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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 ve 3. Bölümde 
ise tesbihat 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  
 

الر�ٖحيمِ الر�ْحٰمِن الل�ِه  بِْسمِ    
 (1.1) - Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.  
 

الَْعالَٖمينَ َرب�  لِل�هِ  اَلَْحْمدُ    

 (1.2) - Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır.  
الر�ٖحيمِ  اَلر�ْحٰمنِ     

 (1.3) - (O Allah) Rahman, Rahim’dir.  
ينِ  َيْومِ  َمالِكِ   الّدٖ   

 (1.4) - Din(hesap) gününün sahibi 
 

 

نَْسَتٖعينُ  َواِي�اكَ  نَْعُبدُ  اِي�اكَ   
 

 (1.5) - Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.  

 

َراَط  اِْھِدنَا ْسَتٖقيمَ الْمُ الص�  
 

 (1.6) - Bizi dosdoğru yola hidayet et.  

 

 الَْمْغُضوبِ  َغْيرِ  َعَلْيِهمْ اَنَْعْمَت ال�ٖذيَن  ِصَراطَ 

الّٖينَ  َوَ�� َعَلْيِهمْ  الض�  

 

 (1.7) - Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna 
(hidayet et). Gazab edilenlerin ve sapıtanların yoluna değil. 

 



 
 
  

 

   

2.Bakara Sûresi: (126-129. Âyetler) 

ِمنَ  اَْهَلهُ  َواْرُزقْ  اِٰمًنا ٰهَذا َبَلًدا اْجَعلْ  َرب�   
  الَْيْوِم اْ��ِٰخرِ وَ  بِالل�ِه َ  ِمْنُهمْ َمْن اَٰمن  الث�َمَراتِ 

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

ٖميعُ  اَنْتَ اِن�َك ِمن�ا َتَقب�ْل  َرب�َنا الَْعٖليمُ  الس�     
(2.127) - “Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla 
işitensin, hakkıyla bilensin”. 

ي�ِتَنا  لَكَ  ُمْسِلَمْينِ  َواْجَعْلَنا َرب�َنا ةً َوِمْن ُذر� لَكَ  ُمْسِلَمةً  اُم�  
ابُ  اَنَْت اِن�َك  َوتُْب َعَلْيَنا َمَناِسَكَنا َواَِرنَا الر�ٖحيُم  الت�و�  

(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. 

 اَب الِْكتَ  َوُيَعل�ُمُهمُ اَٰياتَِك  َعَلْيِهمْ  َيْتلُوا ِمْنُهمْ  َرُسوً��ٖفيِهْم  َواْبَعثْ  َرب�َنا
الَْحٖكيمُ  الَْعٖزيزُ اِن�َك اَنَْت َوُيَزكّٖيِهْم  َوالِْحْكَمةَ   

(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)  

َراِجُعونَ  اِلَْيهِ  َواِن�ا لِل�هِ  اِن�ا  
 (2.156)- “Şüphesiz biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz biz O’na 
dönücüleriz.” 

7 2.Bakara Sûresi: (32. Âyet) 7 

الَْحٖكيمُ الَْعٖليُم  اِن�َك اَنْتَ َما َعل�ْمَتَنا  اِ���ِعْلَم لََنا  َ�� ُسْبَحانَكَ    
 (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 

نَْيااٰتَِنا  َرب�َنا       َحَسَنةً  َوِفى اْ��ِٰخَرةِ  َحَسَنةً  ِفى الد�
َعَذاَب الن�ارِ  َوقَِنا  

(2.201) - “Rabbimiz! Bize dünya da iyilik ver, ahirette de iyilik   
ver ve bizi ateş/cehennem azabından koru!” 

2.Bakara Sûresi: (250.Âyet)                       
  

  َوانُْصْرنَا اَْقَداَمَنا َوَثب�تْ َصْبًرا  َعَلْيَنا اَْفِرغْ َرب�َنا 
الَْكافِٖريَن َعَلى الَْقْوِم   

(2.250) - Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit 
tut ve kâfirler topluluğuna karşı bize nusret ver! 

2.BAKARA: (255.Ayet) 

َما  لَهُ َوَ�� نَْومٌ  ِسَنةٌ َ�� َتاُْخُذُه  الَْقي�ومُ  اَلَْحی�  ُهوَ  اِ���اِلَٰه  َ��اَلل�ُه 
ٰمَواِت  ِعْنَدُه اِ��� َيْشَفُع  َمْن َذا ال�ٖذىَوَما فِى اْ��َْرِض فِى الس�

 بَِشْیءٍ َوَ�� ُيٖحيُطوَن  َوَما َخْلَفُهمْ ٖديِهْم َما َبْيَن اَيْ  َيْعَلمُ  بِِاْذنِهٖ 
ٰمَواِت  كُْرِسي�هُ َوِسَع  بَِما َشاءَ  اِ��� ِمْن ِعْلِمهٖ   َوَ�� َواْ��َْرضَ الس�

الَْعٖظيمُ  َوُهَو الَْعلِى�  ِحْفُظُهَما َيُؤُدهُ   
(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 
  

الَْمٖصيرُ لَْيَك َواِ َرب�َنا  ُغْفَرانَكَ  َواََطْعَنا َسِمْعَنا  
 (2.285) - “İşittik ve itaat ettik! Rabbimiz! Bağışlamanı dileriz, 

dönüş ancak sanadır!” 

 
   َتْحِملْ  َوَ�� َرب�َنا اَْخَطاْنَا اَوْ  نَٖسيَنا اِنْ  َ�� تَُؤاِخْذنَاَرب�َنا 
 َوَ�� َرب�َناَقْبلَِنا َعَلى ال�ٖذيَن ِمْن  َكَما َحَمْلَتهُ  اِْصًرا َعَلْيَنا

ْلَنا َواْرَحْمَنا َواْغِفْر لََنا َواْعُف َعن�ا  بِهٖ  لََناَ�� َطاَقَة  َما تَُحم�
الَْكافِٖرينَ َعَلى الَْقْوِم  َفانُْصْرنَاَمْولٰیَنا اَنَْت   

 (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) 
 

َلُدنَْك  ِمْن  َوَهْب لََنا اِْذ َهَدْيَتَنا َبْعدَ قُلُوَبَنا َ�� تُِزْغ  َرب�َنا
اُب اَنَْت  اِن�كَ  َرْحَمةً  الَْوه�  

 (3.8) -  "Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra 
kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. 
Şüphesiz sen çok bahşedensin."  

 
اِن� الل�َه  َرْيَب ٖفيهِ  َ�� لَِيْومٍ  الن�اسِ  َجاِمعُ  اِن�كَ  َرب�َنا  

الْٖميَعادَ  ُيْخلِفُ  َ��  
 (3.9) - Rabbimiz, sen mutlaka insanları, asla şüphe olmayan 

bir günde toplayacaksın. Allâh sözünden dönmez. 



 
 

   
 

  

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

َعَذاَب الن�ارِ  َوِقَناُذنُوَبَنا َفاْغِفْر لََنا اَٰمن�ا  اِن�َنا َرب�َنا  
(3.16) - “Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik! Bizim 
günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru!” 

الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز  اِ��� ُهوَ َ�� اِلَٰه   
(3.18) -  O’ndan başka ilah yoktur. (Allah) azizdir, hikmet 
sahibidir. 

 
3.Âli İmrân Sûresi: (26-27. Âyetler) 

 َوَتْنِزعُ َمْن َتَشاُء  ْلكَ الْمُ  تُْؤتِىَمالَِك الُْمْلِك  لل�ُهم� اَ  
ْن َتَشاءُ  الُْمْلكَ    َمْن َتَشاءُ َوتُِذل�  َمْن َتَشاءُ  َوتُِعز�  ِمم�

َقٖديرٌ َعلٰى كُل� َشْیٍء  اِن�كَ  بَِيِدَك الَْخْيرُ   

(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. 

ِفى ال�ْيِل   الن�َهارَ  َوتُولِجُ ِفى الن�َهاِر  ال�ْيلَ  تُولِجُ 
 الَْمي�َت        َوتُْخِرجُ  الَْمي�ِت ِمَن  الَْحی�  َوتُْخِرجُ 

بَِغْيِر ِحَسابٍ َمْن َتَشاُء  َوَتْرُزقُ الَْحی�  نَ مِ   
(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 

ًراَما ٖفى َبْطٖنى  لَكَ  نََذْرتُ اِنّٖى  َرب�   اِن�كَ ِمنّٖى  َفَتَقب�لْ  ُمَحر�

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

3.Âli İmrân Sûresi: (38. Âyet) 

ي�ةً  ِمْن لَُدنْكَ َهْب لٖى َرب�  َعاءِ َسٖميُع  اِن�كَ  َطي�َبةً  ُذر� الد�  
(3.38) - “Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet bahşet! 
Şüphesiz sen duâları hakkıyla işitensin. “ 

 
 

3.Âli İmrân Sûresi: (53. Âyet) 

 َمعَ  َفاْكُتْبَنا الر�ُسولَ  َوات�َبْعَنابَِما اَنَْزلَْت  اَٰمن�ا َرب�َنا 
اِهٖدينَ   الش�

(3.53) - Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve Peygamber’e 
uyduk! O halde bizi şahidlerle beraber yaz. 
 

3.Âli İmrân Sûresi: (147. Âyet) 
 

 َوَثب�ْت  ٖفى اَْمِرنَا َواِْسَراَفَناُذنُوَبَنا  اْغِفْر لََنا َرب�َنا
الَْكاِفٖرينَ َعَلى الَْقْوِم َوانُْصْرنَا  اَْقَداَمَنا  

(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 
 

الَْوٖكيلُ َونِْعَم  الل�هُ  َحْسُبَنا  
 (3.173) - “Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir!” 

  
 

3.Âli İmrân Sûresi: (191.Âyet) 

َعَذاَب الن�ارِ َفِقَنا  ُسْبَحانَكَ  َباِطً�� ٰهَذا َما َخَلْقَت  َرب�َنا  
(3.191) - “Rabbimiz! bunları boş yere yaratmadın, seni 
tesbih ederiz, bizi ateş azabından koru!   
                    

 

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

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

(3.192) - “Rabbimiz! Şüphesiz sen, kimi ateşe koyarsan, 
artık gerçekten onu rüsva edersin! Zalimlerin hiç 
yardımcıları yoktur.”                      

 اَْن اِٰمُنوالِْ�ٖ�يَماِن  ُيَناٖدى ُمَناِدًيا َسِمْعَنااِن�َنا  َرب�َنا
ْر َعن�ا  ُذنُوَبَنا َفاْغِفْر لََناَرب�َنا  اَفاَٰمن�  بَِرب�ُكمْ  َپاتَِناَوَكف�  َسي�

َع اْ��َْبَرارِ مَ  َوَتَوف�َنا  
 (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!”                                                                                                      

 َيْومَ  َوَ�� تُْخِزنَا َعلٰى ُرُسِلكَ َما َوَعْدَتَنا َواٰتَِنا  َرب�َنا
اْلٖميَعادَ  تُْخِلفُ  َ��اِن�َك الِْقٰيَمِة   

 (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   
   

  َواْجَعْل اَْهلَُها  الظ�الِمِ  الَْقْرَيةِ ِمْن ٰهِذِه  ْخِرْجَنااَ  َرب�َنا
نَٖصيًراِمْن لَُدنَْك لََنا  َواْجَعلْ  َولِي�اِمْن َلُدنَْك  لََنا  

 

  
 

(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)   
   

اِهٖدينَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا َمن�ااٰ  َرب�َنا الش�  
 

  
 

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

 

 
  5. Maide Sûresi: (111.Âyet)   
   

ُمْسِلُمونَ  بِاَن�َنا َواْشَهدْ  اَٰمن�ا  
 

  
 

(5.111) - “İman ettik! (Rabbimiz!) Gerçekten bizim 
Müslümanlar olduğumuza şahid ol!”   

 

 
 5. Maide Sûresi: (114. Âyet)   
   

َماِء  َمائَِدةً  َعَلْيَنا اَنِْزلْ  َرب�َنا ٖعيًدا  لََنا َتُكونُ ِمَن الس�
لَِنا اِزٖقينَ ْيُر خَ َواَنَْت َواْرُزْقَنا  ِمْنكَ َواَٰيًة  َواِٰخِرنَا �ِ�َو� الر�  

 

  
 

 (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  
  

 ٖديًنا  قَِيًماُمْسَتٖقيٍم اِلٰى ِصَراٍط َربّٖى َهٰدیٖنى  اِن�ٖنى 
ِمَن الُْمْشِرٖكينَ  َوَما َكانَ َحٖنيًفا  ِمل�َة اِْبٰرٖهيمَ   

 

 

(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)   
  

لِل�ِه       َوَمَماٖتى  َوَمْحَيایَ  َونُُسٖكى َصَ��ٖتىاِن�   
 َرب� الَْعالَٖمينَ 

 

 

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

 

 

  6.Enam Sûresi: (163.Âyet)   
   

لُ  َواَنَا اُِمْرتُ َوبِٰذلَِك  َ�� َشٖريَك لَهُ   الُْمْسلِٖمينَ  اَو�   

  
 

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

 

 
 7.Ârâf Sûresi: (23.Âyet)   
   

 َوَتْرَحْمَناَتْغِفْر لََنا َواِْن لَْم  اَنُْفَسَنا َظَلْمَنا َرب�َنا  
ِمَن الَْخاِسٖرينَ لََنُكونَن�   

 

  
 

(7.23) - “Rabbimiz! nefsimize zulmettik. Eğer bizi 
bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen şüphesiz hüsrana 
uğrayanlardan oluruz."  

 



 
 

 
 

 

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

لَْوَ��   لَِنْهَتِدىَ  َوَما كُن�الِٰهَذا ال�ٖذى َهٰدیَنا الَْحْمُد لِل�ِه 
  بِالَْحق�  َرب�َنا ُرُسلُ  َجاَءتْ  لََقدْ  الل�هُ  اَْن َهٰدیَنا

  
 

 
(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) 
    

الظ�الِٖمينَ الَْقْوِم َمَع  َتْجَعْلَنا َ�� َناَرب�   

  
 

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

 
 7.Ârâf Sûresi: (89.Âyet) 
    

 اْفَتحْ َرب�َنا  َتَوك�ْلَنا الل�هِ َعَلى  ِعْلًماكُل� َشْیٍء  َرب�َنا
الَْفاتِٖحينَ  َخْيرُ  َواَنْتَ  بِالَْحق� َنا َوَبْيَن َقْوِمَنا َبْينَ   

  
 

 
(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) 
 

ُل َوَانَا  اِلَْيكَ تُْبُت  ُسْبَحانَكَ  الُْمْؤِمٖنينَ اَو�  
 

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



 
 
 

 

  

   16 7.Ârâf Sûresi: (151.Âyet) 16   

  
 

     ٖفى َرْحَمتِكَ َوَاْدِخْلَنا َو�ِ�َٖخى  ٖلىاْغِفْر  َرب�  
اِحٖمينَ  اَْرَحمُ  َواَنْتَ  الر�  

 

 (7.151) - “Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve bizi 
rahmetine kat. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”  

  
 

 
  7.Ârâf Sûresi: (155.Âyet)   

 اَتُْهِلُكَنا َواِي�ايَ ِمْن َقْبُل  اَْهَلْكَتُهمْ ِشْئَت  لَوْ  َرب�    

َفَهاءُ بَِما َفَعَل  تُِضل�  ِفْتَنُتكَ  اِ��� ِهىَ  اِنْ  ِمن�ا الس�

َفاْغِفْر  َولِي�َنا اَنَْت َمْن َتَشاُء َوَتْهٖدى َمْن َتَشاُء بَِها 

الَْغاِفٖرينَ  َخْيرُ َواَنَْت  ْمَناَواْرحَ  لََنا  

 

 (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)   

نَْيا لََنا َواْكُتْب     َرِة َوِفى اْ��ٰخِ  َحَسَنةً  ٖفى ٰهِذِه الد�
اِلَْيكَ  ُهْدنَا اِن�ا  

 

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



 
 
 

 

  

  17 7.Ârâf Sûresi: (158.Âyet) 17  

   

َوُيٖميُت ُيْحٖي  ُهوَ  اِ��� َ�� اِلٰهَ   
 

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

 
 

  9.Tevbe Sûresi: (129.Âyet)   

 َوُهوَ َعَلْيِه َتَوك�ْلُت  اِ��� ُهوَ َ�� اِلَٰه َحْسبَِى الل�ُه    
الَْعْرِش الَْعٖظيمِ  َرب�   

 

 (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)   

   

 لِْلَقْومِ  ِفْتَنةً َ�� َتْجَعْلَنا  َرب�َنا َتَوك�ْلَنا َعَلى الل�هِ  
 الظ�الِٖمينَ 

 

 (10.85)- “Yalnız Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz! Bizi 
zalimlerin kavmine bir fitne kılma!” 

 

 
 

   10.Yunus Sûresi: (86. Âyet)   

   

َنا الَْكاِفٖرينَ ِمَن الَْقْوِم  بَِرْحَمتِكَ  َونَج�  
 

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

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

   18 11. Hud Sûresi: (47.Âyet) 18   

   

ّٖى  َرب�   بِٖه  َما لَْيَس ٖلىاَْن اَْسَپَلَك  بِكَ  اَُعوذُ اِن
ِمَن الَْخاِسٖرينَ اَكُْن َوَتْرَحْمٖنى ٖلى  ِعْلٌم َواِ��� َتْغِفرْ   

 

 (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)   

ْجنُ  َرب�     ا َيْدُعونَٖنى  اِلَی�  اََحب�  الس� َواِ���  اِلَْيهِ ِمم�
ِمَن  َواَكُنْ  اِلَْيِهن� َاْصُب  َكْيَدُهن�  َتْصِرْف َعنّٖى

 الَْجاِهٖلينَ 

 

 (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)   

   

ِمْن َتاْٖويِل َوَعل�ْمَتٖنى ِمَن الُْمْلِك  اَٰتْيَتٖنى َقدْ  َرب� 

ٰمَواِت َفاِطَر اْ��ََحاٖديِث  ِفى  َولِيّٖ اَنَْت  َواْ��َْرضِ الس�

نَْيا الِٖحينَ َواَلِْحْقٖنى  ُمْسلًِماَتَوف�ٖنى َواْ��ِٰخَرِة  الد� بِالص�  

 

 (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   

   

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

 (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)   

  
اْ��َْصَنامَ  اَْن نَْعُبدَ  َوَبنِى�  َواْجُنْبٖنىاِٰمًنا  الَْبَلدَ ٰهَذا  اْجَعلْ  َرب�   

 

 (14.35)- “Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl! Beni ve oğullarımı 
putlara tapmaktan uzak tut!” 

 

 
  14.İbrahim Sûresi: (40.Âyet)   

  
لٰوِة  ُمٖقيمَ  اْجَعْلٖنى َرب�  ي�ٖتىالص� ُدَعاءِ  َوَتَقب�لْ  َرب�َنا َوِمْن ُذر�  

 

 (14.40)- Rabbim! Beni, namazı dosdoğru kılan bir kimse kıl! 
Zürriyetimden olanları da!. Rabbimiz! Duâmı kabul buyur!”  

 

 
 14.İbrahim Sûresi: (41.Âyet)   

   

الِْحَساُب  َيُقومُ  َيْومَ َولِْلُمْؤِمٖنيَن  َولَِوالَِدی� ٖلى اْغِفْر  َرب�َنا  
 

 (14.41)- Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, ana-
babamı ve Mü’minleri bağışla! 

 

 
 17.İsra Sûresi: (24.Âyet)   

َصٖغيًراَكَما َرب�َياٖنى  اْرَحْمُهَما َرب�      

 (17.24)- “Rabbim! Onlar, küçükken beni nasıl yetiştirdilerse 
sen de onlara acı.  
 

 

 



 
  
  

 

  

 20 17.İsra Sûresi: (80.Âyet) 20 

ِصْدٍق  ُمْخَرجَ  ْخِرْجٖنىَواَ  ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ اَْدِخْلٖنى َرب�    
نَٖصيًرا ُسْلَطانًا ِمْن لَُدنْكَ ٖلى  َواْجَعلْ   

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

  18.Kehf Sûresi: (10.Âyet) 

َرَشًدا ِمْن اَْمِرنَا لََنا َوَهي�ئْ  َرْحَمةً ِمْن لَُدنَْك اٰتَِنا  َرب�َنا    
  (18.10)- “Rabbimiz! Katından bize bir rahmet ver ve bize 

işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.”   
 

   19.Meryem Sûresi: (4-6.Âyet) 

 َشْيًبا الر�اْسُ  َواْشَتَعلَ  الَْعْظُم ِمنّٖى َوَهنَ  َرب� اِنّٖى   
َشِقي�ا َرب�  بُِدَعائِكَ َولَْم اَكُْن   

  (19.4)- Rabbim! Kuşkusuz benim kemiklerim iyice zayıfladı 
ve baş, ihtiyarlık ateşiyle alevlendi (saçım ağardı). Rabbim! 
Sana duâ etmekle hiç bedbaht olmadım.  

 

 اْمَراَٖتى َوَكانَِت ِمْن َوَراٖئى  الَْمَوالِىَ  ِخْفتُ  َواِنّٖى   
َولِي�ا ِمْن لَُدْنكَ ٖلى  َفَهْب  َعاقًِرا  

 (19.5)- Şüphesiz ben, arkamdan gelecek akrabalarımın 
(yanlış yolda olmalarından) korkuyorum. Karım da kısırdır. 
Kendi katından artık bana bir yardımcı lutfet!  

 

َرِضي�ا َرب�  َواْجَعْلهُ  ِمْن اِٰل َيْعُقوَب  َوَيِرثُ  َيِرثُٖنى    
  (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   

َصْدٖریٖلى اْشَرْح  َرب�     
رْ  اَْمٖری ٖلى َوَيس�  

 
 (20.25)- Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver. 

(20.26)- Bana işimi kolaylaştır. 
 

ِمْن لَِساٖنی ُعْقَدةً  َواْحلُلْ     

َقْوٖلی    َيْفَقُهوا  
 

 (20.27)- Dilimdeki düğümü çöz 
(20.28)- Ki, sözümü anlasınlar. 

 

ِمْن اَْهٖلیَوٖزيًرا ٖلى  َواْجَعلْ    
اَٖخیٰهُروَن   

 

 (20.29)- Ailemden bana bir yardımcı ver.  
(20.30)- Kardeşim Harun’u. 

 

اَْزرٖ بِٖه  اُْشُددْ    

ٖفى اَْمٖری    َواَْشِرْكهُ   
 

 (20.31)- Onunla arkamı kuvvetlendir.  
(20.32)- (Risalet) işimde onu bana ortak kıl.  

 

 

   20.Taha Sûresi: (114.Âyet)   

ِعْلًمازِْدٖنى  َرب�      

 (20.114)- “Rabbim, ilmimi artır!”   
 

  21.Enbiya Sûresi: (83.Âyet)   

نَِى اَنّٖى  َرب�     ر� َمس� اِحمٖ اَْرَحُم  َواَنْتَ  الض� ينَ الر�   

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

 



 
 
  
 

 

 
 
 

 

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

   

ّٖىُسْبَحانََك  اَنَْت  اِ��� َ�� اِلٰهَ    تُ كُنْ  اِن
الظ�الِٖمينَ  ِمنَ   

 

 (21.87)- Senden başka ilah yoktur, Seni tenzih ederim. 
Kuşkusuz ben zalimlerden oldum.”  

 

 
 

   21.Enbiya Sûresi: (89.Âyet)   
   

الَْوارِٖثينَ َخْيُر  َواَنَْت  َفْرًداَ�� َتَذْرٖنى  َرب�   
 

 (21.89)- “Rabbim! Beni tek başıma bırakma ve sen 
vârislerin en hayırlısısın.”    

 

 
 

   21.Enbiya Sûresi: (112.Âyet)   
  

 الُْمْسَتَعانُ  الر�ْحٰمنُ  َوَرب�َنا بِالَْحق�  اْحُكمْ  َرب�  
 َعلٰى َما َتِصُفونَ 

 

 (21.112)-  “Rabbim! Hak ile hükmet. Rabbimiz çok 
merhametli olandır. Sizin vasfettiklerinize karşı 
yardımına sığınılandır. 

