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NASIL DUA ETMELİYİZ?
Dua ederken bir şeyi gerçekten canı gönülden
istemek gerekir. Yalnızca dil ucundan istemek yeterli değildir. Bunun için kişi yaptığı duanın anlamını bilmelidir ki, Allah'tan ne istediğini bilsin ve
onu gönülden istesin. Duada asıl olan anlamdır,
duanın ille de Arapça olarak söylenmesi gerekmez. Her millet kendi dili ile dua yapabilir. Allah,
hepsinin dilini anlar ve kalbinden geçenleri bile
bilir.
Duadaki istek, samimi ve ısrarlı olmalıdır, usulüne uygun olmalıdır. Mesela: Allah'tan günahlarını bağışlamasını dileyen biri, günahkar olmaktan
çıkmış olmalıdır. Hem içki içen hem de “Allahım
beni affet” diyenin duası dua değildir. Öncelikle
içkiyi terk etmelidir. Bir taraftan haram yemeğe
devam ederken diğer taraftan Allahım beni bağışla
demenin de bir faydası yoktur. Öncelikle haram
yemeyi bırakması gerekir. Rabbimiz:
"Ey iman edenler!
Allah'a kesin, samimi ve kötülüğe dönmemek üzere bir tövbe ile tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz
suçlarınızı örter, sizi altından ırmaklar akan cennetlerine sokar."(Tahrim: 8)

Dua, inanarak yapılmalıdır. Elbete, şüpheli bir
şekilde inanılan Allah'a samimi bir kalp ile dua
edilemez ki Allah da o duaya karşılığını bu
dünyada veya ahirette versin.
Yalnızca Allah'a yönelip O'na dua edilir, araya
aracılar katıp dua etmek şirktir. Türbelere, yatırlarlara, gidip onlardan sağlık, çocuk v.s. dilemek
de şirktir.
"Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek şeylere yalvaranlardan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların duasından habersizdirler." (Ahkaf: 5)
"Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz." (Fatiha: 4)
"Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Şüphesiz Allah, bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez." (A'raf: 55)
"Allah'a hem korku hem de ümit ile dua edin."
(A'raf: 56)
Şeytanın her hangi bir engeli veya dürtüşü karşısında Allah'a sığınılmalıdır:
"Eğer sana şeytandan bir kışkırtma gelirse hemen Allah'a sığın, çünkü O, işitendir, bilendir."
(A'raf: 200)
Dua ederken yalnızca dünya ve içindekileri istememek gerekir:

9

"İnsanlardan öyleleri var ki: Rabbimiz bize dünyada ver! “der, onun ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de var ki: "Rabbimiz, bize dünyada
da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin
azabından koru.” der, işte bunların kazandıklarına
karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı pek seri görendir." (Bakara: 200- 202)
Sabır ve namazla Allah'tan yardım dilemek gerekir:
"Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan
yardım dileyiniz, gerçekten Allah sabredenlerle
beraberdir." (Bakara: 153)

10

KUR’AN’DA GEÇEN DUALAR

Allah’a Teslim olan kullar olmayı istemek:

            
&    ! "
 #  $ %  &   
.( )* +
 , '&
Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min
zürriyyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ
menâsikenâ ve tüb aleynâ inneke ente’tTevvâbu’r-Rahîm.
Rabbimiz, bizi sana teslim olan iki kul ve
soyumuzdan da sana teslim olan bir ümmet çıkar.
Bize ibadet yollarımızı göster ve tövbelerimizi
kabul et, zira tövbeleri kabul edip, bağışlayan
ancak sensin! 1

1

11

Bakara Suresi,128-129.
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Dünyada ve ahirette iyilik dilemek:
Kitap ve Hikmeti öğreten birini göndermesini istemek:
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Rabbenâ veb’as fî him râsûlen minhüm yetlû
aleyhim âyâtike ve yuallimühümül kitabe vel
hikmete ve yüzekkîhim.ente’l aziyzü’l hakiym.
Rabbimiz onlara içlerinden senin ayet-lerini
onlara okuyan, kitap ve hikmeti öğreten ve onları
(şirkten) arındıran bir elçi gönder. Şüphesiz aziz
ve hakim olan ancak sensin.2

2

Bakara, 201.

;*<: 70  ) &89 70  #2  
. +=!  >  )
Rabbenâ Âtinâ fi’ddünyâ haseneten ve
Fil âhireti haseneten ve gınâazâbennâr.
Rabbimiz, bize bu dünyada iyilik ver, ahirette
de iyilik ver ve bizi ateşin aza-bından koru!3

Sabır Dilemek:

 9> '
 ?@ A*? B    ! C
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 &
Rabbenâ ef’ri’ aleynâ sabran ve sebbit
eg’dâmenâ ven‘surnâ alel kavmil kâfirîn.
Rabbimiz! üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza
sebat ver, bu kafir topluma karşı bize yardım et,
zafer ver!4
3

Bakara, 250.
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Bağışlanma dilemek:
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Semi’na ve eta’na gufrâneke Rabbenâ ve ileykel
masîr.
İşittik ve itaat ettik, Rabbimiz, bağışla-manı
dileriz, dönüş sanadır.5

Bağışlanma ve Yardım dilemek:

  & M <     & N 5 &=<L# /  
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4
5

Bakara, 285.
Bakara, 286.
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Rabbenâ lâ tuâhiznâ in’nesînâ ev ehta’nâ
Rabbenâ velâ tehmil aleynâ ısrân kemâ hameltehu
ale’llezîne min gablinâ Rabbenâ velâ tuhammilnâ
mâ lâ tâgate lenâ bihi va’fu annâ va’fir lenâ
verhamnâ ente mevlânâ fensurna ala’l kavmi’l
kafirîn.
Rabbimiz, eğer unuttuk veya hata yaptıysak,
bizi hesaba çekme,
Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi
bize de ağır bir görev yükleme.
Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceğini bize
taşıtma.
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen
bizim Mevlâmızsın. Kafir topluma karşı bize
yardım et.6

6

15

Bakara,286.
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Kalplerimizi eğriltme:

  "
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Rabbimiz, biz, kesin olarak iman ettik. Bizim
günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından
koru.8

Hz. Zekeriyya'nın Allah’tan
vermesi için yaptığı dua:

evlat

Rabbenâ lâ tuzi’gulû benâ ba’de iz hedeytenâ
veheb lenâ min ledünke rahmeten inneke ente’l
vehhâb.

