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                            (21)                            (22)     
                       (23)                           (24)             

              (25)  

 

 21- Ey hususi rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfiret! 

edip Cennet bahşeden Rahim olan Allah. 

22- Ey çok kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden 

Kerim olan Allah. 

23- Ey sonsuz şeref ve azamet ve nimet sahibi, yücelerin 

yücesi Mecid olan Allah. 

24- Ey rububiyetinde , uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında 

benzeri olmayan, tek ve Ferd olan Allah. 

25- Ey zat, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi 

olmayan Vitr olan Allah. 

 

 

 4.Tesbihat    

                             (26)                           (27)     
                         (28)                                       

(29)                           (30)  

 

 26- Ey taklit edilmez, misli yapılamaz herbir sanat ve 
eserinde birliği görünen Ehad olan Allah. 
27- Ey herşeyin, her mahlukun her ihtiyacını veren, hiç bir 
şeye muhtaç olmayan Samed olan Allah. 
28- Ey hamd edilmeye en layık, çok  övülen 
Mahmud olan Allah. 
29- Ey vaadinde ve sözünde doğru Sadık olan Allah.  
30 -Ey görünen ve düşünülen herşeyden daha üstün 
ve mualla Ali olan Allah. 
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                           (31)                          (32)            
              (33)                            (34)                          

(35)                          (36) 

 

 31- Ey Mut lak zenginlik sahibi Gani olan Allah. 
32- Ey maddi manevi her derde deva, her illete çare 
Şafi olan Allah. 
33 - Ey arzulanan, istenilen maddi manevi her şeye 
yeten Kafi olan Allah. 
34- Ey illetlerin elem ve acısı yerine sıhhattaki saadet ve afiyet 
nimetini bahşeden Muafi olan Allah. 
35- Ey bütün sıfat ve esmasıyla hep var olan, varlığı 
zamanla sınırlanmayan Baki olan Allah. 
36- Ey her mevcuda vazifesini bildiren yaratıldığı gayeye 
yönlendiren, dilediğine hidayet veren Hadi olan Allah. 

 

 
 4.Tesbihat    

                            (37)                            (38)               
              (39)                           (40                            (41)   

                           (42) 

 

 37- Ey irade ettiği herşeye kuvveti eksilmeden kafi gelen Kadir 
olan Allah. 
38- Ey maddi manevi ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp 
gizleyen Satir olan Allah. 
39- Ey bütün mevcudatı dize getiren, sonsuz izzet sahibi, 
hükmünde mutlak galip Kahhar olan Allah.  
40- Ey emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğini yapmaya 
ve yaptırmaya muktedir, tamir ve ıslah eden Cebbar olan Allah. 
41- Ey bol mağfiret sahibi, fazl ve rahmetiyle her günahı 
bağışlayan Gaffar olan Allah. 
42- Ey bereket kapılarını, hikmetli suretleri, ahiret alemini, 
bağlı, kilitli gönülleri, tılsımlı düğümleri , kapalı yollan hayırla 
açan Fettah olan Allah. 
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 43- Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey Celal ve İkram sahibi!  

 

  4.Tesbihat     

                                                                
                                                            

                                                     
                                                          

                                 

 

 44- Bütün bu isimlerin hakkı için Senden İbrahim'e ve 
İbrahim'in aline salat, selam, bereket, rahmet ve çok 
şefkat ettiğin gibi, Efe ndimiz Muhammed'e (a.s.m.) ve 
Muhammed'in aline cümle Alemlerde salat etmeni 
diliyorum.  

 

 

  4.Tesbihat     

                                                             
                                                     

 

 45- Rabbimiz, Sen her senaya layık Hamid; şanı yüce, 
kadri büyük olan Mecid'sin!  Rahmetinin hürmetine, ey 
merhametlilerin merhametlisi Erhamerrahimin, 
duamızı kabul buyur. 
Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah'a ki , hamd ancak 
kendisine mahsustur. 