 

 
   23.Müminun Sûresi: (26. Âyet)   
  

ُبونِ انُْصْرٖنى  َرب�   بَِما َكذ�  
 

 (23.26)-   “Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı 
bana yardım et.” 

 

 



 
  
 

 

 

 

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

  
یَنا لِل�ِه  لَْحْمدُ اَ   الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم ال�ٖذى نَج�  

 

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

 

   23.Müminun Sûresi: (29. Âyet)   

  
الُْمْنِزٖلينَ  َخْيرُ  َواَنْتَ  ُمَباَرًكا ُمْنَزً��اَنِْزلْٖنى  َرب�     

 

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

 

 

  23.Müminun Sûresi: (93-94. Âyetler)   
ا َرب�     َما ُيوَعُدونَ نّٖى تُِريَ  اِم�  

الظ�الِٖمينَ  فِى الَْقْومِ  ىَفَ�� َتْجَعْلنٖ  َرب�   
 

 (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)   

َياٖطينِ ِمْن َهَمَزاِت  بِكَ  اَُعوذُ  َرب�     الش�  
اَْن َيْحُضُرونِ  َرب�  بِكَ  َواَُعوذُ   

 

 (23.97)- “Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana 
sığınırım.”  
(23.98)- “Ve onların yanımda bulunmalarından da sana 
sığınırım Rabbim!” 

 

 

   23.Müminun Sûresi: (109. Âyet)   

اِحٖمينَ  َخْيرُ  َواَنْتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َفاْغِفرْ اَٰمن�ا  َرب�َنا   الر�   

 (23.109)- “Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize 
merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” 

 



 
 
 
  

 

 

 

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

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

الَْكٖريمِ  الَْعْرشِ   
 

 (23.116)- "Hak Melik (hükümdar) olan Allah pek yücedir, 
O`ndan başka ilah yoktur, kerim (ihtişamlı) Arş`ın 
Rabbidir."  

 

 
 23.Müminun Sûresi: (118.Âyet)   

   

الر�اِحٖمينَ  َخْيرُ  َواَنَْت  َواْرَحمْ  اْغِفرْ  َرب�    
 

 (23.118)- “Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Sen 
merhametlilerin en hayırlısısın." 

 

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

َكاَن  َعَذاَبَها اِن�  َجَهن�مَ َعَذاَب  َعن�ا اْصِرفْ َرب�َنا     

ا َساَءتْ  اِن�َها َغَراًما      َوُمَقاًما ُمْسَتَقر�

 

 (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)   
  

ي�اتَِنا ِمْن اَْزَواِجَنا َهْب لََناَرب�َنا   اَْعُينٍ  قُر�ةَ  َوُذر�
اَِماًما لِْلُمت�ٖقينَ  َواْجَعْلَنا  

 

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

  

 

 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

  25 26.Şuara Sûresi: (83.Âyet) 25   

  

الِٖحينَ َواَْلِحْقٖنى  ُحْكًماَهْب ٖلى  َرب�  بِالص�  
 

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

 

 
  26.Şuara Sûresi: (84.Âyet)   

فِى اْ��ِٰخٖرينَ لَِساَن ِصْدٍق ٖلى  َواْجَعلْ       

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

 

 
  26.Şuara Sûresi: (85.Âyet)   

َجن�ِة الن�ٖعيمِ ِمْن َوَرَثِة  َواْجَعْلٖنى    

 (26.85)- Beni Naim cennetinin vârislerinden kıl.   
 

  26.Şuara Sûresi: (87-89.Âyetler)   

 
ُيْبَعثُونَ  َيْومَ َوَ�� تُْخِزٖنى   

َوَ�� َبُنونَ َماٌل  َ�� َيْنَفعُ  َيْومَ    
بَِقْلٍب َسٖليمٍ الل�َه َمْن اََتى  اِ���  

 

 (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)   

  

ٖنى  َرب�   ا َواَْهٖلى نَج� َيْعَملُونَ ِمم�  
 

 (26.169)- Rabbim! Beni ve ehlimi onların yaptıklarından 
kurtar. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  26 27.Neml Sûresi: (15. Âyet) 26   

 
َلَنا ال�ٖذىلَْحْمُد لِل�ِه اَ    الُْمْؤِمٖنينَ  ِعَباِدهِ َكٖثيٍر ِمْن  َعلٰى َفض�  

 

 (27.15)- “Bizi Mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan 
Allah’a hamd olsun.  

 

 

  27.Neml Sûresi: (19. Âyet)   

 
َوَعلٰى ال�ٖتى اَنَْعْمَت َعَلی�  نِْعَمَتكَ  اَْن اَْشُكرَ  اَْوِزْعٖنى َرب�  

 بَِرْحَمِتكَ  َواَْدِخْلٖنىَتْرٰضیُه َصالًِحا  َواَْن اَْعَملَ  َوالَِدی� 
الِٖحينَ ِعَباِدَك  ٖفى الص�  

 

 (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)    

 
ّٖى  َرب�    َفاْغِفْر  نَْفٖسى َظَلْمتُ اِن  

 

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

 

 
 28.Kasas Sûresi: (17. Âyet)    

لِْلُمْجِرٖمينَ َظٖهيًرا َفَلْن اَكُوَن  َعَلی� بَِما اَنَْعْمَت  َرب�     
 

  (28.17)- “Rabbim! Bana lutfettiğin nimet hakkı için artık 
suçlulara asla arka çıkmayacağım.”  

 

 
 28.Kasas Sûresi: (21. Âyet)    

ٖنى  َرب�   الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم نَج�  
 

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



 
 
 
 

 

 

 

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

  

ٖبيلِ  َسَواءَ  ٖنىاَْن َيْهِديَ  َربّٖىَعٰسى  الس�  
 

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

 
ّٖى َرب�   َفٖقيرٌ  ِمْن َخْيرٍ  اِلَی�  لَِما اَنَْزلْتَ  اِن  

 

 (28.24)- “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra 
(nimete) muhtacım.”  

 

 
   29.Ankebut: (30. Âyet)   

 
الُْمْفِسٖدينَ َعَلى الَْقْوِم انُْصْرٖنى  َرب�     

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

 

  35.Fatır: (34-35.Âyetler)   

 
  اِن� َرب�َنا الَْحَزنَ َعن�ا  اَْذَهَب  اَلَْحْمُد لِل�ِه ال�ٖذى 

َشُكورٌ ُفوٌر لَغَ   

 

 (35.34)- “Bizden tasayı gideren Allah’a hamd olsun. 
Hakikaten Rabbimiz çok bağışlayandır, çok ihsan edicidir.   

 

 
َنا ِمْن َفْضلِهٖ َداَر الُْمَقاَمِة  اَل�ٖذى اََحل�َنا   َ�� َيَمس�

نَ  نََصبٌ  ٖفيَها لُُغوبٌ ٖفيَها ا َوَ�� َيَمس�  

 

 (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   

 
ّٖى  َسَيْهٖدينِ اِلٰى َربّٖى  َذاِهبٌ اِن  

الِٖحينَ ِمَن ٖلى  َهْب  َرب�   الص�  

 

 (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)   

  

ا َيِصُفونَ َرب� الِْعز�ِة  َرب�كَ  ُسْبَحانَ  َعم�  
 َرب� لِل�ِه  َوالَْحْمدُ َعَلى الُْمْرَسٖليَن َوَسَ��ٌم 

 الَْعالَٖميَن 

 

 (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)    

 �ِ�ََحدٍ  َ�� َيْنَبٖغى ُمْلًكا َوَهْب ٖلى اْغِفْر ٖلى َرب�   

اُب  اِن�كَ ِمْن َبْعٖدى  اَنَْت الَْوه�  

 

 (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   

  

ٰمَواِت  َفاِطرَ الل�ُهم�  َهاَدِة َوا الَْغْيبِ  َعالِمَ  َواْ��َْرضِ الس� لش�
َيْخَتلُِفونَ ٖفيِه ٖفى َما َكانُوا  ِعَباِدكَ  َبْينَ َتْحُكُم  اَنَْت   

 

 (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)   

 
اُ  اْ��َْرضَ  َواَْوَرَثَنا َوْعَدهُ ال�ٖذى َصَدَقَنا اَلَْحْمُد لِل�ِه     نََتَبو�

نََشاُء  َحْيثُ ِمَن الَْجن�ِة    

 

 (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)   

  

 لِل�ٖذيَن َتاُبوا َفاْغِفرْ  َوِعْلًما َرْحَمةً  كُل� َشْیءٍ َوِسْعَت  َرب�َنا
الَْجٖحيمِ َعَذاَب  َوقِِهمْ َسٖبيَلَك  َوات�َبُعوا  

 

 (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)  

 
 ِمنْ لََح َوَمْن صَ  َوَعْدَتُهمْ َعْدٍن ال�ٖتى  َجن�اتِ  َواَْدِخْلُهمْ  َرب�َنا

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

 

  (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 
 

ي�َپاتِ  َوقِِهمُ  ي�َپاتِ  َتقِ َوَمْن  الس� َرِحْمَتُه  َفَقدْ  َيْوَمئِذٍ  الس�
الَْعٖظيمُ  الَْفْوزُ  َوٰذلَِك ُهوَ   

 (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) 
 

َر  ُسْبَحانَ  ُمْقِرٖنينَ  لَهُ َوَما كُن�ا  ٰهَذا لََناال�ٖذى َسخ�  
ُمْنَقلُِبونَ لَ َرب�َنا  َواِن�ا اِلٰى  

 (43.13)- “Bunu bizim emrimize vereni  takdis  ederiz, yoksa 
biz bunu (hizmetimize)  yanaştıracak değildik.   
(43.14)- Ve şüphesiz biz,  Rabbimize  dönenleriz. 

 
 

           46.Ahkaf Sûresi: (15. Âyet) 
 

 َعلَی�  اَنَْعْمتَ نِْعَمَتَك ال�ٖتى ُكَر اَْن اَشْ اَْوزِْعٖنى َرب�  

ٖلى  َواَْصلِحْ َتْرٰضیُه  َصالًِحا َواَْن اَْعَملَ َوَعلٰى َوالَِدی� 

ي�ٖتى  ّٖىٖفى ُذر� ّٖى اِلَْيكَ تُْبُت  اِن ِمَن الُْمْسلِٖمينَ  َواِن  
 (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   

 
َوَ��  بِاْ�ٖ�يَمانِ  ال�ٖذيَن َسَبُقونَا َو�ِِ�ْخَوانَِنا لََنااْغِفْر  َرب�َنا
َرٖحيمٌ  َرُؤفٌ  اِن�كَ َرب�َنا  لِل�ٖذيَن اَٰمُنوا ِغ��� قُلُوبَِنا ٖفى َتْجَعلْ   

 

 (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)   
  

الَْمٖصيرُ  َواِلَْيكَ اَنَْبَنا  َواِلَْيكَ  َتَوك�ْلَنا َعَلْيكَ  َرب�َنا  
 

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

 

 

 60.Mümtehine Sûresi: (5.Âyet)   
 

لََنا  َواْغِفرْ لِل�ٖذيَن َكَفُروا  فِْتَنةً َ�� َتْجَعْلَنا  َرب�َنا  

اْلَحٖكيمُ الَْعٖزيُز  اَنْتَ  اِن�كَ  َرب�َنا  

 

 (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)  
ْرَتٖنى َرب�   د�قَ َقٖريٍب  اِلٰى اََجلٍ لَْوَ�� اَخ�   َفاَص�

الِٖحينَ َواَكُْن  ِمَن الص�  

 

 (63.10)- “Rabbim! Beni yakın bir süreye kadar geciktirsen 
de sadaka verip iyilerden olsam!”  

 

 

  66.Tahrim Sûresi: (8. Âyet)   

  

َقٖديرٌ  َشْیءٍ  كُل�  َعلٰى اِن�كَ  َلَنا َواْغِفرْ نُوَرنَا  لََنا اَْتِممْ  َرب�َنا  
 

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

 

 



 
 
 

 
 

 

  

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

  

اِن�كَ  َدي�اًرا ِمَن الَْكاِفٖرينَ  َعَلى اْ��َْرضِ  َ�� َتَذرْ  َرب�   
اًرا َفاِجًرا اِ��� َوَ�� َيِلُدواِعَباَدَك  ُيِضل�واَتَذْرُهْم اِْن   َكف�  

 

 (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)   

  ُمْؤِمًنا َبْيِتىَ  َولَِمْن َدَخلَ  َولَِوالَِدی�  ٖلىاْغِفْر  َرب�  

َتَباًرا اِ���الظ�الِٖميَن  َوَ�� َتِزدِ  الُْمْؤِمَناِت وَ َولِْلُمْؤِمٖنيَن   

 

  (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)   

  

 َوَقَب  اَِذا َغاِسقٍ َوِمْن َشر�  َما َخَلقَ  ِمْن َشر�  الَْفَلقِ  بَِرب�  اَُعوذُ  
اَثاتِ َوِمْن َشر�  َحَسدَ  اَِذا َحاِسدٍ َوِمْن َشر�  ِفى الُْعَقدِ  الن�ف�  

 

 (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)   

 الَْوْسَواسِ ِمْن َشر�  الن�اسِ  اِلٰهِ  الن�اسِ  َمِلكِ  الن�اسِ  بَِرب�  اَُعوذُ   
َو الن�اسِ  ِمَن الِْجن�ةِ  الن�اسِ ٖفى ُصُدوِر  ُيَوْسِوسُ  اَل�ٖذى سِ الَْخن�ا  

 

 (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   
الر�ٖحيمِ  الر�ْحٰمنِ لل�ِه ابِْسِم    

(1.1) - Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.  

الَْعالَٖمينَ َرب�  لِل�هِ  اَلَْحْمدُ   
(1.2) - Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’adır. 

الر�ٖحيمِ  اَلر�ْحٰمنِ   
(1.3) - (O Allah) Rahman, Rahim’dir. 

ينِ  َيْومِ  َمالِكِ  الّدٖ  
(1.4) - Din(hesap) gününün sahibi 

نَْسَتٖعيُن          َك َواِي�ا نَْعُبدُ  اِي�اكَ   
(1.5) - Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım 
dileriz. 

َراَط  اِْھِدنَا الُْمْسَتٖقيمَ الص�     
(1.6) - Bizi dosdoğru yola hidayet et. 

 الَْمْغُضوبِ  َغْيرِ  َعَلْيِهمْ اَنَْعْمَت ال�ٖذيَن  ِصَراطَ 

الّٖينَ  َ��وَ  َعَلْيِهمْ  الض�  
(1.7) - Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna 
(hidayet et). Gazab edilenlerin ve sapıtanların yoluna 
değil  

 



 
 
 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 
   

ّٖىلِْلَملِٰئَكِة  َرب�كَ  َقالَ  َواِذْ    َخٖليَفةً  اْ��َْرضِ  ِفىَجاِعٌل  اِن
َماءَ  َوَيْسِفكُ  ٖفيَها ُيْفِسدُ  َمنْ ٖفيَها  اََتْجَعلُ  َقالُوا َونَْحُن   الد�

ّٖى َقالَ  لَكَ  َونَُقد�سُ  بَِحْمِدكَ  نَُسب�حُ  َ�� َتْعَلُمونَ  َما اَْعَلمُ  اِن  

 

  
 

(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.   

 

 

َعَلى الَْملِٰئَكِة  َعَرَضُهمْ  ُثم�  كُل�َها اْ��َْسَماءَ  اَٰدمَ  َعل�مَ وَ 
َصاِدٖقينَ اِْن كُْنُتْم ٰهُؤَ��ِء  بِاَْسَماءِ  اَنِْبُٶٖنى َفَقالَ   

 

 

(2.31) - Ve Adem’e bütün isimleri öğretti sonra meleklere 
onları sunup eğer doğru sözlü iseniz, bu isimleri bana 
haber verin dedi. 

 

 

 اِن�َك َانَْت َما َعل�ْمَتَنا  اِ���َ�� ِعْلَم لََنا  ُسْبَحانَكَ  َقالُوا
الَْحٖكيمُ الَْعٖليُم   

 

 

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

 

 

ا َانَْباَُهْم  بِاَْسَمائِِهمْ  اَنِْبْئُهمْ َيا اَٰدُم  َقالَ   بِاَْسَمائِِهمْ َفَلم�
ّٖىَقاَل اَلَْم اَقُْل لَُكْم  ٰمَواِت  َغْيَب  اَْعَلمُ  اِن  َواْ��َْرضِ الس�

َتْكُتُمونَ  َوَما كُْنُتمْ َما تُْبُدوَن  َواَْعَلمُ   

 

 

(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 
 

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 
 

ِمَن  اَْهلَهُ  َواْرُزقْ اِٰمًنا  ٰهَذا َبَلًدا اْجَعلْ  َرب�  اِْبٰرٖهيمُ  َقالَ  َواِذْ 
 َفرَ كَ  َوَمنْ َقاَل  الَْيْوِم اْ��ِٰخرِ وَ  بِالل�ِه َ ِمْنُهمْ َمْن اَٰمن  الث�َمَراتِ 
هُ  ثُم�  َقٖليً�� َفاَُمت�ُعهُ  الَْمٖصيرُ  َوبِْئسَ  اِلٰى َعَذاِب الن�ارِ  اَْضَطر�  

 (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!   

 
 َرب�َنا َواِْسٰمٖعيلُ  ِمَن الَْبْيِت  الَْقَواِعدَ اِْبٰرٖهيُم  َيْرَفعُ  َواِذْ 

ٖميعُ  َت َانْ اِن�َك ِمن�ا َتَقب�ْل  الَْعٖليمُ  الس�  
 (2.127) -  Hani İbrahim ile İsmail, Beytullah’ın temellerini 

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

 
ي�  لَكَ  ُمْسِلَمْينِ  َواْجَعْلَنا َرب�َنا ةً ِتَنا َوِمْن ُذر� لَكَ  ُمْسِلَمةً  اُم�  

اُب  َانَْت اِن�َك  َوتُْب َعَلْيَنا َمَناِسَكَنا َواَِرنَا    الر�ٖحيمُ  الت�و�
 (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. 

   
 َوُيَعل�ُمُهمُ اَٰياتَِك  َعَلْيِهمْ  َيْتلُوا ِمْنُهمْ  َرُسوً��ٖفيِهْم  َواْبَعثْ  َرب�َنا

يِهْم  َوالِْحْكَمةَ  الِْكَتاَب  َحٖكيمُ الْ  الَْعٖزيزُ اِن�َك اَنَْت َوُيَزكّٖ  

  
 

 (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   
   

ْبرِ اْسَتٖعيُنوا  اَٰمُنوا َيا اَي�َها ال�ٖذينَ  لٰوِة  بِالص�    َوالص�
ابِٖرينَ  َمعَ الل�َه  اِن�  الص�  

 
  

 

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

 

 

     اَْمَواتٌ ٖفى َسٖبيِل الل�ِه  ُيْقَتلُ  لَِمنْ َوَ�� َتُقولُوا 
َ�� َتْشُعُرونَ َولِٰكْن اَْحَياٌء  َبلْ   

 

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

 

 

 َونَْقصٍ  َواْلُجوعِ ِمَن الَْخْوِف  بَِشْىءٍ  َولََنْبلَُون�ُكمْ 
رِ  َوالث�َمَراِت  َواْ��َنُْفسِ ِمَن اْ��َْمَواِل  ابِٖرينَ  َوَبش� الص�  

 

 

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

 

 

 َواِن�الِل�ِه اِن�ا  َقالُواُمٖصيَبٌة  َاَصاَبْتُهمْ  اَِذااَل�ٖذيَن 
َراِجُعونَ اِلَْيِه   

 

 

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

 

 

   َوَرْحَمةٌ ِمْن َرب�ِهْم  َصَلَواتٌ  َعَلْيِهمْ اُولِٰئَك 
الُْمْهَتُدونَ  ُهمُ َواُولِٰئَك   

 

 

 (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   
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 َواْسَتْغِفُروا الن�اسُ  اََفاضَ ِمْن َحْيُث اَٖفيُضوا  ثُم�  

َرٖحيمٌ  َغُفورٌ  الل�هَ  اِن�  الل�هَ   

 

 (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. 

 

 َكِذْكِرُكمْ الل�َه  َفاْذكُُروا َمَناِسَكُكمْ  َقَضْيُتمْ  َفِاَذا 
 َرب�َنا َمْن َيُقولُ َفِمَن الن�اِس  ِذْكًرا د� اَشَ  اَوْ  اَٰباَءكُمْ 
نَْيا اٰتَِنا  ِمْن َخَ��قٍ  ِفى اْ��ِٰخَرةِ َوَما لَُه ِفى الد�  

 

 (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! 

 

نَْيا اٰتَِنا  َرب�َنا َيُقولُ  َمنْ  َوِمْنُهمْ      َحَسَنةً ِفى الد�

َعَذاَب الن�ارِ  َوقَِنا َحَسَنةً  َوِفى اْ��ِٰخَرةِ   
 

  (2.201) - Onlardan kimisi de vardır ki: “Rabbimiz! Bize 
dünya da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi 
ateş/cehennem azabından koru!” der.  

 

انَٖصيٌب لَُهْم  اُولٰئِكَ        الِْحَسابِ  َسٖريعُ  َوالل�هُ  َكَسُبوا ِمم�
  (2.202) - İşte onlar için kazandıklarından bir nasip vardır. 

Allah, hesabı pek çabuk görendir. 
 



 
 
 
   

 
 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 
 

ا  َعَلْيَنا غْ اَْفرِ َرب�َنا  َقالُوا َوُجُنوِدهٖ  لَِجالُوتَ  َبَرُزوا َولَم�

الَْكافِٖريَن َعَلى الَْقْوِم  َوانُْصْرنَا اَْقَداَمَنا َوَثب�تْ َصْبًرا   

 

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

 

 

َواٰتٰیُه  َجالُوتَ  َداُودُ  َوَقَتلَ الل�ِه  بِِاْذنِ  َفَهَزُموُهمْ 

ا َيَشاءُ  َوَعل�َمهُ  َوالِْحْكَمةَ  الُْمْلكَ  الل�هُ   َولَوْ  ِمم�

 لََفَسَدتِ  بَِبْعضٍ  َبْعَضُهمْ  الن�اسَ الل�ِه َ��َدْفُع 

ٖمينَ َعَلى الَْعالَ  َفْضلٍ ُذو  َولِٰكن� الل�هَ  اْ��َْرضُ   

 

 (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. 

 

   
 َواِن�كَ  بِالَْحق� َعَلْيَك  نَْتلُوَها الل�هِ اَٰياُت  تِْلكَ 

 لَِمَن الُْمْرَسٖلينَ 

 

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

 



 
 
 
   

 

 

 

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

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 

َوَ�� نَْومٌ  ِسَنةٌ َ�� َتاُْخُذُه  الَْقي�ومُ  اَلَْحی�  ُهوَ  اِ��� اِلٰهَ  َ��اَلل�ُه 
ٰمَواِت َما  لَهُ   َمْن َذا ال�ٖذىى اْ��َْرِض َوَما فِ فِى الس�

َوَما َما َبْيَن اَْيٖديِهْم  َيْعَلمُ  بِِاْذنِهٖ اِ���  ِعْنَدهُ َيْشَفُع 
 بَِما َشاءَ  اِ��� ِمْن ِعْلِمهٖ  بَِشْیءٍ َوَ�� ُيٖحيُطوَن  َخْلَفُهمْ 
ٰمَواِت  كُْرِسي�هُ َوِسَع   ِحْفُظُهَما َيُؤُدهُ  َوَ�� َواْ��َْرضَ الس�

الَْعٖظيمُ  لِى� َوُهَو الْعَ   

(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. 