&5  ?J   &9    7 "
 S +

Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra,
kalplerimizi eğriltme. Bize katından rahmet
bahşet, şüphesiz sen, bol bol bağışlayansın.7

Rabbi heb’lîmin ledünke zürriyyeten tayibeten
inneke semî’uddu’â.

Cennet ehlinin duası:

.T!89 U %
Rabbim, bana katından tertemiz bir soy ver! Sen
duayı en iyi bir şekilde işitensin.9

+=!  >  ,&   * HI0 2  &5  
.
Rabbenâ innenâ âmennâ fa’firlenâ zunûbenâ
vegınâ azabennâr.

7

8

Âl-i İmran,16.

9

Âl-i İmran,38.

Âl-i İmran: 8.
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Hz. İsa'nın havarilerinin duası:

 ? 6 0 V ,%*   ?# '4&  2  
. 9SW U
Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vet –te-be’na’rrâsûle fek’tübnâ me’eşşâhidîne.
Rabbimiz, indirdiğine inandık, Peygamber'e
uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz.10

Kainatı gözlemlerken okunan Dua:

X
 J =S 'E <   
. +=!  E0 &3?%
Rabbenâ mâ halak’te hâzâ bâtılen subhâneke fe
gınâ azâ bennâr.
Rabbimiz, bunları boşuna yaratmadın. Seni
(eksiklikten ve boş şeyler yapmaktan) tenzih
12
ederiz. Bizi ateşin azabından koru!

İlahi Çağrıya Cevap ve Bağışlanma
İsteği:

Allah’a bağlılık duası:

.P 6, (& O Q  ?
)
Hasbunallâhu veni’me-l vekîl.
11

Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.

N  NYZ [\  A\    %  &5  

 ,&   * HI0   ]0 ( $ * ,2
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Rabbenâ innenâ semi’nâ mü nâdiyân yünâdî lil
îmâni en âminû bi rabbiküm fe amennâ Rabbenâ
fa’firlenâ zunû benâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve
teveffenâ meal ebrâr.

10
11

Âl-i İmran,53.
Âl-i İmran,173.

12

19

Âl-i İmran,191.

20

Rabbimiz, biz, "Rabbinize iman edin" diye,
imana çağıran bir davetçiyi işittik ve iman ettik.
abbimiz bizim günahlarımızı bağışla, suçlarımızı
13
ört, iyilerle birlikte canımızı al!

Allah’tan kıyamet gününde kurtuluş
dileme:

/  % F!  #9!   #2  

.\ R
 `# / &5 E D, &4`#
Rabbenâ ve Âtinâ mâ ve ad’tenâ alâ rusulike
velâ tuhzinâ yevmel kıyâmeti inneke lâ tuhliful
mîâd.
Rabbimiz, bize elçilerinle vaat ettiğin şeyleri ver
ve kıyamet günü bizi perişan etme, sen sözünden
14
dönmezsin.

Hz.Adem(a.s)'in duası:

  )*#   * Hb# (  N 5  H&    a  
. *%`   &,$ 
Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in’ lem te’fir
lenâ ve terhamnâ lene kûnenne minel hasiriyn.
Rabbimiz, kendimize zulmettik, bizi bağışlamaz
ve bize merhamet etmezsen elbette hüsrana
uğrayanlardan oluruz.15

Cennet ehlinin duası:

6  =. &9S [=Q OQ 9  3
c
 Td  9 E  O Q &9S N  / ,  [9 . 
.e3   P % 

13
14

Âl-i İmran,193
Âl-i İmran,194.

15

A'raf,23.

21

22

Elhamdülillâhillezî hedânâ li hezâ vemâ künnâ
li neh’tediye lev’lâ en hedânâallâhu lekad’câ-et
rusulu rabbinâ bil’hakkı.

Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve müslüman
olarak canımızı al! dediler.18

Bizi buraya yönelten Allah'a hamd olsun; Allah
bizi hidayete iletmeseydi biz, doğru yolu bula16
mazdık. Rabbimizin elçileri hakkı getirmişler!

Zalimlerden kurtuluş duası:

.fQg D,E  U   h# /  
Rabbenâ lâ tec’alnâ meal kavmizzâlimiyne.
Rabbimiz, bizi zalim toplumla birlikte bulundurma! derler.17

Sabır ve Müslüman olarak ölme duası:

Allah’a sığınma ve güvenme duası:

'
  Q6,# O ! ,S Q/5 O5 / O Q 7?)
.(g i* 8+ ,S
Hasbiyallâhu lâ ilehe illâ hüve aleyhi tevekkeltü
ve hüve rabbül arşil aziym.
Bana Allah yeter, O'ndan başka ilah yoktur.
Yalnız O'na güveniyorum. O, büyük Arşın
Rabbidir.19

.f  Q0,# A*? B    ! C
 *0  
Rabbenâ ef’ri’ aleynâ sabran veteveffenâ
müslimiyne.
16
17

18

A'raf,43.
A'raf, 47.

19

23

A'raf,126.
Tevbe,129.

24

Hz. Musa(a.s)'nın kavminin duası:

D,E     0   h# /     Q6,# OQ F!
D,E    )*  h& fQg
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Alâllâhi tevekkelnâ lâ tec’alnâ fitneten lil
gavmizzalimiyne ve necinnâ bi rahmetike minel’
gavmil-kâfiriyne.
Allah'a güvendik, Ey Rabbimiz bizi o zulmeden
kavme fitne yapma!
Rahmetinle bizi kafirlerden kurtar.20

Hz. Nuh (a.s)'un duası:

7 j  ^%  N    ,! 7&5 +
  6  7  )*# 7 * Hb# Q/5 (k  ! O

 *%`

Rabbi innî eûzü bike en es’eleke mâ leyse lî bihi
ilmün ve illâ te’fir lî veter hamnî ekün minel
hâsiriyne.
Rabbim, bilmediğim şeyi senden dilemekten
sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana
acımazsan hüsrana uğrayanlardan olurum.21

Hz. Yakub'un duası:

f)* ( ) ,S g0) *k  < O Qd
Allâhu hayrun hâfizân ve hüve erhamu’rrâhimîn Allah en hayırlı koruyucudur ve
merhametlilerin en merhametlisidir.22
21
20

Yunus,85-86.

.

22

Hûd, 47
Yusuf, 64.

25

Hz. İbrahim(a.s)'in duası:

.