 

 



 
 

                                                     

 

"HATİM YAPILIRKEN OKUNAN DUÂ"           

  

 

HATİM DUÂSI        
 

4.BÖLÜM 
Kuran-ı Kerimi okuduktan sonra  
Önce üç kere İhlas suresi okunur. 
Surenin ardından tekbir getirilir. 
İhlas suresinden sonra Felak suresi 
okunur ve ardından tekbir getirilir. 
Felak suresinden sonra Nas suresi 
okunur ve ardından tekbir getirilir. 
En son Fatiha suresi ve Bakara'nın 
ilk sayfası okunarak Hatim duası 
edilmeye başlanır. Hatim duası 
bittikten sonra tekrar Fatiha suresi 
okunur. 

4.BÖLÜM: Hatim 
Yapılırken  
Okunan Duâ   
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َِّٰه َربِّ الَْعالَ۪ميَن  أَلَْحْمُد لِل 
1. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. 

 َوالَْعاقِـَبـُة لِْلُمـت ـ۪قيَن
2. İyi sonuç müttakilerindir. 

الِ۪ميَن   َوَلا ُعْدَواَن  إِل ا َعَلي الظ 

3. Düşmanlık ancak zalimler içindir. 

ٍد َوأَّٰلِ۪ه َوَصْحبِ۪ه۪ٓ أَ ْجَم۪عيَن   َّٰى َرُسولِـَنا ُمَحم  لَّٰاُم َعل لَّٰاُة َوالس   َوالص 
4. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)’e, onun bütün ehl-i 

beytine ve ashâbına salât ve selâm olsun. 

ـْل ِمن ا إِن َك ـَنا َتـَقـب  ـَنا َيا َرب  ُهم  َرب 
ّٰـَ ۪ميُع الَْع۪ليُم أَلل   أَنَْت الس 

5. Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki          
sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. 

اُب الر ۪حيُم ــو  ـَنآ إِن َك أَنَْت الت  ّٰـَ  َوتُْب َعَلْيَنا َيا َمْول
6. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle!. Şüphesiz ki        

sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. 

َّٰى َط۪ريٍق ُمْسَتـ۪قيٍم ا َوَوفِّْقـَنآ إِلَى الَْحقِّ َوإِل  َواْهِدنَ
7. Bize hidâyet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı  

bizi muvaffak eyle!. 

 بِـَبـَرَكـِة الُْقْرأَِّٰن الَْع۪ظيِم
8. Yüce Kur’ân’ın hürmetine, 

 َوبُِحْرَمـِة َمْن أَْرَسْلـَتـُه َرْحَمًة لِْلَعالَ۪ميَن
9. Ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber 

hürmetine. 

 َواْعُف َعـن ا َيا َك۪ريُم
10.Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. 
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 َواْعُف َعـن ا َيا َر۪حيُم
11. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. 

  َواْغِفْر لَـَنا ُذنُـوَبـَنا بَِفْضلَِك َوُجوِدَك َوَكَرِمَك َيآأَْكَرَم  اْلاَْكَر۪ميَن
12. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla 

bizim günahlarımızı bağışla. 

ـن ا بِ۪زيـَنـِة الُْقْرأَِّٰن ُهم  َزيِّ ّٰـَ  أَلل 
13. Allah’ım! Bizi Kur’ân süsü ile süsle. 

 َوأَْكِرْمَنا بَِكَراَمِة الُْقْرأَِّٰن
14. Kur’ân ile bize lütfet! 

فْـَنا بَِشَرافَِة الُْقْرأَِّٰن  َوَشرِّ
15. Kur’ân ile bizi şereflendir. 
 

 َوأَلْبِْسَنا بِـِخْلَعِة الُْقْرأَِّٰن
16. Kur’ân elbisesini bize giydir. 

 َوأَْدِخـْلـَنا الَْجـن ـَة بَِشَفاَعِة الُْقْرأَِّٰن
17. Kur’ân hürmetine bizi cennetine koy. 

َِّٰخَرِة بُِحْرَمِة الُْقْرأَِّٰن َوَعاِفـَنا ِمْن كُلِّ  ـَيا َوَعَذاِب اْلا نْ  َبلَّٰ۪ٓاِء الدُّ
18. Kur’ân hürmetine dünyadaki belalardan ve âhiret azabından 

bizi koru. 