يِن  اِْكَراهَ  َ��  َفَمنْ ِمَن الَْغى� ْشُد الر�  َقْد َتَبي�نَ فِى الّدٖ
 بِالُْعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ َفَقِد بِالل�ِه  َوُيْؤِمنْ  بِالط�اُغوتِ َيْكُفْر 

َعٖليمٌ َسٖميٌع َوالل�ُه  َ�� انِْفَصاَم لََها الُْوْثٰقى  
 (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 

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 

 اَٰمنَ  كُل�  َوالُْمْؤِمُنونَ  ِمْن َرب�هٖ  اِلَْيهِ بَِما اُْنِزَل ُسوُل الر�  اَٰمنَ 
 ِمْن ُرُسلِهٖ  اََحدٍ  َبْينَ  َ�� نَُفر�قُ َوُرُسلِٖه َوكُُتبِٖه  َوَملِٰئَكِتهٖ بِالل�ِه 

َواِلَْيَك الَْمٖصيرُ َرب�َنا  ُغْفَرانَكَ  َواََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقالُوا  
(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!” 

َوَعلَْيَها َما َما َكَسَبْت  لََها ُوْسَعَها اِ��� نَْفًسا الل�هُ َ�� ُيَكل�ُف 

 َوَ�� َرب�َنا اَْخَطاْنَا اَوْ  نَٖسيَنا اِنْ  َ�� ُتَؤاِخْذنَاَرب�َنا  اْكَتَسَبْت 

 َرب�َناى ال�ٖذيَن ِمْن َقْبلَِنا َعلَ  َكَما َحَمْلَتهُ  اِْصًرا َعَلْيَنا َتْحِملْ 

ْلَنا َوَ��  لََنا َواْغِفرْ  َعن�ا َواْعفُ  بِهٖ  لََناا َ�� َطاَقَة مَ  تَُحم�

الَْكاِفٖرينَ َعَلى الَْقْوِم  َفانُْصْرنَاَمْولٰیَنا َانَْت  َواْرَحْمَنا  
(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   
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 
ُركُْم  ُهَو ال�ٖذى             َيَشاءُ  َكْيفَ  ِفى اْ��َْرَحامِ ُيَصو�

الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز اِ��� ُهَو  َ�� اِلٰهَ       

 

 (3.6) - O öyle (Allah) ki, rahimlerde nasıl dilerse (öyle) sizi 
şekillendirir. O’ndan başka ilah yoktur. (Allah) azizdir, 
hikmet sahibidir. 

 

 
اُم�  ُهن�  ُمْحَكَماتٌ  اَٰياتٌ ِمْنُه  الِْكَتاَب  َعَلْيكَ  اَنَْزلَ  ُهَو ال�ٖذى

ا ال�ٖذينَ  ُمَتَشابَِهاتٌ َواَُخُر الِْكَتاِب  َزْيٌغ ٖفى قُلُوبِِهْم  َفاَم�
َوَما َواْبتَِغاَء َتاْٖويلِٖه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة  ِمْنهُ  َما َتَشاَبهَ  َفَيت�بُِعونَ 

بِٖه  اَٰمن�ا َيُقولُونَ  الِْعْلمِ  فِىَوالر�اِسُخوَن  اِ��� الل�هُ  َتاْٖويَلهُ ُم َيْعلَ 
اُولُوا اْ��َلَْبابِ  اِ���َوَما َيذ�ك�ُر  َرب�َنا ِمْن ِعْندِ  كُل�   

 

 (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. 

 

 
            َوَهْب لََنا اِْذ َهَدْيَتَنا َبْعدَ قُلُوَبَنا َ�� تُِزْغ  َرب�َنا

اُب اَنَْت  اِن�كَ  َرْحَمةً ِمْن لَُدنَْك      الَْوه�  

 

 (3.8) -"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra 
kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. 
Şüphesiz sen çok bahşedensin." 

 

   
اِن� الل�َه        َرْيَب ٖفيهِ  َ�� لَِيْومٍ  الن�اسِ  َجاِمعُ  اِن�كَ  َرب�َنا

الْٖميَعادَ  ِلفُ ُيخْ َ��                  
 

  
 

(3.9) - "Rabbimiz, sen mutlaka insanları, asla şüphe 
olmayan bir günde toplayacaksın. Allâh sözünden dönmez.  

 



 
 
 
 

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 

 

 َوقَِناُذنُوَبَنا َفاْغِفْر لََنا اِن�َنا اَٰمن�ا  َرب�َنا َيُقولُونَ  ٖذينَ اَل� 
 َعَذاَب الن�ارِ 

 

 (3.16) - Onlar ki: “Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik! Bizim 
günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru!” derler. 

 

 

ابِٖريَن  اِدٖقينَ اَلص� َوالُْمْنِفٖقيَن  َوالَْقانِٖتينَ  َوالص�
بِاْ��َْسَحارِ َوالُْمْسَتْغِفٖريَن   

 

 (3.17) - (Onlar); Sabredenler, dosdoğru olanlar, kulluk/itaat 
edenler, infak edenler ve seherlerde bağışlama dileyenlerdir. 

 

 

َواُولُوا الِْعْلِم َوالَْملٰئَِكُة  اِ��� ُهوَ  َ�� اِلٰهَ  اَن�هُ الل�ُه  َشِهدَ 
الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز  َ�� اِلَٰه اِ��� ُهوَ  بِالِْقْسطِ  َقائًِما  

 

 (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. 

 

   

يَن اِن�  اُوتُوا  َوَما اْخَتَلَف ال�ٖذينَ  اْ�ِ�ْسَ��مُ ِعْنَد الل�ِه الّدٖ
 َبْيَنُهمْ َبْغًيا  الِْعْلمُ  َجاَءُهمُ ِمْن َبْعِد َما اِ���  الِْكَتاَب 

َسٖريُع الِْحَسابِ الل�َه  َفِان� بِاَٰياِت الل�ِه  َيْكُفرْ َوَمْن   

 

  
 

(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   
 

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 

 
 َوَتْنِزعُ َمْن َتَشاُء  الُْمْلكَ  تُْؤتِىَمالَِك الُْمْلِك  الل�ُهم�  قُلِ 

نْ  الُْمْلكَ  بَِيِدَك  َمْن َتَشاءُ َوتُِذل�  َمْن َتَشاءُ  َوتُِعز�  َتَشاءُ  ِمم�
َقٖديرٌ َعلٰى كُل� َشْیٍء  اِن�كَ  الَْخْيرُ   

 

 (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. 

 

 
 الَْحی�  َوتُْخِرجُ فِى ال�ْيِل  الن�َهارَ  َوتُولِجُ فِى الن�َهارِ  ال�ْيلَ  تُولِجُ 

َمْن َتَشاُء  َوَتْرُزقُ َن الَْحی� مِ  الَْمي�تَ  َوتُْخِرجُ  الَْمي�تِ ِمَن 
 بَِغْيِر ِحَسابٍ 

 

 (3.27) - Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın! 
Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın! Dilediğini de 
hesapsız rızıklandırırsın.” 

 

 
الُْمْؤِمٖنيَن ِمْن ُدوِن  اَْولَِياءَ الَْكاِفٖريَن  اْلُمْؤِمُنونَ َ�� َيت�ِخِذ 

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

 

 (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.  

 

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

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

  
 

(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 

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 

ّٖى  َرب� اْمَراَُت ِعْمٰرَن  َقالَتِ اِْذ  َما ٖفى  لَكَ  نََذْرتُ اِن
ًراَبْطٖنى  ٖميعُ  اِن�كَ ِمنّٖى  َفَتَقب�لْ  ُمَحر� الَْعٖليمُ  اَنَْت الس�  

(3.35) - Hani İmrân’ın karısı demişti ki: “Rabbim! Şüphesiz 
karnımdakini hür olarak sana adadım, benden kabul buyur! 
Şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.”  

ا َوَضَعْتَها فَ  ّٖىَرب�  َقالَتْ َلم� بَِما اَْعلَُم  َوالل�هُ اُنْثٰى  َوَضْعُتَها اِن
َكرُ  َولَْيسَ ْت َوَضعَ  ّٖى َكاْ��ُنْثٰى  الذ� ْيُتَهاَواِن  َواِنّٖى َمْرَيمَ  َسم�

ي�َتَها اُٖعيُذَها بِكَ  ْيَطاِن مِ  َوُذر� الر�ٖجيمِ َن الش�  
(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.”  

َلَهاَحَسًنا َواَنَْبَتَها نََباًتا  َحَسنٍ  بَِقُبولٍ  َرب�َها فََتَقب�َلَها كُل�َما َزَكِري�ا  َوَكف�
اَن�ى لَِك َيا َمْرَيُم َقاَل  ِرْزًقا ِعْنَدَها َوَجدَ  الِْمْحَراَب  َزَكِري�ا َلْيَهاَدَخَل عَ 
بَِغْيِر ِحَسابٍ َمْن َيَشاُء  َيْرُزقُ  اِن� الل�هَ  ِمْن ِعْنِد الل�هِ  ُهوَ  َقالَتْ ٰهَذا   

(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.” 

 ِمْن لَُدْنكَ َهْب ٖلى َرب�  َقالَ  َرب�هُ  َزَكِري�ا َدَعا ُهَنالِكَ 
ي�ًة  َعاءِ َسٖميُع  اِن�كَ  َطي�َبةً ُذر� الد�  

 (3.38) - Orada Zekeriyya Rabbine duâ etti. Dedi ki: “Rabbim! 
Katından bana temiz bir zürriyet bahşet! Şüphesiz sen duâları 
hakkıyla işitensin. 
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  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 

 

ًقا َبْعَض  لَُكمْ َو�ِ�ُِحل� ِمَن الت�ْوٰريِة لَِما َبْيَن َيَدی�  َوُمَصد�
مَ ال�ٖذى  َفات�ُقوا ِمْن َرب�ُكْم بِاَٰيٍة  َوِجْئُتُكمْ َلْيُكْم عَ  ُحر�

َواَٖطيُعونِ الل�َه   

 

 (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!  

 

 
ُمْسَتٖقيمٌ  ِصَراطٌ ٰهَذا  َفاْعُبُدوهُ  َوَرب�ُكمْ َربّٖى الل�َه  اِن�    

 (3.51) - Şüphesiz Allah, benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. 
Öyle ise O’na ibadet edin! Bu, dosdoğru bir yoldur. 

 

 
افَ   اِلَىَمْن اَنَْصاٖرى  َقالَ  الُْكْفرَ  ِمْنُهمُ  ٖعيٰسى س� اَحَ  َلم�

 بِالل�هِ  اَٰمن�ااَنَْصاُر الل�ِه  نَْحنُ  الَْحَوارِي�ونَ  َقالَ الل�ِه 
ُمْسلُِمونَ  بِاَن�ا َواْشَهدْ   

 

 (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. 

 

 
اِهٖدينَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا الر�ُسولَ  َوات�َبْعَنابَِما اَنَْزلَْت  اَٰمن�ا َرب�َنا الش�   

 (3.53) - Rabbimiz! İndirdiğine iman ettik ve Peygamber’e 
uyduk! O halde bizi şahidlerle beraber yaz. 

 

   
الَْماِكٖرينَ  َخْيرُ َوالل�ُه  الل�هُ  َوَمَكرَ َوَمَكُروا    

  
 

(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   
 

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 
 

 ِكَتاًبابِِاْذِن الل�ِه  اِ���اَْن َتُموَت  لَِنْفسٍ َوَما َكاَن 
��ً نَْيا ُيِردْ  َوَمنْ  ُمَؤج�  ُيِردْ  َوَمنْ ِمْنَها  نُْؤتِهٖ  َثَواَب الد�

اِكِرينَ  َوَسَنْجِزىِمْنَها  نُْؤتِهٖ َثَواَب اْ��ِٰخَرِة  الش�  

 

 (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. 

 

 
َفَما َوَهُنوا     َكٖثيرٌ  ِرب�ي�ونَ َمَعُه  َقاَتلَ ِمْن نَِبى�  َوَكاَي�نْ 

َوَما َضُعُفوا              ٖفى َسٖبيِل الل�ِه لَِما اََصاَبُهْم 
ابِٖرينَ  ُيِحب� َوالل�ُه َوَما اْسَتَكانُوا    الص�  

 

 (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. 

 

 
 َواِْسَراَفَناُذنُوَبَنا  اْغِفْر لََنا َرب�َنااَْن َقالُوا  اِ��� َقْولَُهمْ َما َكاَن وَ 

الَْكاِفٖرينَ َعَلى الَْقْوِم َوانُْصْرنَا  اَْقَداَمَنا َوَثب�ْت  اَْمِرنَا ٖفى  
 

 (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. 

 

   
نَْيا الل�ُه َفاٰتٰیُهُم  َثَواِب اْ��ِٰخَرِة      َوُحْسنَ َثَواَب الد�

الُْمْحِسٖنينَ  ُيِحب� َوالل�ُه   

 

  
 

(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   
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 
 َبلْ  اَْمَواًتا ٖفى َسٖبيِل الل�هِ  ال�ٖذيَن قُِتلُوا َوَ�� َتْحَسَبن� 

ُيْرَزقُونَ  َرب�ِهمْ  ِعْندَ  اَْحَياءٌ   

 

 (3.169) - Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! 
Bilakis diridirler, Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. 

 

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

 

 (3.170) -  Allah’ın, kendilerine lütfundan verdiği şeylerle 
sevinçlidirler ve arkalarından henüz kendilerine 
katılmayanları: “Onlara korku yoktur ve onlar mahzun da 
olmayacaklardır” diye müjdelerler. 

 

 
َ�� ُيٖضيُع الل�َه  َواَن�  َوفَْضلٍ ِمَن الل�ِه  بِِنْعَمةٍ  َيْسَتْبِشُرونَ 

الُْمْؤِمٖنينَ  اَْجرَ   

 

 (3.171)- Allah’tan bir nimet ve lütuf ve gerçekten Allah’ın, 
Mü’minlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesi ile sevinirler. 

 
 

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

 

 (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. 

 

   
 لَُكمْ ْد َجَمُعوا قَ  الن�اسَ  اِن�  الن�اسُ  لَُهمُ  َقالَ اَل�ٖذيَن 
الَْوٖكيلُ َونِْعَم  الل�هُ  َحْسُبَنا َوَقالُوا ٖايَمانًا َفَزاَدُهمْ  َفاْخَشْوُهمْ   

 

  
 

(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   
 

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 

 
وبِِهْم َوَعلٰى ُجنُ َوقُُعوًدا  قَِياًماالل�َه  َيْذكُُرونَ  اَل�ٖذينَ 

ٰمَواتِ  ٖفى َخْلقِ  َوَيَتَفك�ُرونَ  َما  َرب�َنا َواْ��َْرضِ  الس�
َعَذاَب الن�ارِ َفِقَنا  ُسْبَحانَكَ  َباِطً�� ٰهَذا َخَلْقتَ   

 

 (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!                                                                                                                       

 

 
َوَما  اَْخَزْيَتهُ  َفَقدْ  الن�ارَ  لِ ُتْدخِ  َمنْ  اِن�كَ  َرب�َنا

ِمْن اَنَْصارٍ لِلظ�الِٖميَن   

 

 (3.192) -  “Rabbimiz! Şüphesiz sen, kimi ateşe koyarsan, 
artık gerçekten onu rüsva edersin! Zalimlerin hiç 
yardımcıları yoktur.” 

 

 اَْن اِٰمُنوالِْ�ٖ�يَماِن  ُيَناٖدى ُمَناِدًيا اَسِمْعنَ  اِن�َنا َرب�َنا 
ْر َعن�ا  ُذنُوَبَنا َفاْغِفْر لََناَرب�َنا  اَفاَٰمن�  بَِرب�ُكمْ  َوَكف�

َپاتَِنا َمَع اْ��َْبَرارِ  َوَتَوف�َنا َسي�  

 

 (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!” 

 

   
 َيْومَ  َوَ�� تُْخِزنَا َعلٰى ُرُسلِكَ َوَعْدَتَنا  َماَواٰتَِنا  َرب�َنا

دَ اْلٖميَعا تُْخلِفُ  َ��اِن�َك الِْقٰيَمِة   

 

  
 

(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   
 

ر�ٖحيمِ بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن ال   

 

نَْيا َيْشُرونَ ال�ٖذيَن ٖفى َسٖبيِل الل�ِه  َفْلُيَقاتِلْ   الَْحٰيوَة الد�
اَْو َيْغِلْب  َفُيْقَتلْ ٖفى َسٖبيِل الل�ِه  ُيَقاتِلْ  َوَمنْ بِاْ��ِٰخَرِة 

َعٖظيًما اَْجًرا نُْؤٖتيهِ َفَسْوَف   

 

 (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. 

 

 
َوالُْمْسَتْضَعٖفيَن ٖفى َسٖبيِل الل�ِه َ�� تَُقاتِلُوَن  َوَما لَُكمْ 

َجالِ   َرب�َناَيُقولُوَن ال�ٖذيَن  َوالِْولَْدانِ َوالن�َساِء  ِمَن الر�
ِمْن لََنا  َواْجَعلْ اَْهلَُها  الظ�الِمِ  الَْقْرَيةِ ِمْن ٰهِذِه  ْخِرْجَنااَ 

نَٖصيًراِمْن لَُدنَْك لََنا  َواْجَعلْ  َولِي�الَُدنَْك   

 

 (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? 

 

   
َوال�ٖذيَن َكَفُروا  ٖفى َسٖبيِل الل�هِ  ُيَقاتِلُونَ اَل�ٖذيَن اَٰمُنوا 

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

 

  
 

 (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   
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 

 اَْعُيَنُهمْ  َتٰرىاِلَى الر�ُسوِل َما اُنِْزَل  َسِمُعوا َواَِذا
ْمِع َتٖفيُض  ا َعَرفُوا ِمَن الد�  لُونَ َيُقوِمَن الَْحق� ِمم�

اِهٖدينَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا اَٰمن�ا َرب�َنا الش�  

 

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

 

 

ِمَن الَْحق� َوَما َجاَءنَا بِالل�ِه َ�� نُْؤِمُن  َناَوَما لَ 
الِٖحينَ  َمعَ  َرب�َنا ُيْدِخَلَناَونَْطَمُع اَْن  الَْقْوِم الص�  

 

 (5.84)- Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber 
(cennete) katmasını umarken, bize ne oluyor ki Allah’a ve 
bize hak olarak gelene iman etmeyelim?  

 

 

ِمْن َتْحتَِها َتْجٖرى  َجن�اٍت بَِما َقالُوا الل�ُه  َفاََثاَبُهمُ 
الُْمْحِسٖنينَ  َجَزاءُ َوٰذلَِك  ٖفيَهاَخالِٖديَن  اْ��َنَْهارُ   

 

 (5.85) - Bu söylediklerinden dolayı Allah, içinde ebedi 
kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetlerle onları 
mükâfatlandırdı. İşte bu, iyilik yapanların mükâfatıdır. 

 

   

ُبو َكَفُرواَوال�ٖذيَن  اُولٰئَِك             بِاَٰياتَِنا اَوَكذ�
الَْجٖحيمِ  اَْصَحاُب     

 

  
 

 (5.86) - İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayan kimseler, işte 
onlar cehennem ehlidirler. 

 



 
 
 
 

 

 

 

   52 5. Maide Sûresi: (111-114. Âyetler) 52   
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 
 َوبَِرُسوٖلىاَْن اِٰمُنوا ٖبى الَْحَوارِيَّٖن  اَْوَحْيُت اِلَى َواِذْ 

ُمْسلُِمونَ  ابِاَن�نَ  َواْشَهدْ  اَٰمن�اَقالُوا   

 

 (5.111) - Hani Havarilere: “Bana ve peygamberime iman 
edin!” diye ilham etmiştim. (Havariler de): “İman ettik! 
(Rabbimiz!) Gerçekten bizim Müslümanlar olduğumuza şahid 
ol!” demişlerdi. 

 

 
َهْل َيْسَتٖطيُع َم اْبَن َمْريَ َيا ٖعيَسى  الَْحَوارِي�ونَ اِْذ َقاَل 

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

 

 (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.  

 

 
اَْن َونَْعَلَم  قُلُوُبَنا َوَتْطَمئِن� اَْن نَاْكَُل ِمْنَها نُٖريُد  َقالُوا

اِهٖدينَ  َعَلْيَها َونَُكونَ  َقْد َصَدْقَتَنا ِمَن الش�  

 

 (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. 

 

   
 َمائَِدةً  َعَلْيَنا اَنِْزلْ  َرب�َناالل�ُهم� اْبُن َمْرَيَم  ٖعيَسى َقالَ 

مَ  لَِناٖعيًدا  لََنا َتُكونُ اِء ِمَن الس�  ِمْنكَ َواَٰيًة  َواِٰخِرنَا �ِ�َو�
ازِٖقينَ َخْيُر َواَنَْت َواْرُزْقَنا  الر�  

 

  
 

(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 
 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 

ِمل�َة  ٖديًنا ِقَيًما ُمْسَتٖقيمٍ اِلٰى ِصَراٍط َربّٖى َهٰدیٖنى  اِن�ٖنى قُلْ 
ِمَن الُْمْشِرٖكينَ  َوَما َكانَ َحٖنيًفا  اِْبٰرٖهيمَ   

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

 
َرب� الَْعالَٖمينَ لِل�ِه َوَمَماٖتى  َوَمْحَيایَ  َونُُسٖكىى َصَ��تٖ اِن�  قُلْ   

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

 
لُ  َواَنَا اُِمْرتُ َوبِٰذلَِك  َ�� َشٖريَك لَهُ  الُْمْسلِٖمينَ  اَو�  

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

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

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

 (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. 

 
 َفْوقَ  َبْعَضُكمْ  َوَرَفعَ  اْ��َْرضِ  َخَ��ئِفَ  َجَعَلُكمْ َوُهَو ال�ٖذى 

 َسٖريعُ  اِن� َرب�كَ  ٖفى َما اٰتٰیُكمْ  لَِيْبلَُوكُمْ  َدَرَجاٍت  َبْعضٍ 
مٌ َرٖحي لََغُفورٌ  َواِن�هُ الِْعَقاِب   

  
 

 (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   
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
َتْغِفْر لََنا َواِْن لَْم  اَنُْفَسَنا َظَلْمَنا َرب�َنا َقاَ�� 

لََنُكونَن� ِمَن الَْخاِسٖرينَ  َوَتْرَحْمَنا  

 

 (7.23) - (Âdem ile Havva) dediler ki: “Rabbimiz! nefsimize 
zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet 
etmezsen şüphesiz hüsrana uğrayanlardan oluruz.   

 

ِفى  َولَُكمْ  َعُدو� َبْعُضُكْم لَِبْعٍض  اْهبُِطوا َقالَ  
اِلٰى ٖحينٍ  َوَمَتاعٌ  ُمْسَتَقر�  اْ��َْرضِ   

 

 (7.24) - Birbirinize düşman olarak inin! Size yeryüzünde 
bir zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır.” 
buyurdu. 

 

تُْخَرُجونَ  َوِمْنَها َتُموتُونَ َوٖفيَها  َتْحَيْونَ ٖفيَها  َقالَ     

 (7.25) - Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan 
çıkarılacaksınız.” buyurdu.  

ُيَواٖرى لَِباًسا  َعَلْيُكمْ  اَنَْزلَْناَيا َبٖنى اَٰدَم َقْد   
ٰذلَِك  َخْيرٌ ٰذلَِك  َولَِباُس الت�ْقٰوىَوٖريًشا َسْواٰتُِكْم 

ك�ُرونَ  لََعل�ُهمْ  ِمْن اَٰياِت الل�هِ  َيذ�  

 

 (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 

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

الَْحْمُد  َوَقالُوا اْ��َنَْهارُ  َتْحِتِهمُ  ِمنْ َتْجٖرى  ِمْن ِغل�  ُصُدوِرِهمْ  ٖفى َما َونََزْعَنا 
 َجاَءتْ  لََقدْ  الل�هُ  لَْوَ�� اَْن َهٰدیَنا لَِنْهَتِدىَ  كُن�ا َوَمالِٰهَذا ال�ٖذى َهٰدیَنا لِل�ِه 
َتْعَملُونَ كُْنتُْم  بَِما وَهااُوِرْثُتمُ  الَْجن�ةُ  اَْن تِْلُكمُ  َونُوُدوا بِالَْحق�  َرب�َنا ُرُسلُ   

 (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.   