Hz.Yusuf'un duası:

  7  Q!    7  #2 9 > +
mld  c *J0 1 \)ld  P ^#
A 7 Q0,# ;*<: &89 70 7 '&
.f3G 7 E 3
Rabbi gad âteytenî minel mülki ve allemtenî min
te'vîlil ehâdiysi fâtirassemâvâti vel’ardı ente
veliyyi fid’ dünyâ ve’l ahireti teveffenî Müslimân.Ve e hiknî bi’ssâlihîn.
Rabbim! Bana güç verdin, rüyaların yorumunu
öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Dünya ve
ahirette velîm sensin; benim canımı müslüman
olarak al ve beni salihler arasına kat!23

23

26
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Rabbi’c alnî mugîmessalâte vemin zürriyetî
Rabbenâ vetegabbel duâi Rabbenağfir lî veli
vâlideyyi ve lil mü’miniyne yevme yegûmül’hisâ’b.
Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan
eyle. Rabbimiz! Duamı kabul buyur.
Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve mü’minleri
Hesap görülecek günde bağışla!24

Müminlerin ana-babaları için duası:

.AKbB 7& 6 . ) +
24

Yusuf, 101.

27

İbrahim, 40-41.

28

Rabbi’rham hümâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.
Rabbim, onların küçükken bana merhametle
muamele ettikleri gibi şimdi de sen onlara
merhamet et!25

Bir yere girip çıkarken yapılan dua:

7  *< o
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A&M % &9    7 P  o
n 9 B p*`
.AKG&
Rabbi ed’hilnî müd’hale sıd’gın ve eh’ric’nî
mührace sıdgın vec’al lîmin ledünke sultânân
nasîrân.
Rabbim, beni girdireceğin yere hoşnutluk ve
esenlikle girdir. Çıkaracağın yerden hoşnutlukla
çıkar ve bana katından yardımcı bir kuvvet ver.26

25
26

Ashab-i Kehf'in duası:

N D   q S  ) &9     #2  
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Rabenâ Âtinâ min ledünke ve rahmeten ve
heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.
Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve
işimizde doğruyu başarmayı bize nasip et!27

Doğruyu bulmayı istemek:
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Asâ en yehdiyenî rabbî li agrabe min hazâ
raşedâ. Umulur ki Rabbim beni doğruya en yakın
olana eriştirir.28

27

İsra, 24.
İsra, 80.

28

Kehf, 10.
Kehf, 24.
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Konuşma yapmaya başlarken okunan
dua:

30

Hz.Eyyub(a.s)'un duası:
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Ennî messenîi’d-durru ve ente erhamurrâhimîn.
(Ya Rabbi) Başıma bir bela geldi, sen
merhametlilerin en merhametlisisin.31

.7,>
Rabbiş’rahlî sadrî veyessirlî emrî vahlül
ug’deten min lisânî yefgahû gavlî.
Rabbim göğsümü aç, İşimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar.29

Hz.Yunus(a.s)'un duası:

 '
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Bilgiyi artırma duası:
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Rabbi zidnî ilmen.
Rabbim ilmimi artır.30

29
30

Lâ ilâhe illâ ente subhaneke innî küntü
mine’zzâlimîne.
Senden başka ilah yoktur, Sen tüm noksanlıklardan yücesin. Gerçekten ben, zalimlerden
oldum.32

31

Tâhâ, 25-28.
Tâhâ, 114.

32

31

Enbiya, 83.
Enbiya, 87.

32

Hz.Zekeriyya(a.s)'nın duası:
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Rabbi lâ tezernî ferdân ve ente hayrul vârisîn.
Rabbim, beni tek başıma bırakma, sen
mirasçıların en iyisisin.33

Hz.Nuh(a.s)'un duası:
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Rabbi ensur’nî bimâ kezzebûnî.
Rabbim, beni yalanlamalarına karşılık bana
yardım et.34

Şeytandan Allah’a Sığınma Duası:

Rabbi e’ûzü bike min hemezâti’-şşeyâtîni ve
e’ûzübike rabbi en yehdurûnî.
Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana
sığınırım!
Onların yanımda bulunmalarından da sana
sığınırım Rabbim!35

Has kulların duası:
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Rabbenâs rif ‘annâ azâbe cehenneme inne
azâbehâ kâne ğaremen.
Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır,
çünkü onun azabı süreklidir.36
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33
34

35

Enbiyâ, 89.
Mü'minûn, 26.

36

Mü'minun, 97-98.
Furkan, 65.

33

Göz aydınlığı Evlatlar istemek:
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Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ
gurrete a’yunin vec’alnâ lil müttagîne imâmâ.
Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan
gözlerimizi aydın kılacak (iyi çocuklar) bağışla!
Bizi takva sahiplerine öncü yap! derler.37

Hz.İbrahim(a.s)'in duası:
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Ellezî halaganî fehüve yeh dînî vellezî hüve
yut’imunî ve yesgînî ve izâ meridtü fehüve Yeşfînî
vellezî yumîtunî sümme yuhyîni vellezî et’me’u en
ya’fire lî hatîetî yevme’d‘in.
Beni yaratan O'dur, bana yol gösteren O'dur.
Beni yediren ve içiren de Odur. Bana şifa veren...
Beni öldürecek olan, sonra yeniden beni
diriltecek olan O'dur. Kıyamet günü günahlarımı
bağışlamasını ümit ettiğim de O'dur.38

Hz.İbrahim(a.s)'in duası:
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37

38

Furkan, 74.

35

Şuara, 78-82.

36
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Rabbi heb’lî hükmân vel hıgnî bi’s-sâlihîne .
vec’allî lisâni sıdkın fil âhirîn.vec’alnî min
veraseti cennetin ne’îmi ve’fir li ebî innehu kâne
mine’ddâllîn. Velâ tuhzınî yevme yub’asûn.yevme
lâ yenfe u mâlun velâ benûn.illâ men etallâhe bi
galbin selîm.
Rabbim bana kavrayış kabiliyeti ver ve beni
iyiler arasına kat!
Ve beni, sonrakiler içinde "doğrunun sözcüsü"
yap! Beni nimet cennetlerinin varislerinden kıl!
Babamı da bağışla, çünkü o, şaşkınlardandır.
İnsanların yeniden diriltilecekleri gün beni rezil
etme!