يَع أُمَّـِة ُُمَمٍَّد ََي َر۪حيُم ََي َرْْحُٰن    َواْرَحْم ََج۪
19. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına 

merhamet et. 
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نْـَيا َق۪ريًن  اأَللَّٰـُهمَّ اْجَعِل اْلُقْرٰأَن لَـَنا ِف الدُّ
20. Allah’ım! Kur’ân’ı bize dünyada yoldaş eyle. 

 َوِفي الَْقـْبـِر ُمونًِسا
21. O’nu bize kabirde dost eyle 

  َوِفي الِْقَياَمـِة َش۪فيًعا
22. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl 

َراِط نُـوًرا  َوَعَلى الصِّ
23. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle.  

 َوِفي الَْجـن ـِة َر۪فيًقا
24. Cennette onu bize yoldaş eyle 

ارِ ِسْتـًرا َوِحَجاًبا   َوِمَن الن 
25. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. 

 َوإِلَى الَْخـْيـَراِت كُـلِّـَها َد۪ليًلا َوإَِماًما
26. Tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. 

نَي   ِبَفْضِلَك َوُجوِدَك وََكَرِمَك ََي َأْكَرَم اْْلَْكَر۪منَي َوََي َأْرَحَم الرَّاِِح۪
27. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile Ey İkram edenlerin en ikram 
edeni ve Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! 

 أَللَّٰـُهمَّ اْهِدََن بِـِهَدايَـِة اْلُقْرٰأِن 
28. Kur’ân hidâyeti ile bizi hidâyete eriştir. 

ـيَراِن بَِكَراَمِة الُْقْرأَِّٰن ـَنا ِمَن الن ۪  َونَـجِّ
29. Kur’ân’ın hürmetine bizi ateşten koru. 
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 َواْرفَْع َدَرَجاتِـَنا بَِف۪ضيَلـِة الُْقْرأَِّٰن 
30. Kur’ân hürmetine bizim derecemizi yükselt. 

َّٰتِـَنا بِـتِـلَّٰاَوِة الُْقْرأَِّٰن أ ْر َعـن ا َسيِّ   َوَكفِّ
31. Okunan Kur’ân hürmetine günahlarımızı bağışla. 

 َيا َذا الَْفْضِل َواْلِاْحَساِن
32. Ey Lütuf ve ihsan sahibi!. 

ْر قُـلُوَبـَنا ُهم  َطهِّ ّٰـَ  أَلل 
33. Allah’ım! Kalplerimizi temizle.  

  َواْسُتْر ُعيُوَبـَنا
34. Kusurlarımızı ört. 

 َواْشِف َمْرَضانَا
35. Hastalarımıza şifa ver. 

 َواْقِض ُدُيـونَـَنا
36. Borçlarımızı ödemeye yardım et. 

  َدَرَجاتِـَنا َواْرفَْع
37. Derecemizi yükselt.  

   َواْرَحْم أََّٰبآَءنَا
38. Babalarımıza merhamet et. 

ـَهاتِـَنا  َواْغِفْر أُم 
39. Annelerimizi bağışla 

 َوأَْصلِْح ۪ديـَنـَنا َوُدنْـَيانَا
40. Din ve dünya işlerimizi islâh et. 
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 َوَشتِّْت َشْمَل أَْعَدآئِـَنا
41. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. 

َّٰفَاِت ـَنا َوبَِلاَدنَا ِمْن ِج۪ميِع اْلا      َواْحَفْظ أَْهَلـَنا َوأَْمَوالَ
ـَبـلَّٰاَيا  َواْلاَْمَراِض َوالْ

42. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, 
hastalıklardan ve belalardan koru. 

 َوَثـبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُْصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكاِف۪ريَن
43. Ayaklarımızı sabit eyle, kâfir toplumlara karşı bize yardım et. 

 بُِحْرَمِة الُْقْرأَِّٰن الَْع۪ظيِم
44. Yüce Kur’ân hürmetine. 