 َوَعَدنَا َما اَْن َقْد َوَجْدنَا اَْصَحاَب الن�ارِ  ى اَْصَحاُب الَْجن�ةِ َونَادٰ  
احَ  َرب�َنا اَرب�ُكْم َما َوَعَد َفَهْل َوَجْدتُْم  ق� نَ  نََعمْ  َقالُوا َحق� نٌ  َفاَذ�  ُمَؤذ�

َعَلى الظ�الِٖمينَ  اَْن لَْعَنُة الل�هِ  َبْيَنُهمْ   
 (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. 

ونَ اَل�ٖذيَن   َكاِفُرونَ ِة بِاْ��ِٰخرَ َوُهْم  ِعَوًجا َوَيْبُغونََهاَعْن َسٖبيِل الل�ِه  َيُصد�  

 (7.45) - Onlar ki Allah’ın yoluna engel olurlar ve onu (Allah’ın yolunu) 
eğriltmek isterler. Ve onlar ahireti de inkâr eden kimselerdir.                       

 مْ بِٖسيٰمیهُ  كُ��� َيْعِرفُونَ رَِجاٌل َوَعَلى اْ��َْعَراِف  ِحَجابٌ  َوَبْيَنُهَما 
َيْطَمُعونَ  َوُهمْ  لَْم َيْدُخلُوَها َعَلْيُكمْ َسَ��ٌم  اَنْ اَْصَحاَب الَْجن�ِة  َونَاَدْوا  

 (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. 

            َرب�َنا َقالُوا الن�ارِ  اَْصَحابِ  تِْلَقاءَ َاْبَصاُرُهْم  ُصِرَفْت  َواَِذا 
الظ�الِٖمينَ الَْقْوِم َمَع  َتْجَعْلَنا َ��  

 (7.47) - Onların gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman: “Rabbimiz! 
Bizi zalimler topluluğuyla beraber kılma” derler.  



 
 
  

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َيا  لَُنْخِرَجن�كَ  ِمْن َقْوِمهٖ  اْسَتْكَبُرواال�ٖذيَن  الَْمَ��ُ  َقالَ  
ٖفى  اَْو لََتُعوُدن� ِمْن َقْرَيتَِنا َمَعَك  اَٰمُنواال�ٖذيَن وَ ُشَعْيُب 

كُن�ا َكارِٖهينَ اََولَْو  َقالَ ِمل�تَِنا   

 

 (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?  

 

 َبْعَد اِذْ ٖفى ِمل�ِتُكْم َكِذًبا اِْن ُعْدنَا  َعَلى الل�هِ ِد اْفَتَرْيَنا قَ  
یَنا  َيَشاَء ْن ٖفيَها اِ��� اَ  نَُعودَ لََنا َاْن  َيُكونُ ِمْنَها َوَما الل�ُه نَج�

 َتَوك�ْلَنا الل�هِ َعَلى  ِعْلًماكُل� َشْیٍء  َرب�َناَوِسَع  َرب�َنا الل�هُ 
الَْفاتِٖحينَ  َخْيرُ  َواَنَْت  بِالَْحق� َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا  اْفَتحْ َرب�َنا   

 

 (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.  

 

 ُشَعْيًبا ات�َبْعُتمْ  لَئِنِ  ِمْن َقْوِمهٖ ال�ٖذيَن َكَفُروا  الَْمَ��ُ  َوَقالَ  
اًِذا لََخاِسُرونَ  اِن�ُكمْ   

 

 (7.90) - Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: “Eğer 
Şuayb’a uyarsanız, şüphesiz o zaman kaybedersiniz.  

َجاثِٖمينَ ٖفى َدارِِهْم َفاَْصَبُحوا  الر�ْجَفةُ  َفاََخَذْتُهمُ      

 (7.91) -Onları o sarsıntı yakaladı, yurtlarında diz üstü çöke 
kaldılar. 

 



 
 
 
 

 

 

 

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

الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ بِْسِم     

بِِرب� الَْعالَٖمينَ  اَٰمن�ا َقالُوا   
 

 (7.121) - (Sihirbazlar):“Âlemlerin Rabbine iman ettik.”dediler  

َوٰهُرونَ ُموٰسى  َرب�    
 

 (7.122) - “Musa ve Harun’un Rabbine.   

َلَمْكٌر اِن� ٰهَذا  لَُكمْ َذَن اَْن اٰ  َقْبلَ اَٰمْنُتْم بِٖه  فِْرَعْونُ  َقالَ  
 َفَسْوفَ  اَْهَلَها ِمْنَها لُِتْخِرُجوا فِى الَْمٖديَنةِ  َمَكْرتُُموهُ 

 َتْعَلُمونَ 

 

 (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!”                        

 

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

 

 (7.124) - “Muhakkak ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama 
keseceğim, sonra da hepinizi mutlaka asacağım.”   

ُمْنَقلُِبونَ اِلٰى َرب�َنا اِن�ا  َقالُوا    

 (7.125) - Dediler ki: “Biz zaten Rabbimize dönücüleriz.”  

ا َجاَءْتَنا بِاَٰياِت َرب�َنا اَْن اَٰمن�ا اِ���  ِمن�ا َوَما َتْنِقمُ    َرب�َنالَم�
ُمْسلِٖمينَ  َوَتَوف�َنا َصْبًرا َعَلْيَنا اَْفِرغْ   

 

  (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َفَتم� بَِعْشٍر  َواَْتَمْمَناَها لَْيلَةً  َثلٰٖثينَ ُموٰسى  َوٰوَعْدنَا 
 ٰهُرونَ �ِ�َٖخيِه  ُموٰسى َوَقالَ  لَْيَلةً  اَْرَبٖعينَ َرب�ٖه ٖميَقاُت 

 َسٖبيلَ َوَ�� َتت�بِْع اَْصلِْح وَ  َقْوٖمى ٖفىاْخلُْفٖنى 
 الُْمْفِسٖدينَ 

 

 (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!” 

 

ا   َرب�  َقالَ َرب�ُه  َوَكل�َمهُ لِٖميَقاتَِنا ُموٰسى  َجاءَ  َولَم�
اِلَى  انُْظرْ َولِٰكِن لَْن َتٰریٖنى  َقالَ  اَنُْظْر اِلَْيكَ اَرِٖنى 
اَفَسْوَف َتٰریٖنى  َمَكانَهُ  اْسَتَقر�  َفِانِ  الَْجَبلِ  َتَجل�ى  َفَلم�

اَصِعًقا ُموٰسى  َوَخر�  َدك�ا َجَعَلهُ  لِْلَجَبلِ  َرب�هُ   اَفَاقَ  َفَلم�
ُل َواَنَا  اِلَْيكَ تُْبُت  ُسْبَحانَكَ  َقالَ  الُْمْؤِمٖنينَ اَو�  

 

  (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   

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 

 ٖفى َرْحَمتِكَ َواَْدِخْلَنا  َو�ِ�َٖخى لٖىاْغِفْر  َرب�  َقالَ  

الر�اِحٖمينَ  اَْرَحمُ  َواَنْتَ   

 

 (7.151) - (Musa)dedi ki: “Rabbim! Beni ve kardeşimi 
bağışla ve bizi rahmetine kat. Sen merhametlilerin en 
merhametlisisin.”  

 

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

نَْيا  َوِذل�ةٌ  الُْمْفَتٖرينَ نَْجِزى َوَكٰذلَِك فِى الَْحٰيوِة الد�  

 

 (7.152) - Şüphesiz buzağıyı (ilah) edinenlere, Rablerinden 
bir gazab  ve dünya hayatında da bir zillet erişecektir. 
İftira edenleri böyle cezalandırırız. 

 

َپاتِ  َوال�ٖذيَن َعِملُوا  ي� َواَٰمُنوا  ِمْن َبْعِدَها َتاُبوا ثُم�  الس�

َرٖحيمٌ لََغُفوٌر ِمْن َبْعِدَها  َرب�كَ  اِن�   

 

 (7.153) - Kötülükler işleyenlere sonra, ardından tevbe edip 
iman edenlere gelince, şüphesiz Rabbin bunun ardından 
çok bağışlayıcı, pek merhametlidir.  

 

ا َسَكَت َولَ   َوٖفى  اْ��َلَْواحَ  اََخذَ  الَْغَضبُ َعْن ُموَسى م�

َيْرَهُبونَ  لَِرب�ِهمْ لِل�ٖذيَن ُهْم َوَرْحَمٌة  ُهًدى نُْسَختَِها  

 

  (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   
 

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 
 

ا لِٖميَقاتَِنا  َرُجً��َسْبٖعيَن  َقْوَمهُ ُموٰسى  َواْخَتارَ   َفَلم�
ْن َقْبُل مِ  اَْهَلْكَتُهمْ ِشْئَت  لَوْ  َرب�  َقالَ  الر�ْجَفةُ  اََخَذْتُهمُ 
َفَهاءُ بَِما َفَعَل  اَتُْهلُِكَنا َواِي�ايَ   اِ��� ِهىَ  اِنْ  ِمن�ا الس�
 اَْنتَ َمْن َتَشاُء َوَتْهٖدى َمْن َتَشاُء بَِها تُِضل�  فِْتَنُتكَ 
الَْغافِٖرينَ  َخْيرُ َواَنَْت  َواْرَحْمَنا َفاْغِفْر لََنا َولِي�َنا  

 

 (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.” 

 

نْيَ  لََنا َواْكُتْب    اِن�اَوفِى اْ��ِٰخَرِة  َحَسَنةً  اٖفى ٰهِذِه الد�
 َوَرْحَمٖتىَمْن اََشاُء اُٖصيُب بِٖه َعَذاٖبى  َقالَ  اِلَْيكَ  ُهْدنَا

 َوُيْؤتُونَ  لِل�ٖذيَن َيت�ُقونَ  َفَساَْكُتُبَها كُل� َشْیءٍ َوِسَعْت 
كٰوةَ  ُيْؤِمُنونَ بِاَٰياتَِنا  َوال�ٖذيَن ُهمْ  الز�  

 

 (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   
 

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ 
 

ى�  الن�ِبى�  الر�ُسولَ  َيت�بُِعونَ  اَل�ٖذينَ   ال�ٖذى َيِجُدونَُه اْ��ُم�
 َياُْمُرُهمْ َواْ�ِ�نْٖجيِل ِفى الت�ْوٰريِة  ِعْنَدُهمْ  َمْكُتوًبا
 الط�ي�َباتِ  لَُهمُ  َوُيِحل�  َعِن الُْمْنَكرِ ُهْم َوَيْنٰهی بِالَْمْعُروفِ 

مُ   َواْ��َْغَ��لَ  اِْصَرُهمْ  َعْنُهمْ  َوَيَضعُ  الَْخَبائِثَ  َعَلْيِهمُ  َوُيَحر�
ُروُه بِٖه  َفال�ٖذيَن اَٰمُنوا َعَلْيِهمْ ال�ٖتى َكانَْت   َونََصُروهُ َوَعز�

الُْمْفلُِحونَ اُولِٰئَك ُهُم  َمَعهُ  ال�ٖذى اُنِْزلَ  الن�ورَ  َوات�َبُعوا  

 

 (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.   

 

ّٖى الن�اسُ  َيا اَي�َها قُلْ    ال�ٖذى َجٖميًعا  اِلَْيُكمْ  َرُسوُل الل�هِ  اِن
ٰمَواِت ا ُمْلكُ  لَهُ  ُيْحٖي  ُهوَ  اِ��� َ�� اِلٰهَ  َواْ��َْرضِ لس�

ى�  الن�ِبى�  َوَرُسولِهِ بِالل�ِه َفاِٰمُنوا  َوُيٖميتُ  ال�ٖذى ُيْؤِمُن  اْ��ُم�
َتْهَتُدونَ  لََعل�ُكمْ  َوات�ِبُعوهُ َوَكِلَماتِٖه الل�ِه بِ   

 

  (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   
 

ْحٰمِن الر�ٖحيمِ بِْسِم الل�ِه الر�    

ةً  ٖفى كُل� َعامٍ  ُيْفَتُنونَ اَن�ُهْم  اََوَ�� َيَرْونَ   َتْينِ اَْو  َمر�  َمر�
ك�ُرونَ َوَ�� ُهْم  َيُتوُبونَ  َ��ثُم�  َيذ�  

 

 
(7.126)- Gerçekten onlar, her yıl bir defa veya iki defa 
sınandıklarını görmüyorlar mı? Sonra yine de tevbe 
etmiyorlar ve onlar öğüt almıyorlar.  

 

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

َ�� َيْفَقُهونَ  َقْومٌ  بِاَن�ُهمْ   

 

 (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. 

 

َما َعنِت�ْم  َعَلْيهِ َعٖزيٌز ِمْن اَنُْفِسُكْم  َرُسولٌ  َجاَءكُمْ  لََقدْ  
َرٖحيمٌ  َرُؤفٌ بِالُْمْؤِمٖنيَن  َعَلْيُكمْ َحٖريٌص   

 

 (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. 

 

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

 

  (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 

ي�ةٌ  اِ���لُِموٰسى  َفَما اَٰمنَ   َعلٰى َخْوفٍ ِمْن َقْوِمٖه  ُذر�

 ِفْرَعْونَ َواِن�  اَْن َيْفتَِنُهمْ  َوَمَ��ئِِهمْ  ِفْرَعْونَ  ِمنْ 

لَِمَن الُْمْسِرٖفينَ  َواِن�هُ ِفى اْ��َْرِض لََعاٍل   

 

 (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.  

 

 
  بِالل�هِ اَٰمْنُتْم  كُْنُتمْ  اِنْ َيا َقْوِم ُموٰسى  َوَقالَ 

ُمْسلِٖمينَ  كُْنُتمْ اِْن  َتَوك�لُوا َفَعَلْيهِ   

 

 (10.84)- Musa dedi ki: “Ey kavmim! Eğer Allah’a inanmış 
iseniz ve eğer Müslüman iseniz, yalnız O’na tevekkül edin!”  

 

َ�� َتْجَعْلَنا      َرب�َنا َتَوك�ْلَنا َعَلى الل�هِ  َفَقالُوا 

الظ�الِٖمينَ  لِْلَقْومِ  ِفْتَنةً   

 

 (10.85)- Dediler ki: “Yalnız Allah’a tevekkül ettik. 
Rabbimiz! Bizi zalimlerin kavmine bir fitne kılma!” 

 

  
َنا الَْكاِفٖرينَ ِمَن الَْقْوِم  بَِرْحَمتِكَ  َونَج�   

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



 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َوٖغيَض  اَْقِلٖعى َوَيا َسَماءُ  َماَءكِ اْبَلٖعى  َيا اَْرضُ  َوٖقيلَ  
 ُبْعًداَوٖقيَل  َعَلى الُْجوِدى� َواْسَتَوْت  اْ��َْمرُ  َوقُِضىَ الَْماُء 

الظ�الِٖمينَ  لِْلَقْومِ   

 

 (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.  

 

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

 

  (11.45)- Nuh Rabbine seslendi ve dedi ki: “Rabbim! 
Şüphesiz oğlum ailemdendir. Kuşkusuz senin va’din haktır 
ve sen hükmedenlerin en hâkimisin!”  

 

َفَ��  َغْيُر َصالِحٍ  َعَملٌ اِن�ُه  ِمْن اَْهِلكَ  لَْيسَ  اِن�هُ َيا نُوُح  َقالَ  
ّٖى ِعْلمٌ لََك بِٖه  َما لَْيسَ  َتْسَپْلنِ   ِمنَ  اَْن َتُكونَ اَِعُظَك  اِن

 الَْجاِهٖلينَ 

 

 (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!”  

 

ّٖى  َرب�  َقالَ    بِٖه ِعْلٌم  َما لَْيَس ٖلىاَْن اَْسَپَلَك  بِكَ  اَُعوذُ اِن
ِمَن الَْخاِسٖرينَ َاكُْن َوَتْرَحْمٖنى ٖلى  َواِ��� َتْغِفرْ   

 

 (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   

ر�ٖحيمِ بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن ال    

َعْن  َراَوْدتُهُ  َولََقدْ  ٖفيهِ ال�ٖذى لُْمُتن�ٖنى َفٰذلُِكن�  َقالَْت  
لَُيْسَجَنن� َما اُٰمُرُه لَْم َيْفَعْل  َولَِئنْ  َفاْسَتْعَصمَ نَْفِسٖه 

اِغٖرينَ  َولََيُكونًا ِمَن الص�  

 

 (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.” 

 

ْجنُ  َرب�  َقالَ   ا َيْدُعونَٖنى  اَِلی�  اََحب�  الس� ��� َواِ  اِلَْيهِ ِمم�
ِمَن الَْجاِهٖلينَ  َواَكُنْ  اِلَْيِهن� اَْصُب  َكْيَدُهن� َتْصِرْف َعنّٖى   

 

 (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.” 

 

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

 

 (12.34)- Rabbi, onun duâsını kabul etti, onların hilelerini 
ondan çevirdi. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, bilendir. 

 

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

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

ِمْن َتاْٖويِل َوَعل�ْمَتٖنى ِمَن الُْمْلِك  اَٰتْيَتٖنى َقدْ  َرب�  
ٰمَواِت َفاِطَر اْ��ََحاٖديِث  فِى  َولِيّٖ اَنَْت  َواْ��َْرضِ الس�

نَْيا الِٖحينَ ٖنى َواَلِْحقْ  ُمْسلًِماَتَوف�ٖنى َواْ��ِٰخَرِة  الد� بِالص�  

 

 (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.  

 

 َوَما كُْنَت  اِلَْيكَ نُوٖحيِه  الَْغْيبِ ِمْن اَنَْباِء  ٰذلِكَ  
َيْمُكُرونَ  َوُهمْ  اَْمَرُهمْ  اَْجَمُعوا اِذْ  لََدْيِهمْ   

 

 (12.102)- İşte bu, gayb haberlerindendir, onu sana 
vahyediyoruz. Onlar işlerini karara bağlayıp tuzak 
kurdukları zaman sen onların yanında değildin.  

 

بُِمْؤِمٖنينَ  َحَرْصَت َوَلْو  الن�اسِ  َوَما اَْكَثرُ     

 (12.103)- Ne kadar hırs göstersen de, insanların çoğu iman 
edecek değillerdir.  

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

 

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 قُلْ  ِمْن َرب�هٖ  اَٰيةٌ  هِ َعَليْ  اُنِْزلَ  لَْوَ�� ال�ٖذيَن َكَفُروا َوَيُقولُ  
َمْن اَنَاَب  اِلَْيهِ َوَيْهٖدى َمْن َيَشاُء ُيِضل�  اِن� الل�هَ   

 

 (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.” 

 

بِِذْكِر  اََ�� بِِذْكِر الل�هِ  قُلُوُبُهمْ  َوَتْطَمِئن�  اَٰمُنوا اَل�ٖذينَ  
الُْقلُوُب  َتْطَمِئن� الل�ِه   

 

 (13.28)- Onlar, iman edenler ve Allah’ın zikriyle kalpleri 
mutmain olanlardır. Dikkat edin! Kalpler, ancak Allah’ın 
zikriyle mutmain olur. 

 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا اَل�ٖذيَن اَٰمُنوا  َماٰبٍ  َوُحْسنُ لَُهْم  طُوبٰى الص�   

 (13.29)- İman edip salih ameller işleyenler var ya, ne 
mutlu onlara, varacakları yer de ne güzeldir. 

 

ةٍ اَْرَسْلَناَك  َكٰذلِكَ    لَِتْتلَُوا اَُممٌ ْن َقْبلَِها مِ  َخَلْت  َقدْ  ٖفى اُم�
 ُقلْ بِالر�ْحٰمِن  َيْكُفُرونَ َوُهْم  اِلَْيكَ  اَْوَحْيَناَعَلْيِهُم ال�ٖذى 

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

 

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

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

 (14.35)- Hani İbrahim;“Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl! Beni ve 
oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!” demişti.    

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

 

 (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.  

 

ي�ٖتى  اَْسَكْنتُ  اِنّٖى َرب�َنا  َبْيتَِك  ِعْندَ َغْيِر ٖذى َزْرٍع  بَِوادٍ ِمْن ُذر�
ِم  لٰوَة لُِيٖقيُموا  َرب�َناالُْمَحر�  اِلَْيِهمْ َتْهٖوى ِمَن الن�اِس اَفِْپَدًة  َعلْ فَاجْ الص�

َيْشُكُرونَ  لََعل�ُهمْ ِمَن الث�َمَراِت  َواْرُزْقُهمْ   

 

 (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!  

 

َعَلى الل�ِه َوَما َيْخٰفى  َوَما نُْعلِنُ َما نُْخٖفى  َتْعَلمُ  اِن�كَ  َرب�َنا   
َماءِ  اْ��َْرضِ  فِىِمْن َشْیٍء  َوَ�� ِفى الس�  

 

 (14.38)- Rabbimiz! Şüphesiz Sen, neyi gizler, neyi açıklarsak bilirsin. 
Yerde ve gökteki hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz!   

اِْسٰمٖعيَل َواِْسٰحَق  َعَلى الِْكَبرِ َوَهَب ٖلى  ال�ٖذىلِل�ِه  اَلَْحْمدُ    
َعاءِ  لََسٖميعُ  َربّٖى اِن�  الد�  

 

 (14.39)- Yaşlılığımda İsmail ve İshak’ı bana ihsan eden Allah’a 
hamd olsun. Şüphesiz Rabbim, duâyı işitendir.  

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

 (14.40)- Rabbim! Beni, namazı dosdoğru kılan bir kimse kıl! 
Zürriyetimden olanları da!... Rabbimiz! Duâmı kabul buyur!”  

الِْحَساُب  َيُقومُ  َيْومَ َولِْلُمْؤِمٖنيَن  َولَِوالَِدی� ٖلى اْغِفْر  َرب�َنا    

 (14.41)- Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni, ana-babamı ve 
Mü’minleri bağışla! 

 



 
 
 
 
 

 

 

 69 17.İsra Sûresi: ( 23-25.Âyetler) 69   
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َمْخُذوً�� َمْذُموًما َفَتْقُعدَ  اَٰخرَ  اِلًٰهاالل�ِه َمَع  َ�� َتْجَعلْ     

 (17.22)- Allah ile beraber başka bir ilah edinme! Sonra 
kınanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak oturup kalırsın.  

 

 اِْحَسانًا َوبِالَْوالَِدْينِ اِي�اُه  اِ���َا��� َتْعُبُدوا  َرب�كَ َوَقٰضى  
ا َفَ�� َتُقْل  اِكَ��ُهمَ  اَوْ َاَحُدُهَما  الِْكَبرَ ِعْنَدَك  َيْبلَُغن�  اِم�

َقْوً�� َكٖريًما لَُهَما َوقُلْ َوَ�� َتْنَهْرُهَما  اُف�  لَُهَما  

 

 (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!  

 

ل�  َجَناحَ لَُهَما  َواْخِفضْ    َرب�  َوقُلْ  ِمَن الر�ْحَمةِ  الذ�
َصٖغيًراَكَما َرب�َياٖنى  اْرَحْمُهَما  

 

 (17.24)- Onlara, acımadan dolayı tevazu kanadını ger ve 
de ki: “Rabbim! Onlar, küçükken beni nasıl yetiştirdilerse 
sen de onlara acı. 

 

 َتُكونُوا اِنْ  ٖفى نُُفوِسُكمْ  بَِما اَْعَلمُ  َرب�ُكمْ  
اٖبيَن  َكانَ  َفِان�هُ يَن َصالِحٖ  َغُفوًرالِْ��َو�  

 

 (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   

ِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ بِسْ     

لٰوَة  اَقِمِ   ْمسِ  لُِدلُوكِ الص� َوقُْراَٰن  ال�ْيلِ اِلٰى َغَسِق  الش�
َكاَن َمْشُهوًدا الَْفْجرِ قُْراَٰن  اِن�  الَْفْجرِ   

 

 (17.78)- Güneşin zevalinden gecenin karanlığına kadar 
namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah 
namazı şahitlidir. 

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

َمْحُموًداَمَقاًما َرب�َك   
 

 (17.79)- Gecenin bir kısmında kalk, sana aid nafile olarak 
onunla teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni 
övülmüş bir makama ulaştırır.  