O gün, ne mal fayda verir ve ne de çocuklar...
Ancak kişi Allah'a tertemiz bir kalp ile gelmiş
ola!39

Hz.Lût(a.s)'un duası:
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Rabbi neccinî ve ehlî mimmâ ya’melûne.
Rabbim, beni ve yakınlarımı onların yaptıklarından kurtar.40

Hz.Süleyman(a.s)'ın duası:

'& 7 Q  & *$r  N  7 ! t +
A3B P ! N  [9 F! 7 !

39
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Şuara, 83-89.
Şuara,169.

37

38
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Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla
dedi. Allah da onu bağışladı. Nitekim O,
bağışlayan ve merhamet edendir.42

.f3G
Rabbi evzi’ni en eşkure ni’metekelletî en’amte
aleyye vâlideyye ve en a’mele sâlihân terdâhu
ved’hılnî bi rahmetike fî ibâdikessâlihîne.
Rabbim! bana ve anama babama verdiğin nimetine şükretmemi ve hoşnut olacağın işi yapmamı
bana kolay kıl, beni rahmetinle iyi kulların arasına
kat.41

Hz. Musa(a.s) nın duası:
;
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Rabbi innî zalemtü nefsî fe’firlî fegafera lehu
innehu hüvel gafûrurrahîm.

41

“Hamele-i Arş"olarak tarif edilen büyük
meleklerin yeryüzündekiler için duası:
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Neml,19.

39

Kasas, 16.

40

Rabbenâ ve si’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen
fa’fir lillezîne tâbuttebeû sebîleke ve gıhim azabel
cehîm.Rabbenâ ve edhılhüm cennâti adnilletî ve
ad’tehüm vemen saleha min ebâihim ve ezvâcihim ve zürriyâtihim inneke ente’l azîzü’l hakîm.vegıhimessâlâti vemen te’gıs’seyyiâti yevme
izin fegad rahimtehu ve zâlikehuve’l fevzül azîm.
Rabbimiz, rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.
Tevbe eden ve yoluna uyanları bağışla ve onları
cehennem ateşinden koru!
Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve
soylarından iyi olanları kendilerine söz verdiğin
Adn cennetlerine girdir. Şüphesiz Sen, Aziz ve
Hakim Sensin! Onları kötülüklerden koru, kimi
kötülüklerden korursan, o gün de ona merhamet
etmiş olursun. İşte en büyük kurtuluş budur.43

Vasıtaya Binerken Okunan Dua:
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Bunu, hizmetimize veren Allah ne yücedir.
Yoksa buna bizim gücümüz yetmezdi ve biz
elbette Rabbimize döneceğiz.44

Semanın açık bir duman ile sarıldığı gün
insanların edeceği dua:
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Rabbene’k-şif annel’ azâbe innâ mu’minûn.
Rabbimiz, azabı bizden kaldır, biz iman eden
kimseleriz.45

İnsanın anne ve babası için okuması
istenen dua:
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Subhânellezî sehhara lenâ hazâ vemâ künnâ
lehu mu’grinîn.veinnâ ilâ rabbînâ le mungalibûn.
44
43

45

Mü'min, 7-9.

Zuhruf, 13-14.
Duhan, 12.

41

42

Rabbi ev zi’ni en eşkeru ni’metekelletî en’amte
aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihân
terdâhu ve eslih lî fî zürriyyetî innî tübtü ileyke
ve innî minel müslimîn.
Rabbim, bana, ana babama verdiğin nimetine
şükretmemi, razı olacağın doğru işleri yapmamı
bana ilham et. Benim için soyumu da ıslah et. Ben,
sana tevbe ettim ve ben sana teslim olanlardanım.46

Hz. Nuh(a.s)'un duası:
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İnnî ma’lû bun fentesir.
Ben, yenildim, bana yardım et.47

46
47

Ahkaf, 15.
Kamer, 10.

Kinden kurtulma duası:
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Rabbenâ’ğfir lenâ ve li ihvâninâ’llezîne
sebegûnâ bi’l îmâni ve lâ tec’al fî gulûbinâ gıllen
lillezîne âmenû Rabbenâ inneke raûfur Rahîm.
Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman eden
kardeşlerimizi bağışla, kalbimizde iman edenlere
karşı bir kin bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli,
çok merhametlisin!48

48

43

Haşr, 10.

44

Hz. İbrahim (a.s)'in ve beraberlerindekilerin duası:
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Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve
ileykel masîr.Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne
keferû ve’fir lenâ Rabbenâ inneke ente’l azîzü’l
hakîm.
Rabbimiz, sana dayandık, sana yöneldik ve
dönüş sanadır!
Rabbimiz, bizi inkar edenler için deneme kılma.
Bizi bağışla Rabbimiz, şüphesiz sen, güçlü ve
hakim sensin!49

Müminlerin cennete girdikleri gün okudukları dua:
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Rabbenâ etmim lenâ nû renâ va’firlenâ inneke
alâ külli şeyin gadîr
Rabbimiz, Bizim nurumuzu tamamla ve bizi
bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.50

Hz.Nuh(a.s)'un duası:
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Rabbi lâ tezer alel ardı mine’l kâfirîne dayyârân.inneke en tezerhüm yudillû ibâdeke velâ yelidû
illâ
fâcirân
keffâr.

49

50

Mümtehine, 4-5.

Tahrim, 8.

45

46

Rabbim, dedi. Yeryüzünde tek bir kafir
bırakma! Çünkü eğer onları bırakırsan, senin
kullarını saptırırlar ve sadece yoldan çıkmış, kafir
evlat yetiştirirler.51
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Rabbi’fir lî veli vâlideyye velimen dahale beytî
mu’minân ve’lil mü’minîne vel mü'minâti velâ
tezidizzâlimîne illâ tebârâ.
Rabbim, beni bağışla, anamı, babamı ve iman
ederek evime giren erkek ve kadın mü’minleri de..
Yalnız zalimleri yok et!52

51
52

Nuh, 26-27.
Nuh, 28.

Yaratıkların Şerrinden Allah’a Sığınma:
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E’ûzü birabbil’felag. min şerri mâ halag .ve min
şerri gâsigin izâ vegab. Ve minşerrin neffâsâti fil’
ugad.ve min şerri hâsidin izâ hased.
Mahlukatın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, Haset
ettiği zaman hasetçinin şerrinden!53

53

47

Felâk, 1-5.