ُهم  َبـلِّـْغ َثــَواَب َما َقَرأْنَاُه  َونُـوَر َما َتـَلْونَاُه ّٰـَ  أَلل 
َّٰى َعَلـْيـِه َوَسل َم ٍد َصل ى اللُّٰه َتـَعال ـَنا ُمَحم  ـِدنَا َونَـبِـيِّ َّٰى ُروِح َسيِّ  إِل
45. Allah’ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur’ân’ın sevabını ve 

nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (a.s)’in ruhuna ulaştır. 

َّٰ۪ٓى أَْرَواِح َج۪ميِع اْلاَنْبِـَيـآِء َوالُْمْرَس۪ليَن  َوإِل
  َصَلَواُت اللِّٰه َوَسلَّٰاُمُه َعَلـْيِهْم أَْجَم۪عيَن

46. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin (a.s) ruhlarına 
ulaştır. 

َّٰاِد۪ه ، َوأَْزَواِج۪ه، َّٰ۪ٓى أَْرَواِح أَّٰلِ۪ه، َوأَْول  َوإِل
ي اتِـ۪ه  َوأَْصَحابِـ۪ه، أَْتـَباِع۪ه، َوَج۪ميِع ُذرِّ
َّٰى َعَلـْيـِهْم أَْجَم۪عيَن   رِْضَواُن اللِّٰه َتَعال

 

47. Ve Peygamberimiz (a.s)’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, 
ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır. 
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ـَهاتِـَنا،  َّٰ۪ٓى أَْرَواِح أَّٰ َبآئِـَنا، َوأُم   َوإِل
 َوإِْخَوانِـَنا َوأََخَواتِـَنا، َوأَْوَلاِدنَا، َوأَْقِرَبآئِـَنا، َوأَِحب آئِـَنا، َوأَْصِدَقآئِـَنا،

 َوأََسا۪تيِذنَا، َوَمَشايِـِخـَنا، َولَِمْن َكاَن لَُه َحقٌّ َعَلـْيـَنا
48. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, 

kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, 
dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin,  

َّٰي أَْرَواِح َج۪ميِع  َوإِل
 الُْمْؤِم۪نيَن َوالُْمْؤِمَناِت، َوالُْمْسلِ۪ميَن َوالُْمْسلَِماِت، أَْلاَْحـَيآِء ِمـْنـُهْم

 َواْلاَْمَواِت   
49. Mümin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına 
ulaştır. 

َعـَواِت  َيا َقاِضَي الَْحاَجاِت َوَيا ُم۪جيَب الد 
50. Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! 

 َيآ أَْرَحَم إِْسَتـِجْب ُدَعآ ئَــَنا بَِرْحَمتَِك الر اِح۪ميَن
51. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. 

 َوَسَلاٌم َعَلى الُْمْرَس۪ليَن
52. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun. 

 

 َوالَْحْمُد لِلِّٰه َربِّ الَْعالَ۪ميَن
53. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. 

 اَلَْفاتِـَحة
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KUR’AN-I KERİM DUÂ                   

AYETLERİ                                                      

NAMAZ - TESBİHAT - HATİM                                                                       

DUÂLARI 

 

«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).  
De ki: “Duânız olmazsa Rabbim size hiç değer verir mi? 
(25.Furkan 77.Ayet).   
Duâ gerek namazın içinde, gerek namazın dışında olsun çok 
önemli bir ibadettir. Kuran’da geçen duâ ayetleri anlamı ile 
birlikte bu kitapta topladık. 1. Bölüm Kur’an-ı Kerim'deki 
duâlar ile duâ etmek, 2.Bölüm ise namazda okumak için, 
3.Bölümde tesbihat yapılırken ve 4.Bölümde Hatim duası 
yapılırken 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. 

                                                                                          

Seni tenzih ediyoruz, senin bize öğrettiğinden başka bizim 

ilmimiz yoktur muhakkak ki Sen her şeyi hakkıyla bilen her işi 

hikmetle yapansın.     
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