 
 ُمْخَرجَ  َواَْخِرْجٖنى ِصْدقٍ  ُمْدَخلَ اَْدِخْلٖنى َرب�  َوقُلْ  

نَٖصيًرا ُسْلَطانًا ِمْن لَُدنْكَ ٖلى  َواْجَعلْ ِصْدٍق   
 

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

 

َزُهوًقاَكاَن  الَْباِطلَ اِن�  الَْباِطلُ  َوَزَهقَ  الَْحق�  َجاءَ  َوقُلْ     
 (17.81)- De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, 

yok olmaya mahkûmdur." 
 

 
لُ  َوَ��  نَ لِْلُمْؤِمٖني َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  َما ُهوَ ِمَن الُْقْراِٰن  َونَُنز�

َخَساًرا اِ��� الظ�الِٖمينَ َيٖزيُد   
 

 (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   

ِن الر�ٖحيمِ بِْسِم الل�ِه الر�ْحمٰ     
  َكانُوا اَْصَحاَب الَْكْهِف َوالر�ٖقيمِ اَن�  َحِسْبَت  اَمْ  

َعَجًباِمْن اَٰياتَِنا   
 

 (18.9)- Yoksa sen, gerçekten Kehf ve Rakîm ashabını 
şaşılacak âyetlerimizden olduğunu mu sandın?   

ِمْن اٰتَِنا  َرب�َنا َفَقالُوا الَْكْهفِ  اِلَىاََوى الِْفْتَيُة  اِذْ  
َرَشًدا ِمْن اَْمِرنَا لََنا َوَهي�ئْ  َرْحَمةً لَُدنَْك   

 

 (18.10)- Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da: 
“Rabbimiz! Katından bize bir rahmet ver ve bize işimizden 
bir kurtuluş yolu hazırla” demişlerdi.   

َعَدًداِسٖنيَن ِفى الَْكْهِف انِِهْم َعلٰى اٰذَ َفَضَرْبَنا     
 (18.11)- Bunun üzerine mağarada onların kulaklarına 

(perde) vurduk da, nice yıllar (orada uyuttuk).   
اََمًدا لَِما لَبِثُوااَْحٰصى اَي� اْلِحْزَبْيِن لَِنْعَلَم  َبَعْثَناُهمْ  ثُم�     
 (18.12)- Sonra onları uyandırdık ki, kaldıkları süreyi iki 

gruptan hangisinin daha iyi hesap ettiğini ortaya 
çıkaralım.   

ِفْتَيٌة   اِن�ُهمْ  بِالَْحق�  نََباَُهمْ  َعَلْيكَ  نَُقص�  نَْحنُ  
ُهًدى َوزِْدنَاُهمْ  بَِرب�ِهمْ اَٰمُنوا   

 
 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  كهيعص 
 (19.1)-  Kâf. Hâ. Yâ Ayn. Sâd.   

َزَكِري�ا َعْبَدهُ  َرب�كَ  ِت َرْحمَ  ِذْكرُ     
 (19.2)- Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya rahmetinin zikridir.    

 

َخِفي�ا نَِداءً  َرب�هُ نَاٰدى  اِذْ   
 

 (19.3)- Hani o, Rabbine gizli bir niyaz ile yalvardığı zaman.   

ّٖى َقالَ   اْسُ  َواْشَتَعلَ  الَْعْظُم ِمنّٖى َوَهنَ  َرب� اِن  الر�
َشِقي�ا َرب�  بُِدَعائِكَ َولَْم اَكُْن  َشْيًبا  

 

 (19.4)- Dedi ki: Rabbim! Kuşkusuz benim kemiklerim iyice 
zayıfladı ve baş, ihtiyarlık ateşiyle alevlendi (saçım 
ağardı). Rabbim! Sana duâ etmekle hiç bedbaht 
olmadım.  

 
ّٖى   اْمَراَٖتى َوَكانَِت ِمْن َوَرائٖى  الِىَ الَْموَ  ِخْفتُ  َواِن

َولِي�ا ِمْن لَُدْنكَ ٖلى  َفَهْب  َعاِقًرا  
 

 (19.5)- Şüphesiz ben, arkamdan gelecek akrabalarımın 
(yanlış yolda olmalarından) korkuyorum. Karım da 
kısırdır. Kendi katından artık bana bir yardımcı lutfet! 

 
  

َرِضي�ا َرب�  َواْجَعْلهُ  ِمْن اِٰل َيْعُقوَب  َوَيِرثُ  َيِرثُٖنى   
  (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َطٰغى اِن�هُ اِلٰى فِْرَعْوَن  اِْذَهْب     

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

َصْدٖریٖلى اْشَرْح  َرب�  َقالَ     
  (20.25)- (Musa) dedi ki: Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver.  

رْ   اَْمٖری ٖلى َوَيس�   

 (20.26)- Bana işimi kolaylaştır.   

َقْوٖلی َيْفَقُهواِمْن لَِساٖنی  ُعْقَدةً  َواْحلُلْ     

 (20.27.28)- Dilimdeki düğümü çöz ki, sözümü anlasınlar.  

ِمْن اَْهٖلیَوٖزيًرا ٖلى  َواْجَعلْ     

 (20.29)- Ailemden bana bir yardımcı ver.   

اَٖخیٰهُروَن     
 (20.30)- Kardeşim Harun’u.   

اَْزرٖ بِٖه  اُْشُددْ     

 (20.31)- Onunla arkamı kuvvetlendir.   

ٖفى اَْمٖری    َواَْشِرْكهُ     

 (20.32)- (Risalet) işimde onu bana ortak kıl.   

َكٖثيًراَكْي نَُسب�َحَك    َكٖثيًرا   َونَْذكَُركَ     

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

َبٖصيًرا بَِنا كُْنتَ اِن�َك     
 (20.35)- Şüphesiz sen bizi görmektesin.  

َيا ُموٰسىُسْؤلََك  َقْد اُوٖتيتَ َقاَل     

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



 
 
 
 

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َوَ�� ُيٖحيُطونَ  َوَما َخْلَفُهمْ َما َبْيَن اَْيٖديِهْم  َيْعَلمُ    

ِعْلًمابِٖه    

 

 (20.110)- O, önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. İlimce 
onu (Allah’ı)  kuşatamazlar.    

ظُْلًماَحَمَل  َمنْ  َخاَب  َوَقدْ  الَْقي�ومِ لِْلَحی�  الُْوُجوهُ  َوَعَنتِ     

 (20.111)- Bütün yüzler, Hayy ve Kayyûm için eğilip boyun 
bükmüştür. Zulüm yüklenen kimse ise şüphesiz hüsrana 
uğramıştır.  

 

الَِحاتِ مِ  َيْعَملْ  َوَمنْ   َفَ�� َيَخاُف  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َن الص�
َوَ�� َهْضًما ظُْلًما  

 

 (20.112)- Kim Mü’min olarak salih ameller işlerse artık o, 
zulme uğramaktan ve hakkının kısıtlamasından korkmaz.  

 

ْفَنا َعَربِی�اقُْراٰنًا  اَنَْزلَْناهُ َوَكٰذلَِك   َن الَْوٖعيِد مِ  ٖفيهِ  َوَصر�
ِذْكًرا لَُهمْ  ُيْحِدثُ  اَوْ  َيت�ُقونَ  لََعل�ُهمْ   

 

 (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. 

 

ِمْن َقْبِل بِالُْقْراِٰن  َوَ�� َتْعَجلْ  الَْحق� الَْملُِك الل�ُه  َفَتَعالَى 
ِعْلًمازِْدٖنى  َرب� َوقُْل  َوْحُيهُ  اِلَْيكَ  اَْن ُيْقٰضى  

 

  (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

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

الر�اِحٖمينَ اَْرَحُم   

 

 (21.83)- Eyyûb`u da (zikret)! Hani Rabbine “Gerçekten 
bana bu dert dokundu ve sen merhametlilerin en 
merhametlisisin” diye dua etmişti.  

 

َواَٰتْيَناُه ِمْن ُضر� َما بِٖه  َفَكَشْفَنا لَهُ َفاْسَتَجْبَنا  

َوِذْكٰرى ِمْن ِعْنِدنَا  َرْحَمةً  َمَعُهمْ  َوِمْثَلُهمْ  اَْهَلهُ 

ْلَعابِٖدينَ لِ   

 

 (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.  

 

ابِٖرينَ  كُل�  َوَذا الِْكْفلِ َواِْدٖريَس  َواِْسٰمٖعيلَ   ِمَن الص�   

 (21.85)-  İsmail`i, İdris`i ve Zülkifl`i de (an)! Hepsi de 
sabredenlerdendi.  

   

الِٖحينَ  اِن�ُهمْ  ٖفى َرْحَمتَِنا َواَْدَخْلَناُهمْ  ِمَن الص�  
 

 (21.86)- Onları rahmetimize kattık. Şüphesiz onlar 
salihlerdendi. 

 



 
 
 
 

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

اَْن لَْن نَْقِدَر َفَظن�  ُمَغاِضًبا َذَهَب  اِذْ َوَذا الن�وِن  
 اَنَْت  اِ��� َ�� اِلٰهَ  اَنْ  ِفى الظ�لَُماِت َفَناٰدى  َعَلْيهِ 

ّٖىُسْبَحانََك  الظ�الِٖمينَ  ِمنَ  كُْنتُ  اِن  

 

 (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.  

 

ْيَناهُ  لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا   نُْنِجى َوَكٰذلِكَ ِمَن الَْغم�  َونَج�
 الُْمْؤِمٖنينَ 

 

 (21.88)- Ona icabet ettik. Ve onu kederden kurtardık. 
Mü’minleri de işte böyle kurtarırız.   

 

 َواَنَْت  َفْرًداَ�� َتَذْرٖنى  َرب�  َرب�هُ اِْذ نَاٰدى  اَوَزَكِري�  
الَْواِرٖثينَ َخْيُر   

 

 (21.89)-  Zekeriyya`yı da  (zikret)! Hani Rabbine “Rabbim! 
Beni tek başıma bırakma ve sen vârislerin en hayırlısısın” 
diye dua etmişti. 

 

 لَهُ  َواَْصَلْحَناَيْحٰيى  هُ لَ  َوَوَهْبَنا لَهُ  َفاْسَتَجْبَنا 
ِفى الَْخْيَراِت  ُيَساِرُعونَ  َكانُوا اِن�ُهمْ  َزْوَجهُ 

َخاِشٖعينَ  لََنا َوَكانُوا َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيْدُعونََنا  

 

  (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   

لل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ بِْسِم ا    

َعابِٖدينَ  لَِقْومٍ  لََبَ��ًغا ٖفى ٰهَذا اِن�     

 (21.106)- Şüphesiz bunda (Kur`an`da), kulluk eden bir 
kavim için elbette bir mesaj vardır.  

 

لِْلَعالَٖمينَ  َرْحَمةً اِ���  اَْرَسْلَناكَ َوَما     

  (21.107)- Biz seni âlemler için ancak bir rahmet olarak 
gönderdik. 

 

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

 

 (21.108)- De ki: “Kuşkusuz bana ‘ilahınız ancak bir tek ilahtır’ 
diye vahyolunuyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?”  

َواِْن اَْدٖرى     َعلٰى َسَواٍء اَٰذنُْتُكْم َفُقْل  َتَول�ْوا َفِانْ  
َما تُوَعُدونَ َبٖعيٌد  اَمْ اََقٖريٌب   

 

 (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. 

 

َما َتْكُتُمونَ  َوَيْعَلمُ  ِمَن الَْقْولِ الَْجْهَر  َيْعَلمُ  هُ اِن�     

 (21.110)- Şüphesiz O, sözün açığını da bilir ve 
gizlediklerinizi de bilir.  

اِلٰى ٖحينٍ َوَمَتاٌع  لَُكمْ  فِْتَنةٌ  لََعل�هُ اِْن اَْدٖرى وَ     

  (21.111)- Bilmem belki de o (azabın ertelenmesi) sizi 
deneme ve bir vakte kadar faydalanmadır.  

 الُْمْسَتَعانُ  الر�ْحٰمنُ  َوَرب�َنا بِاْلَحق�  اْحُكمْ  َرب�  َقالَ  
 َعلٰى َما َتِصُفونَ 

 

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

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

 

 (23.23)- Andolsun Nuh`u kavmine gönderdik. Dedi ki: 
“Ey kavmim Allah`a ibadet edin. Sizin O`ndan başka 
ilahınız yoktur. Hâlâ sakınmaz mısınız?” 

 

َما ٰهَذا اِ��� ِمْن َقْوِمٖه ال�ٖذيَن َكَفُروا  الَْمَلُٶا َفَقالَ  
لَ  ُيٖريُد اَنْ  ِمْثلُُكمْ  رٌ َبشَ  َشاَء  َولَوْ  َعَلْيُكمْ  َيَتَفض�
لٖينَ  َبائَِنااٰ  ٖفى بِٰهَذا َسِمْعَنا َما َملِٰئَكةً  َ��َنَْزلَ الل�ُه  اْ��َو�  

 

  (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.” 

 

َحت�ى ٖحينٍ بِٖه  َفَتَرب�ُصوا ِجن�ةٌ بِٖه  َرُجلٌ  اِ��� اِْن ُهوَ     

 (23.25)- O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan 
başkası değildir. Hele bir süreye kadar kendisini 
gözetleyin. 

 

ُبونِ انُْصْرٖنى  َرب� َقاَل   بَِما َكذ�   

 (23.26)- Dedi ki: “Rabbim! Onların beni yalanlamalarına 
karşı bana yardım et.” 

 



 
 
  
 

 

 

 

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

لر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ بِْسِم الل�ِه ا    

 
 َفُقلِ َعَلى الُْفْلِك َوَمْن َمَعَك  اَنَْت  اْسَتَوْيَت  َفِاَذا

یَنا ال�ٖذى لِل�ِه الَْحْمُد  الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم َنج�  

 

 (23.28)- Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğin 
zaman de ki: “Bizi zalimler topluluğundan kurtaran 
Allah`a hamdolsun!” 

 

 
 َخْيرُ  َواَنْتَ  ُمَباَرًكا ُمْنَزً��اَنِْزلْٖنى  َرب�  َوقُلْ 

 الُْمْنِزٖلينَ 

 

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

 

 
َتٖلينَ لَُمبْ  كُن�ا َواِنْ َ��َٰياٍت ٖفى ٰذلَِك  اِن�   

 

 (23.30)- Şüphesiz bunda âyetler vardır. Kuşkusuz biz 
gerçekten imtihan edenleriz. 

 

 
اَٰخٖرينَ  َقْرنًاِمْن َبْعِدِهْم  اَنَْشاْنَا ثُم�   

 

 (23.31)- Sonra onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.  

َما الل�َه ِن اْعُبُدوا اَ  ِمْنُهمْ  َرُسوً��ٖفيِهْم  َفاَْرَسْلَنا 
اََفَ�� َتت�ُقونَ  َغْيُرهُ اِلٍٰه  ِمنْ لَُكْم   

 

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
  لََذَهَب  اًِذا ِمْن اِلٰهٍ  َمَعهُ َوَما َكاَن ِمْن َولٍَد الل�ُه َما ات�َخَذ  

ُسْبَحاَن  َبْعُضُهْم َعلٰى َبْعضٍ  َولََعَ��بَِما َخَلَق كُل� اِلٍٰه   
ا َيِصُفونَ الل�ِه  َعم�  

 

 (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.  

 

َهادَ  الَْغْيبِ  َعالِمِ   ا ُيْشِركُونَ  َفَتَعالٰى ةِ َوالش� َعم�   

 (23.92)- Gaybı ve görüneni bilendir, onların ortak 
koştuklarından münezzehtir.   

ا َرب�  قُلْ   َما ُيوَعُدونَ تُِرَينّٖى  اِم�   

 (23.93)- De ki: “Rabbim! Eğer onlara va’d olunan (azab)ı 
bana göstereceksen,   

الظ�الِٖمينَ  فِى الَْقْومِ  ى� َتْجَعْلنٖ َف�َ  َرب�     
 (23.94)- Rabbim! Öyleyse beni zalim kavim içinde bulundurma.  

لََقاِدُرونَ  َما نَِعُدُهمْ  َعلٰى اَْن نُِرَيكَ  َواِن�ا    

 (23.95)- Şüphesiz onları tehdit ettiğimiz şeyi sana 
göstermeye elbette kadiriz.   

َئَة ِهَى اَْحَسُن بِال�ٖتى  ْدَفعْ اِ   ي� بَِما َيِصُفونَ نَْحُن اَْعَلُم الس�   

 (23.96)- Sen kötülüğü en iyi olanla sav. Biz onların 
nitelemelerini en iyi bileniz.   

َياٖطينِ ِمْن َهَمَزاِت  بِكَ  اَُعوذُ  َرب�  َوقُلْ   الش�   

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

اَْن َيْحُضُرونِ  َرب�  بِكَ  َواَُعوذُ     
 (23.98)- “Ve onların yanımda bulunmalarından da sana 

sığınırım Rabbim!” 
 



 
 
  
 

 

 

  

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

ُبونَ  بَِها َفُكْنُتمْ  َعَلْيُكمْ تُْتلٰى اَٰياٖتى اَلَْم َتُكْن   تَُكذ�   

 (23.105)- Âyetlerim size okunuyordu da sizler onları 
yalanlayanlar değil mi idiniz?   

َضالّٖينَ  َقْوًما َوكُن�ا ِشْقَوتَُنا َعَلْيَنا َغَلَبْت  َرب�َنا َقالُوا    

 (23.106)- Derler ki: “Rabbimiz! Azgınlığımız bize galebe 
çaldı ve biz sapık bir kavim olduk.”  

َظالُِمونَ  َفِان�ا ُعْدنَا َفِانْ  ِمْنَها اَْخِرْجَنا َرب�َنا    

 (23.107)- “Rabbimiz! Bizi buradan çıkar, eğer yine 
(azgınlığa) dönersek, artık gerçekten biz zalimleriz.”  

َوَ�� تَُكل�ُمونِ ٖفيَها  اْخَسُؤا َقالَ     

 (23.108)- (Allah) buyurur ki : “Orada alçaldıkça alçalın ve 
benimle konuşmayın!”   

  َفاْغِفرْ اَٰمن�ا  َرب�َنا َيُقولُونَ ِمْن ِعَباٖدى َفٖريٌق  َكانَ  اِن�هُ  

اِحٖمينَ  َخْيرُ  َواَنْتَ  َواْرَحْمَنا لََنا الر�  
 

 (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!” 

 

َوكُْنُتْم  ِذْكٖرى َسْوكُمْ اَنْ  َحت�ى ِسْخِری�ا َفات�َخْذتُُموُهمْ  
َتْضَحُكونَ  ِمْنُهمْ   

 

 (23.110)- Onları alay konusu edindiniz, ta ki size, zikrimi 
unutturdu ve onlara gülmekte idiniz.   

ّٖى َجَزْيُتُهُم   ُهُم الَْفائُِزونَ اَن�ُهْم  بَِما َصَبُرواالَْيْوَم اِن   

 (23.111)- Bugün ben de onları sabretmeleri sebebiyle 
mükâfatlandırdım. Gerçekten onlar kurtuluşa erenlerdir.  
 

 



 
 
  

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

ِسٖنينَ  َعَددَ فِى اْ��َْرِض  لَبِْثُتمْ  َكمْ  َقالَ     

 (23.112)- (Allah) buyurur ki: “Yılların sayısınca yeryüzünde ne 
kadar kaldınız?  

ينَ  َفْسَپلِ  َيْومٍ  ْو َبْعضَ اَ  َيْوًما لَبِْثَنا َقالُوا  الَْعاّدٖ   

 (23.113)- Derler ki: “Bir gün veya bir günün bir kısmı kadar 
kaldık. Sayanlara sor!   

َتْعَلُمونَ  كُْنُتمْ اَن�ُكْم  َلوْ  َقٖليً��اِ���  لَبِْثُتمْ  اِنْ  َقالَ     

 (23.114)- Buyurur ki: Az bir süreden başka kalmadınız. Keşke siz 
bilmiş olsaydınız!   

تُْرَجُعونَ  ��َ  اِلَْيَنا َواَن�ُكمْ  َعَبًثاَخَلْقَناكُْم  اَن�َما اََفَحِسْبُتمْ     

 (23.115)- Bizim sizi boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize geri 
döndürülmeyeceğinizi mi sanmıştınız?”  

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

 

 (23.116)- Hak Melik (hükümdar) olan Allah pek yücedir, O`ndan 
başka ilah yoktur, kerim (ihtişamlı) Arş`ın Rabbidir.  

 بِٖه َفِان�َما لَهُ  َ�� ُبْرَهانَ اِلًٰها اَٰخَر َمَع الل�ِه  َيْدعُ  َمنْ وَ  
لَْكافُِرونَ ا َ�� ُيْفلِحُ  اِن�هُ  َرب�هٖ  ِعْندَ  ِحَساُبهُ   

 

 (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.  

 

اِحٖمينَ  َخْيرُ  َوَانْتَ  َواْرَحمْ  اْغِفرْ  َرب�  َوقُلْ   الر�   

 (23.118)- De ki: “Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Sen 
merhametlilerin en hayırlısısın  



 
  

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َماِء  َجَعلَ َتَباَرَك ال�ٖذى   ٖفيَها  َوَجَعلَ  ُبُروًجافِى الس�
ُمٖنيًرا َوَقَمًرا  ِسَراًجا  

 

 (25.61)- G   ö   k    t  e      burçları yaratan, orada bir kandil ve      aydınlatıcı bir ay 
var eden (   Allah)       ne       yücedir.   

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

 

 (25.62)- O Allah’tır ki, ibret almak isteyen ya da şükretmek 
isteyenler için de gece ile gündüzü birbiri ardınca getirmiştir.   

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

 

  (25.63)- Rahman’ın kulları, yeryüzünde tevazu/vakarla yürürler. 
Cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman “selam” derler.  

ًدالَِرب�ِهْم َوال�ٖذيَن َيٖبيُتوَن   َوقَِياًما ُسج�   

 (25.64)- Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyama durarak 
geçirirler.      

 اِن�  َجَهن�مَ َعَذاَب  َعن�ا اْصِرفْ َرب�َنا َيُقولُوَن  َوال�ٖذينَ  
َغَراًما َكانَ  َعَذاَبَها  

 

 (25.65)- Onlar: “Rabbimiz! Cehennem azabını bizden çevir. 
Muhakkak ki onun azabı devamlı (ve bir borç) tur.” derler.   

ا َساَءتْ  َهااِن�         َوُمَقاًما ُمْسَتَقر�

 (25.66)- Şüphesiz orası ne kötü bir karargâh ve ne kötü bir 
yerleşme yeridir.   

 َبْينَ  َوَكانَ َولَْم َيْقُتُروا لَْم ُيْسِرفُوا  اَنَْفُقوا اَ اِذَوال�ٖذيَن   
َقَواًما ٰذلِكَ   

 

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َمَتاًباى الل�ِه اِلَ  َيُتوُب َفِان�ُه  َصالًِحا َوَعِملَ  َتاَب  َوَمنْ     

 (25.71)- Kim tevbe edip salih amel işlerse, şüphesiz o, tevbesi 
kabul edilmiş olarak Allah’a döner.  

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

 (25.72)- Onlar ki yalan yere şahidlik etmezler ve boş sözlerle 
karşılaştıkları zaman vakarla geçip giderler.  

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

 

 (25.73)- Onlar ki Rablerinin âyetleri kendilerine okunduğunda, 
onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.  

ي�اتَِنا ِمْن اَْزَواِجَنا َهْب لََناَرب�َنا  َيُقولُونَ َوال�ٖذيَن    َوُذر�
ةَ  اَِماًما لِْلُمت�ٖقينَ  َواْجَعْلَنا اَْعُينٍ  قُر�  

 

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

 

ْونَ بَِما َصَبُروا  الُْغْرَفةَ  ُيْجَزْونَ  اُولِٰئكَ   ٖفيَها  َوُيَلق�  
َوَسَ��ًما َتِحي�ةً   

 

 (25.75)- İşte onlar sabretmelerine karşılık yüksek konaklarla 
mükâfatlanırlar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanırlar.   

ا َحُسَنْت ٖفيَها َخالِٖديَن   َوُمَقاًما ُمْسَتَقر�   

 (25.76)- Orada ebedi kalıcıdırlar. Orası ne güzel bir yerleşme ve 
ikamet yeridir.  