48

Vesvesecilerin Şerrinden Allah’a Sığınma:

İBADETLERİMİZDE DUALAR
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TÖVBE VE İSTİĞFAR
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Eûzü bi rabbin nâs.melikinnâs. ilâhinnâs min
şerri’l vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fîsudûrinnâs.minel cinneti vennâs.
İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların
hakimine. İnsanların ilahına. Sinsi vesvesecinin
şerrinden. İnsanların gönüllerine vesvese sokan,
Cinlerden ve insanlardan!54

54

Tövbe, bilerek ve bilmeyerek yapılmış bir hatadan dönüş, pişmanlık ve suçun bağışlanması için
af dilemektir. Tövbe, halini düzeltmek, hatadan
vazgeçmek, istiğfar ise daha önceden yaptığı bu
hata için Allah'tan bağışlanmasını dilemektir.
Tövbe, eğer beraberinde bir düzelmeyi ve günahı terk etmeyi getirmiyorsa gerçek tövbe değildir.
Bu sebeple Allah'tan istenilecek olan bağışlanma
duası da kabul olunmayacaktır. Çünkü Allah, nasuh bir tövbe istiyor. Nasuh demek, arınmış, tertemiz, samimi, doğru yola girmiş demektir. Günahlardan arınmayanın tövbesi nasuh olmaz. Nasuh
olmayınca da Allah'ın vaat ettiği mağfirete ve affa
ulaşması imkansızdır.
Tövbe konusunda Rabbimiz,"Ey iman edenler,
Allah'a nasuh bir tövbe ile tövbe ediniz. Umulur ki
rabbiniz, sizin günahlarınızı örter ve sizi altından
ırmaklar akan cennetlere girdirir."
"Eğer siz, halinizi düzeltirseniz, şüphesiz O da
kendisine yönelip dönenleri bağışlayacaktır." buyuruyor.

Nas, 1-6.

49

50

Tövbe ve istiğfar, işlenmiş günahların büyüklüğü ne olursa olsun samimi ve bir daha dönmemek
üzere yapıldığında Allah'ın affına ulaşacaktır. Fakat bile bile ve Allah nasıl olsa affeder diyerek
kasten yapılmış günahlar affedilmeyecektir. Bu tür
kimseler münafıklardır. Bunlar imanlarından sonra
sapmışlardır. Kişi ancak, Allah'ı hakkıyla tanımadan önce ve O'na tam teslim olmadan önce büyük
günahlar işleyebilir. Yoksa gerçek müslüman olduktan sonra böyle bir cürüm işlemesi düşünülemez. Çünkü müslüman Allah'a teslim olmuş insan
demektir. Allah'a teslim olan, isyan ederse O'nun
buyruklarından çıkarsa teslim olmanın bir anlamı
kalır mı ?
Tövbe, her türlü hata ve günah için yapılır dedik. Bazı bilgisizler, insanları çeşitli gruplara ayırarak, "Allah şunların tövbesini kabul edecek, şu
milletin tövbesini hiç kabul etmeyecektir. Onların
tövbesinin kabul edilmesi için kırmızı bir tuğlanın
üstüne çıkıp tuğla eriyinceye kadar yıkanması gerekir.." gibi saçma ve yapılması imkansız şartlar
koyarak Allah adına yalan uyduruyorlar. Bu cahillerden Allah hesap soracaktır. Allah, kim gerçek
bir dönüşle dönerse O'nu bağışlayacağını buyuruyor, şu milleti bağışlarım da bu milleti bağışlamam demiyor.

Yapılan tövbenin kabulü müslüman olmaya ve
şirkten arınmış olmaya bağlıdır. Allah'a teslim olmayanın tövbesi yoktur. Şirk koşanın da şirk koştuğu müddetçe Allah'a teslimiyeti söz konusu olamaz. Çünkü , Allah'a teslimiyet O'ndan başkasından ayrılmayı ve yalnızca O'na yönelmeyi ifade
eder.
Tövbe ölüm halinde ve zaten günaha dönecek
mecali kalmadığı bir durumda kabul değildir.
Çünkü bu tövbe değil, acziyettir. Günah işlemeye
güç yetirememektir. Güç yetmeyen bir halde günah işlemeyeceğim" diye verilen sözün geçerliliği
yoktur. Nasıl günah işlesin ki, Allah ondan o gücü
çekip almıştır. Bunun için ahirette de yapılacak
tövbeler kabul olunmayacaktır. Çünkü o durumlarda insan ister istemez Allah'a teslim olmak zorundadır. Allah'ın kuldan beklediği ise gücü yeterken
ve imtihan dünyasında iken iyi ve kötüden birini
tercih edebilecek bir gücü varken yapacağı
tövbedir.
Tövbe, Allah'a içten verilen bir sözdür. Bu sebeple, Arapçasını söyleyip söylememekte, hatta
dille söyleyip söylememekte bir fark yoktur.
önemli olan kalbin ve yaşantının o söze sadık kalmasıdır.

51
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TÖVBE ve İSTİĞFAR DUASI
Allahım, senden af diliyorum, Allahım senden
af diliyorum, Allahım senden af diliyorum.
Sen, yücesin, kerimsin, senden başka ilah yoktur. Hayyül kayyumsun, her an diri ve bizi gözetensin, sana tövbe ediyorum, kendisine zulmetmiş
bir kul olarak tövbe ediyorum. Senden bağışlanma
diliyorum, mağfiret diliyorum, şüphesiz sen, tövbeleri çok kabul eden ve acıyansın Allahım!
Ya Rabbi, mükellef olduğum günden bu ana gelinceye kadar, elimden dilimden ve diğer azalarımdan küfür, şirk, hata, isyan, koğuculuk, küçük
ve büyük her türlü günah sadır olmuş ise ben onların hepsine canı gönülden tövbe ettim, pişman oldum, bir daha işlememeye azmettim. Yaptıklarımı
bağışla, bir daha günaha döndürme Ya Rabbi!
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Allahümme Rabbe hâzihidda' vetittâmmeh, vessalâtil gâimeh, âti Muhammedenil fazîlete veddereceter rafiate veb 'ashu magâmem mahmûdenillezî ve 'adteh, inneke lâ tuhlifül mî'âd,
birahmetike yâ erhamerrahimin.
Ey bu mukaddes davetin sahibi ve kılınacak
namazın maliki Rabbim, Efendimiz Muhammed
Aleyhisselâm'a fazileti ve yüksek dereceyi ihsan
buyur. Ve onu kendisine vaadettiğin övgü makamına çıkar. Şüphesiz ki Sen vaadinden dönmezsin.
Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi!

ABDEST DUALARI

EZAN DUASI
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Abdest, temizliğin sembolüdür. Yüce Rabbimiz
bizi günah kirlerinden arındırırken maddi pisliklerden de uzaklaştırmak için bize her namaz öncesinde abdesti emretmiştir. Abdest alırken bu duygular içerisinde olmalıyız. Maddi ve manevi arınmanın bir vasıtası olarak abdesti değerlendirmeliyiz. Her ne kadar abdest alırken özel bir dua oku-
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mak farz değilse de yaptığımız ibadete uygun olarak bazı dualar etmemizde hiç bir sakınca yoktur.
Bunun için adabına uygun bir abdest alırken, önce
niyet edip, kıbleye dönerek 'euzu besmele' çeker
ve şu duayı okuyabiliriz.

Sonra sağ avuçla üç defa ağza su alıp ağzımızı
suyla çalkalar ve dişlerimizi fırçalarız. Bu arada şu
duayı okuruz:
“Allahım bana Nebi'nin havzı kevserinden öyle
bir kase su ver ki bundan sonra asla susuzluk duymayayım.”
Sonra sağ avuçla burna üç defa su verir, sol elimizle burnumuzu temizleriz, şu duayı okuruz:
“Allahım nimetlerinin ve cennetlerinin güzel
kokusundan beni mahrum etme.”
Sonra yüzümüzü çenemizin altı ve kulak dipleri
ve alnımızın saç biten yerlerine kadar üç defa, şu
duayı okuyarak yıkarız:
“Allahım, bazı yüzlerin ağaracağı ve bazı yüzlerinde de kararacağı o günde benim yüzümü nurun
ile aydınlat.”
Ondan sonra sağ kolumuzu dirseklerle beraber
üç defa yıkarız ve şu duayı okuruz:
“Allahım benim kitabımı sağımdan ver ve beni
kolay bir sorgu ile hesaba çek.”
Aynı şekilde sol kol yıkanırken de:
“Allahım, kitabımı solumdan, arka tarafımdan
verme ve beni zor bir hesaba çekme.”
Sağ el ıslatılıp başın mümkünse hepsi, değilse
bir kısmı mesh edilir ve şu dua okunur:
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Bismillahil Azimi vel hamdu lillahi ala dinil
İslam.
Azamet sahibi Allah'ın adıyla ve beni İslam dini üzere yaratan Allah'a hamdederim.
Eller, bileklere kadar, parmakları aralayarak
üçer defa yıkanıp, (yüzük varsa kımıldatılır) ve bu
esnada şu duayı okuruz:

P  A,.J Td  P  [=Q OQ 9  3
.A,& DX% 
Elhamdu lillahillezi cealel mae tahuran vece
alel İslame nuran.
“Suyu temizleyici ve İslam’ı nur kılan Allah'a
hamd olsun.”
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“Allahım beni rahmetinle bürü ve üzerime bereketler yağdır.”
Sonra parmaklarımızla kulaklarımızı temizlerken:
“Allahım, beni sözü dinleyip onun en güzeline
uyan kullarından eyle.”
Boyun arkası mesh edilirken de:
“Allahım boynumu ateşten koru.”
Sonra sağ ayağımızı ve daha sonrada sol ayağımızı topuklara kadar yıkarız ve şu duayı okuruz:
“Allahım ayakların kaydığı günde, ayaklarımı
sıratta sabit kıl.”
NAMAZ DUALARI VE KISA SURELER

Allahım, seni hamd ile tesbih ederim. Senin ismin mübarektir, şanın yücedir, senin övgün her
şeyin üstündedir. Senden başka ilah yoktur.

Eûzu Besmele:

.(* NM W    ,!
Euzu billahi mineş şeytanir racim,
Koğulmuş şeytandan Allah'a sığınırım,

.()* )*  (
Bismillahir Rahmanir Rahim.

Subhâneke Duası:

%  z?# z93  (. Q &3?%

Rahman Rahim Allah'ın adıyla...
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Subhâneke Allahumme ve bihamdike ve tebâra
kesmuke ve Teâlâ cedduke ve celle sena üke ve lâ
ilahe ğayrük.
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FATİHA SÛRESİ:

ASR SÛRESİ
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Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil âlemin. Errahmânir rahim, maliki yevmiddin.
İyyâke na'büdü ve iyyâke nesteiyn. İhdines sıratal
müstegiym, siratallezine en'amte aleyhim ğayril
mağdubi aleyhim ve laddâllîn.Âmin.
Hamd Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap
gününün hakimi olan Allah içindir. Yalnız sana
kulluk/ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi, kendilerine nimet verdiklerinin yolu olan
dosdoğru yola ilet, gazaba uğramışların ve sapmışların (yoluna) değil ! (Amin)
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Vel asri innel insane lefi husr, illellezine amenu
ve amılus salıhati ve tevasavbil hakkı ve teva savbisabr.
Asra andolsun ki insanlık hüsrandadır. Ancak
iman edenler, doğruları yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

FİL SÛRESİ

.PH +3B^ 8 P 0 R6 *# ( 

( . ! P % .Pn u# 70 ( S 96 P h ( 
60

Pn h%   ;n h3 ( .*# P    A* J

.Vn ,6^  R
n G
 6 ( .  h0

Elemtera keyfe feale rabbuke bi eshabil fîl. Elem
yec’al keydehum fî tedlîl. Ve ersele aleyhim tayran
ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl.
Fecealehum keasfim me’kûl.
Rabbinin, fil sahiplerini ne yaptı, görmedin mi?
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Onların
üzerine damgalanmış taşlar atan ebâbil kuşlarını
gönderdi. Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

KUREYŞ SÛRESİ

Kureyş’in güvenliği ve iyiliği için.. Onların kış
ve yaz yolculuklarının güvenliğinden dolayı bu
ev/Kâbe’nin Rabbine kulluk etsinler. Onları
açlıktan doyuran ve korkularından emin kılana..

MAUN SÛRESİ
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Eraeytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî
yedu’ul yetîm. Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn .
feveylun lil musallîne llezîne hum an salâtihim
sâhûn. Ellezîne hum yurâûne ve yemneûnel mâûn.
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Hüküm gününü yalanlayanı gördün mü? Yetimi
itip kakan işte odur. Düşkünü doyurmaktan
hoşlanmaz. Öyleyse yazıklar olsun o namaz
kılanlara. Kıldıkları namazdan gafil olanlara.
Gösteriş yapanlara. Ufak tefek yardıma bile engel
olanlara..