ْبُتمْ  َفَقدْ  ُدَعاُؤُكمْ  لَْوَ��َربّٖى  بُِكمْ َما َيْعَبُٶا  قُلْ    َكذ�
لَِزاًما َيُكونُ  َفَسْوفَ   

 

 (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   

ٰمِن الر�ٖحيمِ بِْسِم الل�ِه الر�حْ     

َيْهٖدينِ  َفُهوَ  َخَلَقٖنىاَل�ٖذى     
 (26.78)- O (Rab) ki, beni yarattı ve O beni hidâyete erdirir.   

َوَيْسٖقينِ  ُيْطِعُمٖنى َوال�ٖذى ُهوَ     
 (26.79)- O (Rab) ki, bana yedirir ve bana içirir.   

َيْشٖفينِ  ُهوَ فَ َمِرْضُت  َواَِذا    
 (26.80)- Hastalandığım zaman O bana şifa verir.   

ُيْحٖيينِ  ثُم� ُيٖميُتٖنى َوال�ٖذى     
 (26.81)- O (Rab) ki, beni öldürecek ve sonra beni diriltecektir.”   

ينِ َخٖطيَپٖتى ٖلى َاْن َيْغِفَر  اَْطَمعُ َوال�ٖذى   َيْوَم الّدٖ   
 (26.82)- O (Rab) ki, din (ceza) günü benim hatamı bağışlayacağını 

umuyorum.  
 

الِٖحينَ َوَالِْحْقٖنى  ُحْكًماَهْب ٖلى  َرب�   بِالص�   
 (26.83)- Rabbim! Bana hüküm lutfet ve beni Salihler arasına kat!   

ِفى اْ��ِٰخٖرينَ لَِساَن ِصْدٍق ٖلى  َواْجَعلْ     
 (26.84)- Bana sonrakiler içinde lisan-ı sıdk kıl (iyilikle anılma 

lutfet).  
 

َجن�ِة الن�ٖعيم ِمْن َوَرَثِة  َواْجَعْلٖنى    
 (26.85)- Beni Naim cennetinin vârislerinden kıl.   

الّٖينَ َكاَن اِن�ُه �ِ�َٖبى َواْغِفْر   ِمَن الض�   
 (26.86)- Babamı bağışla, çünkü o sapıklardandır.  

ُيْبَعثُونَ  َيْومَ َوَ�� تُْخِزٖنى     
 (26.87)- Beni (insanların) diriltilecekleri günde rezil etme.  

َوَ�� َبُنونَ َماٌل  َ�� َيْنَفعُ  َيْومَ     
 (26.88)- Malın da, çocukların da hiçbir fayda sağlayamadığı 

günde.  

بَِقْلٍب َسٖليمٍ ل�َه الَمْن اََتى  اِ���    
 (26.89)- Ancak Allah’a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile varan 

müstesna. 
 



 
 
 

 

 

 

 86 26.Şuara Sûresi: (160-170.Âyetler) 86 
 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َبْت   الُْمْرَسٖلينَ  ْوُم لُوطٍ قَ  َكذ�  
 (26.160)- Lût kavmi de peygamberleri yalanladı.  

َاَ�� َتت�ُقونَ  لُوطٌ  اَُخوُهمْ  لَُهمْ  َقالَ  ذْ اِ    
 (26.161)- Hani kardeşleri Lût onlara demişti ki: “Sakınmaz mısınız? 

ّٖى   اَٖمينٌ  َرُسولٌ  لَُكمْ اِن  
 (26.162)- Kuşkusuz ben sizin için güvenilir bir elçiyim.  
َواَٖطيُعونِ َفات�ُقوا الل�َه    
 (26.163)- Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin.” 
َرب� الَْعالَٖمينَ اِ��� َعلٰى  اَْجِرىَ اِْن ِمْن اَْجٍر َعَلْيِه َما اَْسَپلُُكْم وَ    
 (26.164)- Buna karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. 

Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine aittir. 
ْكَرانَ  َتاْتُونَ اَ   ِمَن الَْعاَلٖمينَ  الذ�  
 (26.165)- Âlemlerin içinde erkeklere mi varıyorsunuz? 
َبْل            اَْزَواِجُكْم  ِمنْ  َرب�ُكمْ لَُكْم  َخَلقَ َما َتَذُرونَ وَ  

َعاُدونَ َقْومٌ ْم اَنْتُ   
 (26.166)- Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıyorsunuz. 

Hayır, siz haddi aşmış bir kavimsiniz. 
الُْمْخَرٖجينَ لََتُكونَن� ِمَن  َيا لُوطُ  َقالُوا لَِئْن لَْم َتْنَتهِ    
 (26.167)- Dediler ki: “Ey Lût! Eğer vazgeçmezsen, mutlaka 

sürülenlerden olursun. 
ّٖى َقالَ   ِمَن الَْقاٖلينَ  لَِعَملُِكمْ  اِن  
 (26.168)-  Dedi ki: “Şüphesiz ben yaptığınıza kızanlardanım. 
ٖنى  َرب�   ا َواَْهٖلى نَج� َيْعَملُونَ ِمم�  
 (26.169)- Rabbim! Beni ve ehlimi onların yaptıklarından kurtar. 
ْيَناهُ فَ   اَْجَمٖعينَ  َواَْهَلهُ  َنج�  
 (26.170)- Bunun üzerine onu ve bütün ehlini kurtardık. 



 
 
 
  

 

 

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

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 ال�ٖذىل�ِه الَْحْمُد لِ  َوَقاَ�� ِعْلًماَوُسَلْيٰمَن َداُوَد اَٰتْيَنا  َولََقدْ  

َلَنا الُْمْؤِمٖنينَ  ِعَباِدهِ َكٖثيٍر ِمْن َعلٰى  َفض�  
 (27.15)- Andolsun Davud’a ve Süleyman’a ilim verdik ve dediler ki: 

“Bizi Mü’min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun.  
َمْنِطَق ُعل�ْمَنا  الن�اسُ ا َيا اَي�هَ  َوَقالَ  َداُودَ ُسَلْيٰمُن  َوَورِثَ  

اْلُمٖبينُ  الَْفْضلُ ٰهَذا لَُهَو  اِن� ِمْن كُل� َشْیٍء  َواُوٖتيَناالط�ْيِر   
 (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. 

َواْ�ِ�نِْس  ِمَن الِْجن�  ُجُنوُدهُ لُِسَلْيٰمَن  َوُحِشرَ    
ُيوَزُعونَ َفُهْم  َوالط�ْيرِ   

 (27.17)- Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları 
toplandı. Onlar (onun tarafından) sevk ve idare ediliyordu.  

ٰ  َاَتْوا اَِذا َحت�ى   الن�ْملُ َيا اَي�َها نَْمَلٌة  َقالَْت  ى َواِد الن�ْملِ َعل
َوُهْم  َوُجُنوُدهُ ُسَلْيٰمُن َ�� َيْحِطَمن�ُكْم  َمَساِكَنُكمْ  اْدُخلُوا  

 َ�� َيْشُعُرونَ 
 (27.18)- Neticede karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca 

dedi ki: “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin. Sakın Süleyman ve 
orduları farkına varmadan sizi ezmesin! 

مَ    َاْن َاْشُكرَ  اَْوزِْعٖنى َرب�  َوَقالَ  ِمْن َقْولَِها َضاِحًكا َفَتَبس�
 َواَْن اَْعَملَ  َوَعلٰى َوالَِدی� ال�ٖتى اَنَْعْمَت َعَلی�  نِْعَمَتكَ 

الِٖحينَ ٖفى ِعَباِدَك  كَ بَِرْحَمتِ  َواَْدِخْلٖنىَتْرٰضیُه َصالًِحا  الص�  
 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

ّٖى  َرب�  َقالَ   ُهَو  اِن�هُ َفَغَفَر لَُه  لٖىَفاْغِفْر  نَْفٖسى َظَلْمتُ اِن
الر�ٖحيمُ  الَْغُفورُ   

 

 (28.16)- (Musa) dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben nefsime 
zulmettim, beni bağışla.” (Allah da) onu bağışladı. Kuşkusuz 
O, çok bağışlayıcıdır, pek merhametlidir.  

 

لِْلُمْجِرٖمينَ َظٖهيًرا َفَلْن اَكُوَن  َعَلی� بَِما اَنَْعْمَت  َرب�  َقالَ     

 (28.17)- Dedi ki: “Rabbim! Bana lutfettiğin nimet hakkı için 
artık suçlulara asla arka çıkmayacağım.”  

 

 اْسَتْنَصَرهُ َفِاَذا ال�ِذى  َيَتَرق�ُب  َخائًِفاِفى الَْمٖديَنِة َفاَْصَبَح  
ُمٖبينٌ  لََغِوى�  اِن�كَ ُموٰسى  َقاَل لَهُ  َيْسَتْصِرُخهُ  بِاْ��َْمسِ   

 

 (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.”  

 

ا اَْن اََراَد   َيا ُموٰسى  َقالَ  لَُهَماُدو� ُهَو عَ بِال�ٖذى  اَْن َيْبِطشَ فََلم�
 اَنْ  اِ��� اِْن تُٖريدُ  بِاْ��َْمسِ  نَْفًساَكَما َقَتْلَت اَْن َتْقُتَلٖنى اَتُٖريُد 
ِمَن الُْمْصلِٖحينَ  اَْن َتُكونَ َوَما تُٖريُد ِفى اْ��َْرِض  َجب�اًرا َتُكونَ   

 

 (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.”  

 

اْلَمَ��َ  اِن�  َيا ُموٰسى َقالَ  َيْسٰعىالَْمٖديَنِة  ِمْن اَْقَصاَرُجٌل  َوَجاءَ  
ِمَن الن�اِصٖحينَ لََك اِنّٖى  َفاْخُرجْ  لَِيْقُتلُوكَ  بِكَ َياَْتِمُروَن   

 

  (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.”  

 

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

 (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 

 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
ا  هَ  َولَم�  اَْن َيْهِدَيٖنى َربّٖىَعٰسى  َقالَ  َمْدَينَ  تِْلَقاءَ  َتَوج�

ٖبيلِ  َسَواءَ  الس�  
 (28.22)- (Musa) Medyen tarafına yöneldiği vakit dedi ki: 

”Umulur ki Rabbim beni doğru yola iletir.” 
ا َوَردَ   ةً  َعَلْيهِ  َوَجدَ  َماَء َمْدَينَ  َولَم�  َيْسُقونَ  ِمَن الن�اسِ  اُم�

َما َخْطُبُكَما  َقالَ  َتُذوَدانِ  اْمَراََتْينِ ِمْن ُدونِِهُم  َوَوَجدَ   
َعاءُ  ِدرَ ُيصْ َحت�ى  َ�� نَْسٖقى َقالََتا َكٖبيرٌ  َشْيخٌ  َواَُبونَا الر�  

 (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.” 

ّٖى َرب�  َفَقالَ  اِلَى الظ�ل� َتَول�ى ثُم�  لَُهَماَفَسٰقى   لَِما  اِن
َفٖقيرٌ  ِمْن َخْيرٍ  اِلَی�  اَنَْزلْتَ   

 (28.24)- Bunun üzerine onların yerine (hayvanlarını) suladı,  
sonra gölgeye çekildi ve dedi ki: “Rabbim! Doğrusu bana 
indireceğin her hayra (nimete) muhtacım.”  

اِن� اَٖبى  َقالَْت َعَلى اْسِتْحَياٍء  َتْمٖشى اِْحٰدیُهَما َفَجاَءْتهُ  
ا َجاَءهُ  لََناَما َسَقْيَت اَْجَر  لَِيْجِزَيكَ  َيْدُعوكَ   َوَقص�  َفَلم�

الظ�الِٖمينَ ِمَن الَْقْوِم نََجْوَت  َ�� َتَخفْ  َقالَ  الَْقَصصَ َعَلْيِه   
  (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َما  الَْفاِحَشةَ  َلَتاْتُونَ  اِن�ُكمْ  لَِقْوِمهٖ  َقالَ  اِذْ  َولُوًطا 
ِمَن الَْعالَٖمينَ ِمْن اََحٍد ا بِهَ َسَبَقُكْم   

 

 (29.28)- Lût’u da (peygamber gönderdik). Hani kavmine 
dedi ki: “Gerçekten siz, âlemlerden hiç kimsenin sizden 
önce yapmadığı bir hayâsızlığı (livatayı) yapıyorsunuz.” 

 

ٖبيَل ا َوَتْقَطُعونَ  الر�َجالَ  لََتاْتُونَ  اَئِن�ُكمْ    َوَتاْتُونَ لس�
َاْن  اِ���َجَواَب َقْوِمٖه  َكانَ َفَما  الُْمْنَكرَ ٖفى نَاٖديُكُم 

اِدٖقينَ  اِْن كُْنَت بَِعَذاِب الل�ِه  ائِْتَناا َقالُو ِمَن الص�  

 

 (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. 

 

الُْمْفِسٖدينَ َعَلى الَْقْوِم انُْصْرٖنى  َرب�  َقالَ    
 

 (29.30)- (Lût) dedi ki: “Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı 
bana yardım et. 

 

 

ا َجاَءْت  اِن�ا  َقالُوا بِالُْبْشٰرىاِْبٰرٖهيَم  ُرُسلَُناَولَم�
َظالِٖمينَ  َكانُوا اَْهَلَها اِن�  الَْقْرَيةِ ٰهِذِه  اَْهلِ  ُمْهِلُكوا  

 

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

ًقا  ُهَو الَْحق� ِمَن الِْكَتاِب  اِلَْيكَ  َوال�ٖذى اَْوَحْيَنا  ُمَصد�
َبٖصيرٌ  لََخٖبيرٌ  ِعَباِدهٖ بِ  اِن� الل�هَ َبْيَن َيَدْيِه  لَِما  

 

 (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. 

 

ِمْن ِعَباِدنَا ْيَنا ال�ٖذيَن اْصَطفَ  الِْكَتاَب اَْوَرْثَنا  ثُم�  
 َسابِقٌ  َوِمْنُهمْ  ُمْقَتِصدٌ َوِمْنُهْم  لَِنْفِسهٖ  َظالِمٌ  َفِمْنُهمْ 

الَْكٖبيرُ  الَْفْضلُ ٰذلَِك ُهَو بِِاْذِن الل�ِه  بِالَْخْيَراتِ   

 

 (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. 

 

ِمْن  ِمْن اََساِورَ  ُيَحل�ْوَن ٖفيَهاَيْدُخلُونََها  َجن�اُت َعْدنٍ  
َحٖريرٌ ٖفيَها  اُسُهمْ َولِبَ  َولُْؤلًُؤا َذَهبٍ   

 

 (35.33)- Adn cennetleri... Oralara girerler, oralarda altın 
bilezik ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir.  

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

 

 (35.34)- Ve derler ki: “Bizden tasayı gideren Allah’a hamd 
olsun. Hakikaten Rabbimiz çok bağışlayandır, çok ihsan 
edicidir.            

 

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

 

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

ّٖى  َوَقالَ   َسَيْهٖدينِ بّٖى اِلٰى رَ  َذاِهبٌ اِن  
 

 (37.99)- (İbrahim) dedi ki: “Kuşkusuz ben Rabbime 
gidiyorum. Bana doğru yolu gösterecektir.  

 

الِٖحينَ ِمَن ٖلى  َهْب  َرب�   الص�  
 

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

ْرنَاهُ   َحٖليمٍ  بُِغَ��مٍ  َفَبش�  
 

  (37.101)- Ona yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik.  

ا َبَلَغ   ْعیَ  َمَعهُ َفَلم� ّٖى َيا ُبَنی�  َقالَ  الس� فِى اَٰرى اِن
َيا اََبِت  َقالَ  َتٰرى َماَذا َفانُْظرْ  اَْذَبُحكَ  اَنّٖىالَْمَناِم 

ابِٖرينَ  اِْن َشاَء الل�هُ  ىَسَتِجُدنٖ َما تُْؤَمُر  اْفَعلْ  ِمَن الص�  

 

 (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.  

 

ا اَْسَلَما  لِْلَجٖبينِ  َوَتل�هُ  َفَلم�   

 (37.103)- Her ikisi de teslimiyet gösterince, onu alnı üzerine 
yatırdı.  

 

َيا اِْبٰرٖهيمُ  اَنْ  َونَاَدْيَناهُ    
 

 (37.104)- Biz kendisine: “Ey ibrahim!” diye seslendik.  

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

 (37.105)- Gerçekten o rüyaya sadakat gösterdin. Cidden biz, 
iyilik yapanları işte böyle mükâfatlandırırız.”  

 



 
 
 
 

 

 

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

الر�ٖحيمِ  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمنِ     

الُْمْرَسٖلينَ لِِعَباِدنَا  َكلَِمُتَنا َسَبَقْت  َولََقدْ     

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

 

الَْمْنُصوُرونَ اِن�ُهْم لَُهُم     

 (37.172)- Elbet onlar zafere ulaşacaklardır.   

لَُهُم الَْغالُِبونَ  ُجْنَدنَا َواِن�     

 (37.173)- Kuşkusuz ordumuz, galip gelecektir.  

ٖحينٍ َحت�ى  َعْنُهمْ  َفَتَول�     

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

ُيْبِصُرونَ  فََسْوفَ  َواَْبِصْرُهمْ     

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

َيْسَتْعِجلُونَ  اََفِبَعَذابَِنا    

 (37.176)- Azabımızı acele mi istiyorlar?  

الُْمْنَذٖرينَ َصَباُح  َفَساءَ  بَِساَحِتِهمْ َفِاَذا نََزَل     

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

 

ٖحينٍ َحت�ى َعْنُهْم  َوَتَول�     

 (37.178)- Bir süreye kadar onlardan yüz çevir.  

ُيْبِصُرونَ  فََسْوفَ  َواَْبِصرْ     

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

ِة  َرب�كَ  ُسْبَحانَ   ا َيِصُفونَ َرب� الِْعز� َعم�   

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

َعَلى الُْمْرَسٖلينَ َوَسَ��ٌم     

 (37.181)- Ve selam, peygamberler üzerine olsun.  

الَْعالَٖمينَ  َرب� لِل�ِه  َوالَْحْمدُ     

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



 
 
  
 

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 َ�� َيْنَبٖغى ُمْلًكا َوَهْب ٖلى اْغِفْر ٖلى َرب�  َقالَ  

اُب  اِن�كَ ِمْن َبْعٖدى  �ِ�ََحدٍ  اَنَْت الَْوه�  

 

 (38.35)- Dedi ki: “Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden 
sonra  kimsenin ulaşamayacağı bir mülk bahşet! Şüphesiz 
daima lütufkâr olan sensin.”                                                            

 

ْرنَا  يَح لَُه  َفَسخ� اََصاَب  َحْيثُ  ُرَخاءً بِاَْمِرٖه َتْجٖرى الّرٖ   

 (38.36)- Bunun üzerine rüzgârı ona musahhar kıldık. Onun 
emriyle istediği yere yumuşak bir şekilde akıp gidiyordu.   

 

َياٖطينَ   اصٍ َبن�اٍء  كُل�  َوالش� َوَغو�   

 (38.37)- Her bina kuran ve dalgıçlık yapan cinleri de!...   

ٖنيَن  َواَٰخٖرينَ   ِفى اْ��َْصَفادِ ُمَقر�   

 (38.38)- Ve zincirlere vurulmuş diğerlerini de...“  

بَِغْيِر ِحَساٍب  اَْمِسكْ  اَوْ  َفاْمُننْ ا َعَطاُؤنَ  ٰهَذا    

 (38.39)- Bu bizim lutfumuzdur, dilediğine ver, veya 
dilediğine verme, hesapsızdır”(dedik). 

 

ٍب َماٰ  َوُحْسنَ لَُزلْٰفى  ِعْنَدنَا لَهُ  َواِن�     

 (38.40)- Kuşkusuz ona katımızda, bir yakınlık ve güzel bir 
gelecek vardır. 

 



 
 
  
 

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

َفاَعةُ لِل�ِه  قُلْ   ٰمَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ َجٖميًعا  الش�  َواْ��َْرضِ  الس�
تُْرَجُعونَ لَْيِه اِ  ثُم�   

 

 (39.44)- De ki: “Şefaat tamamen Allah’a aittir. Göklerin ve 
yerin mülkü O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz.”  

 

ال�ٖذينَ  قُلُوبُ  اْشَماَز�تْ  َوْحَدهُ الل�ُه ُذِكَر  َواَِذا   
َن ِمْن ُدونِهٖ ال�ٖذيُذِكَر  َواَِذا بِاْ��ِٰخَرةِ َ�� ُيْؤِمُنوَن    

َيْسَتْبِشُرونَ  ُهمْ اَِذا    

 

 (39.45)- Allah bir olarak anıldığı zaman ahirete 
inanmayanların kalpleri daralır! Ama O’ndan başkaları 
anıldığı vakit ise onlar hemen sevinirler. 

 

ٰمَواِت  َفاِطرَ الل�ُهم�  قُلِ    َغْيبِ الْ  َعالِمَ  َواْ��َْرضِ الس�
َهاَدِة  ٖفيِه ٖفى َما َكانُوا  ِعَباِدكَ  َبْينَ َتْحُكُم  اَنْتَ َوالش�

 َيْخَتلُِفونَ 

 

 (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.”  

 

 َمَعهُ  َوِمْثَلهُ  َجٖميًعاَما فِى اْ��َْرِض لِل�ٖذيَن َظَلُموا  اَن�  َولَوْ  
ِمَن  لَُهمْ  َوَبَدا َيْوَم الِْقٰيَمةِ الَْعَذاِب  ِمْن ُسوءِ  بِهٖ َ��ْفَتَدْوا 

َيْحَتِسُبونَ َما لَْم َيُكونُوا  الل�هِ   

 

 (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  

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

 
َحت�ى  ُزَمًرااِلَى اْلَجن�ِة  َرب�ُهمْ ال�ٖذيَن ات�َقْوا َوٖسيَق 

 َخَزنَُتَها لَُهمْ  َوَقالَ اَْبَواُبَها  َوفُتَِحْت َجاُؤَها  اَِذا

َخالِٖدينَ  َفاْدُخلُوَها ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َسَ��مٌ   

 

 (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.” 

 

 َواَْوَرَثَنا َوْعَدهُ  ال�ٖذى َصَدَقَنا هِ الَْحْمُد لِل�  َوَقالُوا 
اُ اْ��َْرَض   اَْجرُ  َفنِْعمَ  نََشاءُ  َحْيثُ ِمَن الَْجن�ِة  نََتَبو�

 الَْعاِمٖلينَ 

 

 (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! 

 

 ُيَسب�ُحونَ  الَْعْرشِ  ِمْن َحْولِ َحافّٖيَن الَْملٰئَِكَة  َوَتَرى 
الَْحْمُد َوٖقيَل  بِالَْحق�  َبْيَنُهمْ  َوقُِضىَ َرب�ِهْم  بَِحْمدِ 

َرب� الَْعالَٖمينَ لِل�ِه   

 

 (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   

الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  بِْسِم الل�هِ     

 ُيَسب�ُحونَ َوَمْن َحْوَلُه الَْعْرَش  اَل�ٖذيَن َيْحِملُونَ  
 لِل�ٖذيَن اَٰمُنوا َوَيْسَتْغِفُرونَ بِٖه  َوُيْؤِمُنونَ  َرب�ِهمْ  بَِحْمدِ 
لِل�ٖذيَن  َفاْغِفرْ  َوِعْلًما َرْحَمةً  كُل� َشْیءٍ َوِسْعَت  َرب�َنا

الَْجٖحيمِ َعَذاَب  َوِقِهمْ َسٖبيَلَك  ت�َبُعواَوا َتاُبوا  

 

 (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). 

 

َوَمْن  َوَعْدَتُهمْ َعْدٍن ال�ٖتى  َجن�اتِ  َواَْدِخْلُهمْ  َرب�َنا 
ي�اتِِهمْ َواَْزَواِجِهْم  اَٰبائِِهمْ  ِمنْ َصَلَح  اَنَْت  اِن�كَ  َوُذر�

الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز   

 

 (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. 