[=Q '? =S + 9? 0 RG
Li îlâfi gurayşin îlâfihim rihleteş şitâi vessayf.
Fel ya’budû rabbe hâzel beytillezî et amehum min
cûin ve âmenehum min havf.
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KEVSER SÛRESİ
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İnnâ a’taynâ kel kev ser. Fesalli lirab-bike
venhar. İnne şânieke huve’l ebter.
Biz sana sayısız nimetler verdik. Öyley-se sen
de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Gerçek şu
ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.

KÂFİRUN SÛRESİ
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Gul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ
ta’budûn.velâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene
âbidum mâ abettum ve lâ entum âbidûne mâ
a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.
De ki: “Ey Kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize
kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk
edenler değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiğinize
kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk
ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz
size, benim dinim bana!

NASR SÛRESİ
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İzâ câe nasrullâhi ve’l-feth. Ve raeyten-nâse
yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Feseb-bih bi hamdi
rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.
Allah’ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman.
İnsanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini
gördüğün zaman. Hemen, hamd ederek Rabbini
tesbih et ve O’ndan bağışlanma dile. Şüphesiz O,
çok bağışlayıcıdır.

Elleri kurusun Ebu Leheb’in, kurudu ya. Ona,
malı ve kazandıkları fayda vermedi. O, alevli bir
ateşe girecektir. Karısı da, odun taşıyıcısı..
Boynunda hurma lifinden bir ip ile..

İHLAS SÛRESİ
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LEHEB SÛRESİ
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Gul huvellâhu ehad. Allâhu ssâmed. Lem yelid
velem yûled. Velem yekun lehû kufuven ehad.
De ki: “O Allah birdir. Allah sameddir. (Hiçbir
şeye muhtaç değildir.) Baba olmamıştır ve
doğmamıştır. Hiç kimse de O’na denk olamaz.

FELAK SÛRESİ
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Tebbet yedâ ebîlehebin ve tebbe, mâ ağnâ anhu
mâluhû vemâ keseb. Seyaslâ nâran zâteleheb.
Vemra etuhû hammâ letel hatab. Fî cîdihâ hablun
min mesed.
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Gul eûzu birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve
min şerri ğâsikin izâ vegab. Ve min şerrin
neffâsâti fil ugad.ve min şerri hâsidin izâ hased.

rın rabbine, insanların hakimine, insanların ilahına
sığınırım.

De ki: “Mahlukatın Rabbine sığınırım. Yarattığı
şeylerin şerrinden.. Çöktüğü zaman karanlığın
şerrinden.. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden..
Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.
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NAMAZDA OKUNAN TESBİHAT
Rükuda söylenen tesbih:
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NÂS SÛRESİ
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Gul eûzu birabbinnâsi, melikinnâsi, ilâhinnâs.
Mim şerril vesvâ sil hannâs. Ellezi yuvesvisu fî
sudurin nâs. Minel cinneti ven nâs.
De ki:
İnsanların kalplerine vesvese sokan cinden ve
insandan olan sinsi vesvesecinin şerrinden insanla-
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Subhane rabbiyel azim
Yüce rabbimi tenzih ederim. (noksan vasıflardan uzaktır)

Rüku’dan doğrulurken söylenen:
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Semiallahu limen hamide.
Allah, kendisine hamd edeni işitir. deriz.

.9  3   
Rabbenâ leke’l hamd.
Rabbimiz hamd sanadır.

Secdede söylenen tesbih:
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Subhane rabbiyel a'la

Her şeyden yüce olan rabbimi tesbih
ederim.
TAHİYYAT DUASI
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Ettehıyyatü lillahi ves salavatü vettayyibât. Esselâmu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullâhi ve
berakâtuh. Esselâmu aleyna ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne
Muhammeden abduhu ve rasûluh.

bereketi senin üzerine olsun. Selam, bize ve Allah'ın bütün salih/iyi kullarının üzerine olsun. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim ve
Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna da
şahitlik ederim.

SALLİ DUASI
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Allahumme salli ala muhammedin ve ala âli muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli
İbrahim. inneke hamîdün mecîd.
Allahım, sen, İbrahim'e ve O'nun ailesine esenlik verdiğin gibi Muhammed'e ve O'nun ailesini de esenlik ver.
Muhakkak sen, Hamde layık ve şanı yüce olansın.

Bütün ibadetler, namazlar ve iyilikler Allah
içindir. Ey peygamber, Allah'ın selam, rahmet ve
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BARİK DUASI
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Allahumme barik ala Muhammedin ve ala âli
Muhammed. Kemâ barekte ala İb-rahime ve alâ
âli İbrahime, inneke hamîdün mecîd.
Allahım, sen, İbrahim'i ve O'nun ailesini bereketlendirdiğin gibi, Muhammed'i ve O'nun ailesini
de mübarek eyle. Sen, hamd edilensin, şanı yücesin.

.f)* ()   )*
Rabbena atına fi'ddünya hasaneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qına azâbe'nnâr. Rabbena'ğfirlı
ve li vâlideyye ve lil mü'minîne yevme yegumu'lhisâb. Bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.
Rabbimiz, Dünyada ve ahirette bize iyilikler ver
ve bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, beni, ana
babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde
rahmetinle bağışla. Ey Merhametlilerin en merhametlisi.
SELAM DUASI
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RABBENA DUASI
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Allahumme entesselamü ve min kesselam, tebarekte ya zelcelali vel ikram.
(Allahım sen esenlik verensin, ve selam da sendendir. Mübarek kıl ey şiddet ve ikram sahibi!)
denir.
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KUNUT DUALARI
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Allahumme inna nestainüke ve nestağfiruke ve
nestehdike ve nu'minu bike ve netubü ileyke ve
netevvekkelu aleyke ve nusni aleyke'l-hayra kullehu neşkürüke ve la nekfüruku ve nahle'u ve
netrükü men yefcüruk.
Ey Allahım, Sana sığınır, Senden yardım ve af dileriz, Bizi doğru yola eriştirmeni, hidayete erdirmeni isteriz. Sana iman eder, Sana tövbe ederiz,
Sana tevekkül ederiz. ve bütün hayırlarla Seni
överiz.Sana şükreder, hiçbir vakit nankörlük etmeyiz. Sana nankörlük edip, isyan edeni terk ederiz.