 

ي�َپاتِ  َوقِِهمُ   ي�َپاتِ  َتقِ َوَمْن  الس�  َفَقدْ  َيْوَمئِذٍ  الس�
الَْعٖظيمُ  الَْفْوزُ  ُهوَ َوٰذلَِك َرِحْمَتُه   

 

  (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   

مِ بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحي    

َل َوال�ذٖ   َماِء ىَنز� بِٖه  َفاَنَْشْرنَابَِقَدٍر  َماءً ِمَن الس�  

تُْخَرُجونَ  َكٰذلِكَ َمْيًتا  َبْلَدةً   

 

 (43.11)- O (Allah) ki, gökten bir ölçü ile su indirdi. Onunla 
ölü bir memlekete hayat verdik. Siz de (kabirlerinizden) 
böyle çıkarılacaksınız. 

 

ِمَن  لَُكمْ  َوَجَعلَ كُل�َها  اْ��َْزَواجَ  َخَلقَ َوال�ٖذى  

َتْرَكُبونَ َما  َواْ��َنَْعامِ الُْفْلِك   

 

  (43.12)- O ki, bütün çiftleri yarattı. Size gemilerden ve 
hayvanlardan, bineceklerinizi var etti.                                    

 

َرب�ُكْم  َتْذكُُروا نِْعَمةَ  ثُم� َعلٰى ظُُهوِرٖه  الَِتْسَتوُ  

ُسْبَحاَن ال�ٖذى  َوَتُقولُواَعَلْيِه اَِذا اْسَتَوْيُتْم 

َر لََنا  ُمْقِرٖنينَ  لَهُ َوَما كُن�ا  ٰهَذاَسخ�  

 

  (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. 

 

لَُمْنَقلُِبونَ َرب�َنا  َواِن�ا اِلٰى    

  (43.14)- Veşüphesiz biz,  Rabbimize  dönenleriz.  



 
 
 
 

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

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

 

 (46.13)- Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra da dosdoğru 
olanlar var ya, onlara korku yoktur ve onlar üzülecek de değiller.  

 

بَِما َجَزاًء ٖفيَها َخالِٖديَن اَْصَحاُب الَْجن�ِة  اُولِٰئكَ    
َيْعَملُونَ  َكانُوا  

 

 (46.14)- İşte onlar cennet ehlidirler. Yapmış olduklarına karşılık           
o   r  a  d a     ebedi kalacaklardır.   

 

ْيَنا  هُ  َحَمَلْتهُ  اِْحَسانًا بَِوالَِدْيهِ  اْ�ِ�نَْسانَ  َوَوص�  كُْرًها اُم�
اَِذا  َحت�ىَشْهًرا  َثلٰثُونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ  كُْرًها َوَوَضَعْتهُ 

هُ َبَلَغ  َاْن َاْشُكَر اَْوزِْعٖنى َرب�  َقالَ  َسَنةً  اَْرَبٖعينَ  َوَبَلغَ  اَُشد�
 َواَْن اَْعَملَ َوَعلٰى َوالَِدی�  َعَلی�  اَنَْعْمَت ى نِْعَمَتَك ال�تٖ 

ي�ٖتى لٖى  َواَْصلِحْ َتْرٰضیُه  َصالًِحا ّٖىٖفى ُذر�  اِلَْيكَ تُْبُت  اِن
ّٖى ِمَن الُْمْسلِٖمينَ  َواِن  

 

 (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.” 

 

 َونََتَجاَوزُ َما َعِملُوا  اَْحَسنَ َعْنُهْم  نََتَقب�لُ ال�ٖذيَن اُولِٰئَك  
َپاتِِهمْ  َعنْ  ْدقِ َوْعَد  ٖفى اَْصَحاِب الَْجن�ةِ  َسي� ال�ٖذى  الص�

ُدونَ ُيوعَ َكانُوا   

 

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
ِمْن ِدَيارِِهْم ال�ٖذيَن اُْخِرُجوا الُْمَهاِجٖريَن  لِْلُفَقَراءِ  

 َوَيْنُصُرونَ  َورِْضَوانًا ِمَن الل�هِ  َفْضً�� َيْبَتُغونَ َواَْمَوالِِهْم 
اِدقُونَ  ُهمُ  اُولٰئِكَ  َوَرُسولَهُ  الل�هَ  الص�  

 

 (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.  

 

ُؤ  َوال�ٖذينَ   ارَ َتَبو� َمْن  ُيِحب�ونَ ِمْن َقْبلِِهْم  َواْ�ٖ�يَمانَ  الد�
ا  َحاَجةً َوَ�� َيِجُدوَن ٖفى ُصُدورِِهْم  اِلَْيِهمْ َهاَجَر  ِمم�
 َخَصاَصةٌ بِِهْم  َكانَ َولَْو َعلٰى اَنُْفِسِهْم  َوُيْؤثُِرونَ اُوتُوا 

ُهُم الُْمْفلُِحونَ  َفاُولٰئِكَ  نَْفِسهٖ  ُشح�  ُيوقَ  َوَمنْ   

 

 (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. 

 

 لََنااْغِفْر  َرب�َنا َيُقولُونَ ِمْن َبْعِدِهْم َوال�ٖذيَن َجاُؤ  
ٖفى َوَ�� َتْجَعْل  بِاْ�ٖ�يَمانِ  ال�ٖذيَن َسَبُقونَا َو�ِِ�ْخَوانَِنا
َرٖحيمٌ  َرُؤفٌ  اِن�كَ َرب�َنا  َمُنوااٰ  لِل�ٖذينَ  ِغ��� قُلُوبَِنا  

 

 (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    

  بِْسم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيم  

َواَْصَحاُب الَْجن�ِة اَْصَحاُب الن�ارِ  َ�� َيْسَتٖوى   
ُهُم الَْفائُِزونَ  اَْصَحاُب الَْجن�ةِ   

 

 (59.20)- Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, 
kurtuluşa erenlerdir.  

 َخاِشًعا لََراَْيَتهُ  َعلٰى َجَبلٍ الُْقْراَٰن  ٰهَذا اَنَْزلَْنا لَوْ  
ًعا  نَْضِرُبَها اْ��َْمَثالُ  َوتِْلكَ الل�ِه  ِمْن َخْشَيةِ  ُمَتَصد�

َيَتَفك�ُرونَ  لََعل�ُهمْ  لِلن�اسِ   

 

 (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. 

 

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

 

 (59.22)- O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Görüneni ve 
görünmeyeni bilendir. O Rahman’dır, Rahim’dir."  

َ��مُ  الُْقد�وسُ  اَلَْملِكُ  ُهوَ  اِ��� َ�� اِلٰهَ ال�ٖذى الل�ُه  ُهوَ    الس�
 ُسْبَحاَن الل�هِ  َكب�رُ الُْمتَ  الَْجب�ارُ  الَْعٖزيزُ  الُْمَهْيِمنُ  الُْمْؤِمنُ 

ا ُيْشِركُونَ   َعم�

 

 (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. 

 

  

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

 

 (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 
 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 َيْفِصلُ  َيْوَم الِْقٰيَمةِ َوَ�� اَْوَ��ُدكُْم  اَْرَحاُمُكمْ  َتْنَفَعُكمْ  لَنْ  

َبٖصيرٌ بَِما َتْعَملُوَن َوالل�ُه  َبْيَنُكمْ   
 (60.3)- Yakınlarınız ve çocuklarınız kıyâmet günü size hiçbir yarar 

sağlayamazlar. (Allah) sizin aranızı ayırır. Allah yapmakta 
olduklarınızı hakkıyla görendir.  

اِْذ  َوال�ٖذيَن َمَعهُ ٖفى اِْبٰرٖهيَم  َحَسَنةٌ  اُْسَوةٌ  لَُكمْ  َكانَتْ  َقدْ  
ا َتْعُبُدوَن  ِمْنُكمْ ُبَرٰءُؤا  اِن�ا لَِقْوِمِهمْ  َقالُوا ِمْن ُدوِن َوِمم�
 َوالَْبْغَضاءُ  ةُ الَْعَداوَ َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم َوَبَدا  بُِكمْ َكَفْرنَا  الل�هِ 

�ِ�َٖبيِه  اِْبٰرٖهيمَ  َقْولَ اِ���  َوْحَدهُ بِالل�ِه َحت�ى تُْؤِمُنوا اََبًدا 
 َرب�َنا ِمْن َشْیءٍ الل�ِه  ِمنَ  لَكَ َوَما اَْملُِك  لَكَ  َ��َْسَتْغِفَرن� 

الَْمٖصيرُ  َواِلَْيكَ اَنَْبَنا  َواِلَْيكَ  َتَوك�ْلَنا َعَلْيكَ   
 (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. 

 اِن�كَ  َرب�َنالََنا  َواْغِفرْ لِل�ٖذيَن َكَفُروا  فِْتَنةً َتْجَعْلَنا  َ�� َرب�َنا 
الَْحٖكيمُ الَْعٖزيُز  اَنْتَ   

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

 
الل�َه  َيْرُجوا َكانَ  لَِمنْ  َحَسَنةٌ  اُْسَوةٌ ٖفيِهْم  لَُكمْ  َكانَ لََقْد  

الَْحٖميدُ ُهَو الَْغنِى� الل�َه  َفِان�  َيَتَول�  َوَمنْ َوالَْيْوَم اْ��ِٰخَر   
  (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   
  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  
 ِمْنَها ز� اْ��َعَ  لَُيْخِرَجن�  اِلَى الَْمٖديَنةِ  لَئِْن َرَجْعَنا َيُقولُونَ  

ةُ َولِل�ِه  اْ��ََذل�  َولِٰكن� َولِْلُمْؤِمٖنيَن َولَِرُسولِٖه  الِْعز�
َ�� َيْعَلُمونَ الُْمَنافِٖقيَن   

 

 (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.  

 

َوَ�� اَْوَ��ُدكُْم  اَْمَوالُُكمْ َ�� تُْلِهُكْم  اَي�َها ال�ٖذيَن اَٰمُنوا َيا 
 ُهمُ َفاُولٰئَِك  ٰذلِكَ َيْفَعْل  َوَمنْ َعْن ِذْكِر الل�ِه 

 الَْخاِسُرونَ 

 

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

 

ا َرَزْقَناكُْم  َواَنِْفُقوا   اََحَدكُمُ  اَْن َياْتِىَ  ِمْن َقْبلِ ِمم�
ْرَتٖنى لَْوَ�� اَ َرب�  َفَيُقولَ  الَْمْوتُ  َقٖريٍب  اِلٰى اََجلٍ خ�

د�قَ  الِٖحينَ َواَكُْن  َفاَص� ِمَن الص�  

 

  (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. 

 

رَ َولَْن يُ   َوالل�ُه  اََجلَُها َجاءَ اَِذا  نَْفًسا الل�هُ  َؤخ�  
بَِما َتْعَملُونَ َخٖبيٌر   

 

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

 



 
 
 
 

 

 

 

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

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

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

َما ُيْؤَمُرونَ  َوَيْفَعلُونَ  َما اََمَرُهمْ   

 

 (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.  

 

  تُْجَزْونَ اِن�َما  الَْيْومَ  َ�� َتْعَتِذُروا ال�ٖذيَن َكَفُرواا اَي�َها يَ  
َتْعَملُونَ َماكُْنُتْم   

 

 (66.7)- Ey küfre sapmış olanlar! Bugün özür dilemeyin.  
Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz.   

َعٰسى  َتْوَبًة نَُصوًحااِلَى الل�ِه  وُبواتُ  ال�ٖذيَن اَٰمُنواَيا اَي�َها  
َر  َرب�ُكمْ  َپاتُِكمْ  َعْنُكمْ اَْن ُيَكف�  َتْجٖرى َجن�اٍت  َوُيْدِخلَُكمْ  َسي�

َوال�ٖذيَن اَٰمُنوا  الن�بِى� الل�ُه َ�� ُيْخِزى َيْوَم  اْ��َنَْهارُ  ِمْن َتْحتَِها
 َرب�َنا َيُقولُونَ  َوبِاَْيَمانِِهمْ  َبْيَن اَْيٖديِهمْ َيْسٰعى  نُوُرُهمْ  َمَعهُ 

َقٖديرٌ  َعلٰى كُل� َشْیءٍ  اِن�كَ  لََناَواْغِفْر نُوَرنَا اَْتِمْم لََنا   

 

 (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.” 

 

ارَ  دِ َجاهِ  الن�ِبى� َيا اَي�َها    َعَلْيِهمْ  َواْغلُظْ َوالُْمَناِفٖقيَن  الُْكف�
اْلَمٖصيرُ  َوبِْئسَ  َجَهن�مُ َوَماْٰويُهْم   

 

  (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 

 بِْسم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيم  
        َمْن لَْم َيِزْدهُ  َوات�َبُعواَعَصْوٖنى  اِن�ُهمْ َرب�  نُوحٌ  َقالَ  

َخَساًرا اِ��� َوَولَُدهُ  َمالُهُ   
 (71.21)- Nuh dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar bana isyan ettiler. 

Malı ve çocuğu kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan 
kimseye uydular. 

كُب�اًرا َمْكًرا َوَمَكُروا   
 (71.22)- Büyük tuzak kurdular.”                                                                                
ا َوَ�� َتَذُرن�  اٰلَِهَتُكمْ  � َتَذُرن� �َ  َوَقالُوا          َوَ�� ُسَواًعا َود�

َونَْسًراَوَيُعوَق  َوَ�� َيُغوثَ   
 (71.23)- Ve dediler ki: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Sakın Vedd’i, 

Suvâ’ı, Yeğus’u, Yeûk’u ve Nesr’i bırakmayın.”                                                                                           
  َضَ��ً�� اِ���الظ�الِٖميَن َوَ�� َتِزِد َكٖثيًرا اََضل�وا  َوَقدْ  
 (71.24)- Gerçekten onlar çoğunu saptırdılar. Sen de o zalimlere 

sapıklıktan başka bir şey artırma.   
ا َخٖطيپَ   َفَلْم َيِجُد       ا نَاًرا َفاُْدِخلُو اُْغِرقُوا اتِِهمْ ِمم�

اَنَْصاًرا  ِمْن ُدوِن الل�هِ  والَُهمْ   
 (71.25)- Hatalarından dolayı boğuldular, sonra ateşe sokuldular. 

Kendileri için Allah’tan başka (azabı def edecek) yardımcılar da 
bulamadılar. 

َدي�اًرا ِمَن الَْكاِفٖرينَ  َعَلى اْ��َْرضِ  َ�� َتَذرْ  َرب�  وحٌ نُ َوَقاَل    
 (71.26)- Nuh dedi ki: “Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden kimseyi 

bırakma!”                                                                                                    
اًرا َفاِجًرا اِ��� َوَ�� َيلُِدواِعَباَدَك  ُيِضل�واَذْرُهْم تَ اِْن  اِن�كَ   َكف�  
 (71.27)- Sen eğer onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve facir 

kâfirden başka doğurmazlar.                                                                                                          

 ُمْؤِمًنا َبْيِتىَ  َولَِمْن َدَخلَ  َولَِوالَِدی�  ٖلىاْغِفْر  َرب�  
َتَباًرا اِ���الظ�الِٖميَن  َوَ�� َتِزدِ  َوالُْمْؤِمَناتِ َولِْلُمْؤِمٖنيَن   

 (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   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

اََحدٌ الل�ُه  ُهوَ  قُلْ    
 

 (112.1)- De ki: “O Allah, birdir.   
 

َمدُ اَلل�ُه  الص�  
 

 (112.2)- Allah, Samed’dir (her şey O’na muhtaç, O ise hiç 
kimseye muhtaç değildir).  

 

َولَْم ُيولَدْ  لَْم َيلِدْ     

 (112.3)- O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.  

اََحدٌ  كُُفًوا لَهُ  َولَْم َيُكنْ     

 (112.4)- O’nun hiçbir dengi yoktur.                                                               
   
  113.Felak Sûresi: (1-5. Âyetler)   

  بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ  

الَْفَلقِ  بَِرب�  اَُعوذُ  قُلْ     

 (113.1)- De ki: Sabahın Rabbine sığınırım.   
َما َخَلقَ  ِمْن َشر�     

 (113.2)- Yarattığı şeylerin şerrinden.                                                                                    
َوَقَب  اَِذا َغاِسقٍ َوِمْن َشر�     

 (113.3)- Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden.                                                     
اَثاتِ ِمْن َشر� وَ   فِى اْلُعَقدِ  الن�ف�   

 (113.4)- Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden.  
َحَسدَ  اَِذا َحاِسدٍ َوِمْن َشر�     

 (113.5)- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden.  



 
 
 
 

 

 

 

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

الر�ْحٰمِن الر�ٖحيمِ بِْسِم الل�ِه     

الن�اسِ  بَِرب�  اَُعوذُ  قُلْ     

 (114.1)- De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım.  

الن�اسِ  َملِكِ     

 (114.2)- İnsanların Melikine/mutlak hükümdarına.    

الن�اسِ  اِلٰهِ     

 (114.3)- İnsanların ilâhına.  
اْلَخن�اسِ  الَْوْسَواسِ ِمْن َشر�     

 (114.4)- O sinsice vesvese veren vesvesecinin şerrinden.  

الن�اسِ ٖفى ُصُدورِ  ُيَوْسِوسُ  اَل�ٖذى    

 (114.5)- Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.  

َو الن�اسِ  ِمَن الِْجن�ةِ     

  (114.6)- Gerek cinlerden ve gerekse insanlardan.  



 

 

 

                                          

"TESBİHAT YAPILIRKEN OKUNAN 
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TESBİHAT 
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3.BÖLÜM 

Bu bölümde tesbihat yapılırken 
okunacak dualara yer verildi. 
"Namazdan sonraki tesbihatlar 
tarîkat-ı Muhammediye’dir 
(aleyhissalâtü vesselâm) ve Velâyet-
i Ahmediye’nin (aleyhissalâtü 
vesselâm) bir evradıdır. O 
noktadan ehemmiyeti büyüktür. 
(Risale-i Nur) 
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    109 AÇIKLAMA 109  
 
 
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)  
 



 
 
 
 
 

 

 

 110 1.Tesbihat 110   

  

��َُم  اَنْتَ  اَلل�ُهم�  ��َمُ الس�  َيا َذا َتَباَرْكتَ  َو ِمْنَك الس�
  اْ�ِ�ْكَرامِ  وَ  الَْج��َلِ 

 

 (1)- Allah'ım! Sen Selâm'sın; selâm ve selâmet Senden gelir. 
Her şeyden üstün ve yücesin ey Celâl ve İkram sahibi! 

 

 

 2.Tesbihat   

دٍ َصل� َعلٰى اَلل�ُهم�   َو َعَلٓى اِٰل َسي�ِدنَا  َسي�ِدنَا ُمَحم�
ٍد   بَِها ِمْن َجِميِع اْ��َْهَواِل  َص��ًَة تُْنِجيَناُمَحم�

  َنا بَِها َجِميَع الَْحاَجاِت َتْقِضى لَ َواْ��َٰفاِت َو 

 

 (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   

ُرنَا بَِها ِمنْ   ي�َئاتِ  َو تَُطه� َو َتْرَفُعَنا بَِها ِعْنَدَك  َجِميِع الس�
َرَجاتِ  ا اَْقَصى الَْغاَياتِ  اَْعَلى الد� ِمْن َجِميِع  َو تَُبل�ُغَنا بَِهٓ

 اِٰميَن َيا ُمِجيَب  ِفى الَْحَياِة َو َبْعَد الَْمَماتِ  الَْخْيَراتِ 
َعَواتِ     َوالَْحْمُد لِل�ِه َرب� الَْعالَِمينَ  الد�

 

 (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   

� الل�ُه     لَُه الُْمْلكُ َوْحَدُه ��َٓ َشِريَك لَُه اَْشَهُد اَْن ��َٓ اِلَٰه اِ��

بَِيِدِه  َو ُهَو َحى� ��َ َيُموتُ  يتُ ُيْحيِى َو ُيمِ الَْحْمُد  لَهُ  وَ 
 يرُ َو اِلَْيِه الَْمصِ َو ُهَو َعلٰى كُل� َشْىٍء َقِديٌر  الَْخْيرُ 

 

 (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   

   اَلل�ُهم�  اَِجْرنَا ِمَن الن�ارِ  (1) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن كُل� نَاٍر (2)  

نَْيِوي�ةِ  (3)  ينِي�ِة َو الد�     اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن فِْتَنِة  الد�

َمانِ  (4)   اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن فِْتَنِة اِٰخرِ  الز�
ْفَيانِ   اِل َو الس� ج�      (5)اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن فِْتَنِة الَْمِسيِح الد�

 

 (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. 

 

 
 
 
 

 111 4.Tesbihat 111   

ُم اِلَْيكَ اَ    َو لَْمَحٍة  كُل� نََفسٍ  َبْيَن َيَدىْ  لل�ُهم� اِن�ا نَُقد�

ا َطْرَفٍة َيْطِرفُ َو  َولَْحَظةٍ  ٰمَواِت َو اَْهُل  بَِهٓ اَْهُل الس�
 َشَهاَدًة  ينَ اْ��ََرضِ 

 

 (4)- Allahım! her nefeste, her bakışta, her anda, semalar ve 
yerler ehlinin her göz açıp kapamasında Sana şehadetimizi 
takdim ederiz ki: 

 



 
 
 
 
 

 

 

 112 7.Tesbihat 112   

��َ��َِت َو الْبِْدِعي�اِت َو الْ َبلِي�اتِ  (6)   اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمَن الض�

اَرةِ  (7) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن  اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َشر� الن�ْفِس اْ��َم�

اَراِت الِْفْرَعْونِي�ةِ  (8) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َشر�  ُشُرورِ الن�ُفوِس اْ��َم�

اءِ  (10) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا  اِء (9) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َب��َِٓء الن�َسٓ الن�َسٓ

اِء (11)     ِمْن فِْتَنِة الن�َسٓ

 

 (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   

اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َعَذاِب الَْقْبرِ  (12) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َعَذاِب  

َيْوِم الِْقٰيَمِة (13) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َعَذاِب َجَهن�مَ  (14) اَلل�ُهم� 

 اَِجْرنَا ِمنْ  َعَذاِب َقْهِرَك (15) اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمنْ  نَارِ  َقهْ ِركَ  (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   
 

ائِِل الن�ورِ َو اَِجْر َوالَِدْيَنا اَلل�ُهم� اَِجْرنَا   ىفِ  َو َطَلَبَة َرَسٓ
َو َاْحَباَبَنا الُْمْؤِمنِيَن الُْمْخلِِصيَن  ِخْدَمِة الُْقْراِٰن َو اْ�ِ�يَمانِ 

 َو اَْقِرَبٓائََنا َو اَْجَداَدنَا ِمَن الن�ارِ 

 

 (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   
 

ارُ بَِعْفِوَك َيا ُمِجيُر  اَلل�ُهم� اَْدِخْلَنا الَْجن�َة   بَِفْضلَِك َيا َغف�
  )Defa 3( ��َْبَرارِ َمَع اْ 

 

 (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. 
 

 

 113 9.Tesbihat:  113   

 
اَلل�ُهم� اَِجْرنَا  )17( اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َعَذاِب الَْقْبِر َو الن�َرانِ 
ْمَعِة َو الُْعُجِب َو الَْفْخرِ  َياِء َو الس�  اَلل�ُهم� اَِجْرنَا )18( ِمَن الر�

 اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن َشر� الُْمَنافِِقينَ  )19(الُْمْلِحِديَن  ِمْن َتَجاُوزِ 
  )21( اَلل�ُهم� اَِجْرنَا ِمْن فِْتَنِة الَْفاِسِقينَ  )20(

 

 (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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يَد الن�وْرِسى َرِضَى الل�ُه اُْسَتاَدنَا َسعِ  َواَْدِخلْ اَلل�ُهم� اَْدِخْلَنا 

ائِِل الن�ورِ  َعْنهُ   َو اِْخَوانََنا َو اََخَواتَِناَو َوالَِدْيَنا َو َطَلَبَة َرَسٓ
ى يَن فِ الُْمْخلِصِ  ينَ َو اَْحَباَبَنا الُْمْؤِمنِ  َو اَْقِرَبٓائََنا َو اَْجَداَدنَا

  يَماِن َو الُْقْراٰنِ  ِخْدَمِة اْ��ِ 

 

 (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. 

 

 
َو اٰلِِه اْ��َْطَهارِ  نَبِي�َك الُْمْخَتارِ  بَِشَفاَعةِ  اَلَْجن�َة َمَع اْ��َْبَرارِ 

اِٰميَن َو َسل�ْم َماَداَم ال�ْيُل َو الن�َهاُر  َو اَْصَحابِِه اْ��َْخَيارِ 
 الَْعالَِمينَ َوالَْحْمُد لِل�ِه َرب� 

 

 (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. (1 Defa) 

 (Defa 33) ُسْبَحاَن الل�هِ 
 (Defa 33) اَلَْحْمُد لِل�هِ 
   (Defa 33) اَلل�ُه اَْكَبرُ 

 

 (1)- Sübhanallah: O her türlü noksandan, kusurdan uzaktır. 
(2)- Elhamdülillah: Allah'a hamd olsun.  
(3)- Allahuekber : Allah en büyüktür. 
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   بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ِحيمِ  

اِن�  الل�َه َو َمَلِٓئَكَتُه ُيَصل�ونَ  َعَلى الن� بِى�  َيٓا اَي�َها ال�ِذينَ  
   اَٰمُنوا َصل�وا َعَلْيِه َو َسل�ُموا َتْسلِيًما ٭ لَب�ْيكَ 

 

 (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   

ٍد   دٍ  َوَعَلٓى اِٰل َسي�ِدنَا ُمَحم� اَلل�ُهم� َصل� َعلٰى َسي�ِدنَا ُمَحم�
اءٍ  َوَبارِْك َوَسل�ْم َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َكثِيًرا اٍء َوَدَوٓ   بَِعَدِد كُل� َدٓ

   (3 Defa) َكِثيًرا 

 

 (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   

 
دٍ  َيا َرب�  َصل� َو َسل�مْ   لٰى َجِميعِ َو عَ  َعلٰى َحبِيبَِك ُمَحم�

 َو َعَلٓى اِٰل كُل� َو َصْحِب كُل�  اْ��َنْبَِيٓاِء َو الُْمْرَسلِينَ 
   َوالَْحْمُد لِل�ِه َرب� الَْعالَِمينَ  اِٰمينَ اَْجَمِعيَن 

 

 (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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 الل�هِ  َيا َرُسولَ  َعَلْيكَ  َو اَلُْف اَلِْف َس��َمٍ  اَلُْف اَلِْف َص��َةٍ  

 الل�هِ  َيا َحبِيَب  َعَلْيكَ  لِْف َس��َمٍ َو اَلُْف اَ اَلُْف اَلِْف َص��ٍَة 

  اَلُْف اَلِْف َص��َةٍ  َو اَلُْف اَلِْف َس��ٍَم َعَلْيكَ  َيٓا اَِميَن َوْحِى الل�هِ  

 

 (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   
 

� الل�هُ   الل�هِ  ًدا َرُسولُ َواَْشَهُد اَن� ُمَحم�  اَْشَهُد اَْن ��َٓ اِلَٰه اِ��
 َصل�ى الل�ُه َتَعالٰى َعَلْيِه َوَسل�مْ 

 

 (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   
ٍد َوَعَلٓى    اَلل�ُهم� َصل� َو َسل�ْم َو َباِرْك َعلٰى َسي�ِدنَا ُمَحم�

 اٰلِ ِه وَ  اَْصَحابِهِ  بَِعَدِد اَْوَراِق اْ��َْشَجارِ  َو اَْمَواِج الِْبَحارِ   

 وَ  َقَطَراِت اْ��َْمَطارِ  َو اْغِفْرلََنا َو اْرَحْمَنا َو الُْطْف بَِنا 

 وَ  بِاُْسَتاِدنَا َسِعيِد الن�وْرِسى َرِضَى الل�ُه َعْنهُ  َو َوالَِدْيَنا 

ا  ائِِل الن� ورِ  َيٓا اِلَٰهَنا بُِكل� َص��ٍَة ِمْنَهٓ  وَ  بَِطَلَبِة َرَسٓ

 

 (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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 بِْسِم الل�ِه الر�ْحٰمِن الر�ِحيِم  

ُسْبَحانَك َيٓا اَلل�هُ  َتَعالَْيَت َيا َرْحٰمُن اَِجْرنَا ِمَن الن�اِر 
 بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمُن 

  

 

 (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    

اَِجْرنَا  َكِريمُ  َتَعالَْيَت َيا ُسْبَحانََك َيا َرِحيمُ  
 ِمَن الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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    

ُسْبَحانََك َيا َحِميدُ  َتَعالَْيَت َيا َحِكيُم اَِجْرنَا  
   ِمَن الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ  

 

 (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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ُسْبَحانََك َيا َمجِ يُد َتَعالَْيَت َيا َمِلكُ  اَِجْرنَا ِمَن  
 الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمن 

 

 (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   

ُسْبَحانَكَ  َيا قُد�وسُ  َتَعالَ ْيتَ  َيا َس��َمُ  اَِجْرنَا ِمنَ   
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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    

ُسْبَحانَكَ  َيا ُمْؤِمنُ  َتَعالَْيَت  َيا ُمَهْيِمنُ  اَِجْرنَا  
 ِمنَ  الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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    

ُسْبَحانَكَ  َيا ُمَتَكب�رُ  َتَعالَْيَت  َيا َخالِقُ  اَِجْرنَا ِمنَ   
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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    

لُ  َتَعالَ ْيَت  َيٓا اِٰخرُ  اَِجْرنَا ِمنَ    ُسْبَحانَكَ  َيٓا اَو�
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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! 
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ُسْبَحانَكَ  َيا َعِزيزُ  َتَعاَلْيَت  َيا َجب�ارُ  اَِجْرنَا ِمنَ   
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ  

 

 (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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ُسْبَحانَكَ  َيا َظاِهرُ  َتَعالَْيَت  َيا َباِطنُ  اَِجْرنَا ِمنَ   
 الن�ارِ  بَِعْفِوكَ  َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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      

رُ  َيا َتَعالَْيَت  َبارِىءُ  َيا ُسْبَحانَكَ    اَِجْرنَا ُمَصو�
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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    

اُب  َيا ُسْبَحانَكَ   اُب  َيا َتَعالَْيَت  َتو�  اَِجْرنَا َوه�
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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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 اَِجْرنَا َوارِثُ  َيا َتَعالَْيَت  َباِعثُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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   

 ِمنَ  اَِجْرنَا ُمِقيمُ  َيا َتَعالَْيَت  َقِديمُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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    

 ِمنَ  اَِجْرنَا ِوْترُ  َيا َتَعالَْيَت  َفْردُ  َيا َحانَكَ ُسبْ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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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 نَ مِ  اَِجْرنَا َست�ارُ  َيا َتَعالَْيَت  نُورُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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   

 اَِجْرنَا َجِميلُ  َيا َتَعالَْيَت  َجلِيلُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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   

 ِمنَ  اَِجْرنَا َقاِدرُ  َيا َت َتَعالَيْ  َقاِهرُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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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 اَِجْرنَا ُمْقَتِدرُ  َيا َتَعالَْيَت  َملِيكُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
  َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ 

 

 (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    

�مُ  َيا َتَعالَْيَت  َعلِيمُ  َيا ُسْبَحانَكَ    ِمنَ  اَِجْرنَا َع��
ْحٰمنُ رَ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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    

 اَِجْرنَا َغُفورُ  َيا َتَعالَْيَت  َعِظيمُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
  َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ 

 

 (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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 ِمنَ  اَِجْرنَا َوُدودُ  َيا َتَعالَْيَت  َحلِيمُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
  َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ 

 

 (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    

 اَِجْرنَا َشاِهدُ  َيا َتَعالَْيَت  َشِهيدُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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   

 ِمنَ  اَِجْرنَا ُمَتَعالُ  َيا َتَعاَلْيَت  َكبِيرُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
  َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ 

 

 (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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 ِمنَ  ااَِجْرنَ  لَِطيفُ  َيا َتَعالَْيَت  نُورُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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    

 اَِجْرنَا َكِفيلُ  َيا َتَعالَْيَت  َسِميعُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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    

 اَِجْرنَا َبِصيرُ  َيا َتَعالَْيَت  َقِريُب  َيا ْبَحانَكَ سُ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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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 ِمنَ  اَِجْرنَا ُمبِينُ  َيا َتَعالَْيَت  َحق�  َيا ُسْبَحانَكَ  

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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    
 ِمنَ  اَِجْرنَا َرِحيمُ  َيا َتَعالَْيَت  َرُؤفُ  َيا ُسْبَحانَكَ  

َرْحٰمنُ  َيا َعْفِوكَ بِ  الن�ارِ   

 

 (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    
رُ  َيا َتَعالَْيَت  َطاِهرُ  َيا ُسْبَحانَكَ    ِمنَ  اَِجْرنَا ُمَطه�

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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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لُ  َيا ُسْبَحانَكَ   لُ  َيا َتَعالَْيَت  ُمَجم�  اَِجْرنَا ُمَفض�

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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    
اَِجْرنَا ِمَن  َتَعالَْيَت َيا ُمْنِعمُ  ُسْبَحانََك َيا ُمْظِهرُ  

 الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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    
 اَِجْرنَا ُسْلَطانُ  َيا َتَعالَْيَت  َدي�انُ  َيا ُسْبَحانَكَ  

َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ  ِمنَ   

 

 (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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اَِجْرنَا ِمَن اُن َتَعالَْيَت َيا َمن� ُسْبَحانََك َيا َحن�اُن  

  الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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    

 ِمنَ  اَِجْرنَا َصَمدُ  َيا َتَعالَْيَت  اََحدُ  َيٓا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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    

اَِجْرنَا ِمَن َتَعالَْيَت َيا َقي�وُم ُسْبَحانََك َيا َحى�  
 الن�ارِ بَِعْفِوَك َيا َرْحٰمنُ 

 

 (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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 ِمنَ  ْرنَااَجِ  َحَكمُ  َيا َتَعالَْيَت  َعْدلُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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    

 ِمنَ  اَِجْرنَا قُد�وسُ  َيا َتَعالَْيَت  َفْردُ  َيا ُسْبَحانَكَ  
َرْحٰمنُ  َيا بَِعْفِوكَ  الن�ارِ   

 

 (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   

 
َٓ  َتَعالَْيَت  َشَراِهي�ا اِٰهي�ا ُسْبَحانَكَ  �ٓ  اِلٰهَ  ��  اَِجْرنَا اَنَْت  اِ��

  َعْنهُ  الل�هُ  َرِضىَ  الن�وْرِسى َسِعيدَ  اُْسَتاَدنَا اَِجرْ  وَ 

 

 (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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ائِلِ  َطَلَبةَ  وَ  اََخَواَتَنا وَ  اِْخَوانََنا وَ  َوالَِدْيَنا وَ   وَ  الن�ورِ  َرَسٓ
ائََنا   نَارٍ  كُل�  ِمنْ  وَ  الن�ارِ  ِمنَ  الُْمْخلِِصينَ  اَْحَباَبَنا وَ  ُرَفَقٓ

 

 (3.40)- Anne babamızı, arkadaşlarımızı, risale-i nur 
talebelerini, akrabalarımızı, halis dostlanmızı cehennem 
ateşinden, diğer bütün ateşlerden kurtar. 

 

 
 3.Tesbihat    
 

ْيَطانِ  وَ  الن�ْفسِ  َشر�  ِمنْ  اْحَفْظَنا وَ   َشر�  ِمنْ  وَ  الش�
��َ��َِت  وَ  الِْبْدَعةِ  َشر�  ِمنْ  وَ  نَْسانِ اْ��ِ  وَ  الِْجن�   وَ  الض�

 َيا بَِفْضِلكَ  ُمِجيرُ  َيا بَِعْفِوكَ  الط�ْغَيانِ  وَ  اْ�ِ�لَْحادِ 
ارُ  اِحِمينَ  اَْرَحمَ  َيٓا بَِرْحَمِتكَ  َغف�   الر�

 

 (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    
 

 نَبِي�كَ  بَِشَفاَعةِ  اْ��َْبَرارِ  َمعَ  الَْجن�ةَ  اَْدِخْلَنا اَلل�ُهم� 
الَْعالَِمينَ  َرب�  لِل�هِ  َوالَْحْمدُ  اِٰمينَ  الُْمْخَتارِ   

 

 (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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 الر�ِحيمِ  الر�ْحٰمنِ  الل�هِ  بِْسمِ  

 َيا )2( اَلل�هُ  َيٓا َقِريبُ  َيا )1( اَلل�هُ  َيٓا َجِميلُ  َيا
 َرُؤفُ  َيا )4( ل�هُ اَل َيٓا َحِبيبُ  َيا )3( اَلل�هُ  َيٓا ُمِجيبُ 

  )5( اَلل�هُ  َيٓا

 

 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    

 َيا )7( اَلل�هُ  َيٓا َمْعُروفُ  َيا )6( اَلل�هُ  َيٓا َعُطوفُ  َيا 
 ايَٓ  َحن�انُ  َيا) 9( اَلل�هُ  َيٓا َعِظيمُ  َيا )8( اَلل�هُ  َيٓا لَِطيفُ 

  )10( اَلل�هُ 

 

 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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  )12( هُ اَلل�  َيٓا َدي�انُ  َيا )11( اَلل�هُ  َيٓا َمن�انُ  َيا

  )14( اَلل�هُ  َيٓا اََمانُ  َيٓا )13( اَلل�هُ  َيٓا ُسْبَحانُ  َيا

 )15( اَلل�هُ  َيٓا ُبْرَهانُ  َيا

 

 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   
 

 )17( اَلل�هُ  َيٓا ُمْسَتَعانُ  َيا )16( اَلل�هُ  ايَٓ  ُسْلَطانُ  َيا
 َيا )19( اَلل�هُ  َيٓا ُمَتَعالُ  َيا )18( اَلل�هُ  َيٓا ُمْحِسنُ  َيا

  )20( اَلل�هُ  َيٓا َرْحٰمنُ 

 

 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. 

 

 
 



 
   
 

 
 

 

 

 133 4.Tesbihat  133   

 
 َيا )22( اَلل�هُ  َيٓا َكِريمُ  َيا )21( اَلل�هُ  َيٓا َرِحيمُ  َيا

 ِوْترُ  َيا )24( اَلل�هُ  َيٓا َفْردُ  َيا )23( اَلل�هُ  َيٓا َمِجيدُ 
  )25( اَلل�هُ  َيٓا

 

 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. 
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 َيا )27( اَلل�هُ  َيٓا َصَمدُ  َيا )26( اَلل�هُ  َيٓا َيا اََحدُ 

 اَلل�هُ  َيٓا الَْوْعدِ  َصاِدقَ  َيا )28( اَلل�هُ  َيٓا ْحُمودُ مَ 
  )30( اَلل�هُ  َيٓا َعلِى�  َيا )29(

 

 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. 

 



 
   
 

 
 

 

 

 134 4.Tesbihat  134   
 

 َكافِى َيا )32( اَلل�هُ  َيٓا َشافِى َيا )31( اَلل�هُ  َيٓا َغنِى�  َيا
 اَلل�هُ  َيٓا َباقِى َيا )34( اَلل�هُ  َيٓا ُمَعافِى َيا )33( اَلل�هُ  َيٓا

 )36( اَلل�هُ  َيٓا َهاِدى َيا )35(

 

 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. 
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ارُ  َيا  )38( لل�هُ اَ  َيٓا َساتِرُ  َيا )37( اَلل�هُ  َيٓا َقاِدرُ  َيا  َقه�
ارُ  َيا 40( اَلل�هُ  َيٓا َياَجب�ارُ  )39( اَلل�هُ  َيٓا    )41( اَلل�هُ  َيٓا َغف�

 )42( اَلل�هُ  َيٓا َفت�احُ  َيا

 

 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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ٰمَواِت َو اْ��َْرضِ  َيا َذا الَْج��َِل َو اْ�ِ�ْكَرامِ      َيا َرب� الس�

 43- Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey Celal ve İkram sahibi!  
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اءِ   ا اَْسَئلَُك بَِحق� ٰهِذِه اْ��َْسَمٓ تَُصل�َى  اَنْ  كُل�َهٓ
ٍد َو اْرَحْم  ٍد َو َعلٰٓى اِٰل ُمَحم� َعلٰى َسي�ِدنَا ُمَحم�

ًدا َكَما َصل�ْيَت َو َسل�ْمَت َو َباَرْكَت َو  ُمَحم�
ْمَت َعلٰٓى اِبَراِهيَم َو َعلٰٓى اِٰل  َرِحْمَت وَ  َتَرح�

  اِْبَراِهيَم ِفى اْلَعالَِمينَ 

 

 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     
َك َيٓا اَْرَحَم بَِرْحَمتِ  َرب�َنٓا اِن�َك َحِميٌد َمِجيدٌ  

 َو الَْحْمُد لِل�ِه َرب� الَْعالَِمينَ الر�اِحِميَن 

 

 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. 
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KUR’AN-I KERİM DUÂ                   

AYETLERİ                                                      
NAMAZ  VE TESBİHAT 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, ve 3.Bölümde 
tesbihat 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. 

�َك اَنَْت َما َعل�ْمَتَنا  اِ���َ�� ِعْلَم لََنا  ُسْبَحانَكَ  الَْحٖكيمُ الَْعٖليُم  اِن  
Seni tenzih ediyoruz, senin bize öğrettiğinden başka bizim ilmimiz 
yoktur muhakkak ki Sen her şeyi hakkıyla bilen her işi hikmetle 
yapansın.     

 
 

Halim GÜNEŞ    
halimguness@gmail.com  
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	(2.31) - Ve Adem’e bütün isimleri öğretti sonra meleklere onları sunup eğer doğru sözlü iseniz, bu isimleri bana haber verin dedi.
	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلٖيمُ الْحَكٖيمُ
	قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنّٖى اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
	(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.
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَن مِنْهُمْ بِاللّٰهِ َ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلٖيلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصٖيرُ
	 وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنّٖى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلٖيفَةً قَالُوا اَتَجْعَلُ فٖيهَا مَنْ يُفْسِدُ فٖيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ  وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنّٖى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
	(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!  
	وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعٖيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمٖيعُ الْعَلٖيمُ
	(2.127) -  Hani İbrahim ile İsmail, Beytullah’ın temellerini yükseltiyordu. “Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” (diyorlardı).
	رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
	وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحٖيمُ  
	(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.
	رَبَّنَا وَابْعَثْ فٖيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكّٖيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ
	يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا اسْتَعٖينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ    اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرٖينَ
	وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ     بَلْ اَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرٖينَ
	اَلَّذٖينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصٖيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ
	اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ   وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
	 (2.129) - Rabbimiz! Onlara, içlerinden bir peygamber gönder ki, onlara senin âyetlerini okusun, kitabı ve hikmeti onlara öğretsin ve onları (günahlardan) arındırsın! Şüphesiz sen, üstün olansın, hikmet sahibisin.
	(2.255) - 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.
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	هُوَ الَّذٖى يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ                لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ
	(3.6) - O öyle (Allah) ki, rahimlerde nasıl dilerse (öyle) sizi şekillendirir. O’ndan başka ilah yoktur. (Allah) azizdir, hikmet sahibidir.
	هُوَ الَّذٖى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذٖينَ فٖى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوٖيلِهٖ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوٖيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ
	(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.
	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا                مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
	(3.8) -"Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin."
	رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فٖيهِ اِنَّ اللّٰهَ                      لَا يُخْلِفُ الْمٖيعَادَ
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	اَلَّذٖينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
	(3.16) - Onlar ki: “Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik! Bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru!” derler.
	اَلصَّابِرٖينَ وَالصَّادِقٖينَ وَالْقَانِتٖينَ وَالْمُنْفِقٖينَ وَالْمُسْتَغْفِرٖينَ بِالْاَسْحَارِ
	(3.17) - (Onlar); Sabredenler, dosdoğru olanlar, kulluk/itaat edenler, infak edenler ve seherlerde bağışlama dileyenlerdir.
	شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزٖيزُ الْحَكٖيمُ
	(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.
	اِنَّ الدّٖينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذٖينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرٖيعُ الْحِسَابِ
	(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.
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدٖيرٌ
	(3.26) - De ki: “Ey mülkün sahibi Allah’ım! Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker, alırsın! Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil kılarsın! Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.
	تُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
	(3.27) - Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın! Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın! Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın.”
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنّٖى نَذَرْتُ لَكَ مَا فٖى بَطْنٖى مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنّٖى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمٖيعُ الْعَلٖيمُ
	(3.35) - Hani İmrân’ın karısı demişti ki: “Rabbim! Şüphesiz karnımdakini hür olarak sana adadım, benden kabul buyur! Şüphesiz sen, hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” 
	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنّٖى وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنّٖى سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنّٖى اُعٖيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجٖيمِ
	فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
	(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.”
	هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لٖى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمٖيعُ الدُّعَاءِ
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَیَّ مِنَ التَّوْرٰيةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذٖى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطٖيعُونِ
	اِنَّ اللّٰهَ رَبّٖى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقٖيمٌ
	فَلَمَّا اَحَسَّ عٖيسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارٖى اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ
	(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.
	رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدٖينَ
	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرٖينَ
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	اَلَّذٖينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فٖى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
	(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!                                                                                                                      
	رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمٖينَ مِنْ اَنْصَارٍ
	رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادٖى لِلْاٖيمَانِ اَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّپَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ
	رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمٖيعَادَ
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	فَلْيُقَاتِلْ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ الَّذٖينَ يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتٖيهِ اَجْرًا عَظٖيمًا
	وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفٖينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذٖينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصٖيرًا
	(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?
	اَلَّذٖينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ وَالَّذٖينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فٖى سَبٖيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعٖيفًا
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفٖيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدٖينَ
	(5.83) - Peygamber’e indirileni dinledikleri zaman, tanıdıklarından hakkı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki: “Rabbimiz! İman ettik, bizi şahid olanlarla beraber yaz!” 
	وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحٖينَ
	(5.84)- Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) katmasını umarken, bize ne oluyor ki Allah’a ve bize hak olarak gelene iman etmeyelim? 
	فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرٖى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدٖينَ فٖيهَا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنٖينَ
	(5.85) - Bu söylediklerinden dolayı Allah, içinde ebedi kalıcılar olarak, altından ırmaklar akan cennetlerle onları mükâfatlandırdı. İşte bu, iyilik yapanların mükâfatıdır.
	وَالَّذٖينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ              اَصْحَابُ الْجَحٖيمِ
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوا بٖى وَبِرَسُولٖى قَالُوا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُونَ
	(5.111) - Hani Havarilere: “Bana ve peygamberime iman edin!” diye ilham etmiştim. (Havariler de): “İman ettik! (Rabbimiz!) Gerçekten bizim Müslümanlar olduğumuza şahid ol!” demişlerdi.
	اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عٖيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطٖيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنٖينَ
	قَالُوا نُرٖيدُ اَنْ نَاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدٖينَ
	(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.
	قَالَ عٖيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عٖيدًا لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقٖينَ
	 (5.86) - İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayan kimseler, işte onlar cehennem ehlidirler.
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ
	قُلْ اِنَّنٖى هَدٰینٖى رَبّٖى اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقٖيمٍ دٖينًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرٰهٖيمَ حَنٖيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكٖينَ
	(6.161) - «De ki: “Şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola hidâyet kıldı. Dosdoğru bir dine, İbrahim’in Hanif/Tevhid dinine... O, ortak koşanlardan olmadı.” 
	قُلْ اِنَّ صَلَاتٖى وَنُسُكٖى وَمَحْيَایَ وَمَمَاتٖى لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمٖينَ
	(6.162)- «De ki: “Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” 
	لَا شَرٖيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمٖينَ
	(6.163) - “O’nun ortağı yoktur! Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.”
	قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغٖى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فٖيهِ تَخْتَلِفُونَ
	(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.
	وَهُوَ الَّذٖى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فٖى مَا اٰتٰیكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرٖيعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحٖيمٌ
	(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!”
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