 9 h

 &  FG&  9 ? & z (. Q
. ) ,* & 9 H`&  F& 
.ek 3 QH$   =! QN  =! FW
Allahümme iyyake na'budu ve leke nusalli ve
nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşa azabek. İnne azabeke bi'l-kuffari
mulhig.
Allahım, sana ibadet ederiz. Senin için namaz kılarız. Sana secde ederiz. Sana sığınır, sana koşarız
rahmetini umar azbından korkarız. Muhakkak senin azabın gerçeğı örten kafirlere ulaşacaktır.
(Allahım)

TESBİH DUALARI
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Subhane'llahi ve'l-hamdu li'llahi ve la ilahe il-
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la'llahu vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyi'l azim.

Allahu la ilahe illa huve'l hayyu'l gayyum. Lâ
te'huzuhû sinetun vela nevm. Lehû mâ fi's semavati vemâ fi'l ard. Menzellezi yeşfe'u indehu illâ bi
iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehum.
Velâ yuhîtune bişey in min ilmihi illa bi mâ şâ. Vesi'a kursiyyuhu's semâvati ve'l ard. velâ ye'û duhû
hifzıhuma ve huve'l alıyyu'l azım. (Bakara: 225)
Allah, O'ndan başka ilah yoktur. Hayat sahibidir, kayyumdur. (tüm evreni koruyup gözetendir)
O'nu ne bir uyuklama tutar ne de bir uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni
olmadan kim O'nun katında şefaat edebilir?! O, insanların önlerinde olanı da, arkalarında olanı da
bilir. Onlar, O'nun ilminden kendisinin dilediğinden başkasını kavrayamazlar. O'nun otoritesi gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek
O'na ağır gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Allah'ı tesbih ederim, hamd Allah içindir. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç
ve kudret sadece Allah'a aittir. Yücedir, azamet sahibidir.

AYET'EL KÜRSİ
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KELİME-İ TEVHİD DUASI
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KUR'AN OKUMAYA BAŞLARKEN VE
SONUNDA OKUNACAK DUALAR

La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehul
mülkü ve lehul hamd ve hüve ala külli şey'in kadir.
Allah'tan başka ilah yoktur. O, tektir, ortağı
yoktur.Hakimiyet O'nundur ve hamd O'nadır.
O'nun her şeye gücü yeter.

Her işin başında Allah'ın adını anmamız ve yaptığımız işi O'nun sevgi ve merhametini kazanmak
için yapmamız gerekir. Bu genel bir kuraldır. Allah'ın adının anılmadığı bir işte hayır yoktur ve
şeytan o işe bulaşır. Bunun için başladığımız her
işte o işle ilgili duaları okumakla beraber bu genel
kuralı da unutmamalıyız. Yatarken, kalkarken,
yerken, içerken, kitabımızı açarken, eve girerken,
çıkarken, arabaya veya bir vasıtaya binerken
kısaca her işte şeytandan Allah'a sığınıp, Allah'ın
adıyla başlamalıyız.
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Subhane rabbiyel aliyyül a'lel vehhab.
Karşılıksız hibe edenlerin en üstününün üstünü
olan rabbimin şanı pek yücedir, noksan sıfatlardan
münezzehtir.
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Euzu billahimineş şeytanirracım. Bismillahirrahmanirrahim.
Koğulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.
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Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, demeliyiz.
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Kur'an okumaya başlarken:
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Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve
selamun alel mürselin velhamdu lillahi rabbil alemin. (Saffat:180- 182)

Rabbi eûzu bike min hemezatiş şeyâtîn ve eûzu
bike rabbi en yahdurûni. (mü'minun:97)
“Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım ve rabbim, yanımda bulunmalarından da
sana sığınırım.” deriz.

Üstünlük ve güç sahibi olan rabbim, onların nitelendirmekte olduğu vasıflardan münezzehtir.
Peygamberlere selam olsun ve alemlerin rabbi
olan Allah'a hamd olsun!

Kur'an okumayı bitirince:
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Sadakallahul Azîm yani, yüce Allah doğru söyledi, denir ve istenirse şöyle devam edilir:
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İFTAR DUASI
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Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke
tevekkeltü ve ala rızgike eftartü.
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Allahım, senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sana bağlanıp güvendim, senin verdiğin rızık
ile orucumu açtım.

KURBAN KESME DUASI

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah'tan
başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah en
büyüktür ve hamd Allah içindir.

YEMEK DUASI
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İnne salati ve nüsiki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemine la şerike lehu.
Allahu Ekber Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd.
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Muhakkak ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi Allah içindir.
O'nun ortağı yoktur.

Elhamdü lillahillezi et'amena ve segânâ ve cealenâ müslimîn. Ves salatu ves selamu alâ rasûlinâ
Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihi ve sahibi
hâzet ta’ami vel âkilîn. Allahumme ferğad lenâ ve
yessir emrenâ yâ rezzâgu zul guvvetil metîn.”
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Ya Rabbi, işe yaramayan bilgiden, ürpermeyen
kalpten, doymayan gözden ve kabul olmayan duadan sana sığınırız. senden sıhhat, afiyet ve ahlakın
en güzelini dileriz.
Ya Rabbi, işlerimize kolaylık, kalplerimize genişlik, soframıza bereket ver, bizi yolundan ayırma. Allah rızası için el Fatiha!
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Ey Alemlerin Rabbi olan Allahım!
Sen, bizleri yarattın, bizlere ömür verdin ve bizleri
müslümanlardan kıldın, bize yol gösterdin. Rabbimiz, sana ne kadar şükretsek, hamdetsek azdır.
Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört, mü'minler için hazırladığın, Genişliği
yerler ile gökler kadar olan cennetlerine bizleri
kabul et!
Rabbimiz, Sen, hiç bir şeye ihtiyacı olmayansın.
Biz ise her şeyimizle sana muhtacız, bizim ihtiyaçlarımızı gider Ya Rabbi!

Rabbimiz, bizi, okuduğumuz Kur'an'ı anlayanlardan, kavrayanlardan et, Rabbimiz, okuduğumuz
Kur'an'ı düşünebilecek bir basiret ver bize, bizi hidayetin olan, kılavuzun olan Kur'an'ın yolundan
ayırma, Bizimle Kur'an arasına şeytanların koyduğu engelleri kaldır Ya Rabbi, Gözlerimize perde,
kulaklarımıza sağırlık, kalplerimize pas verme
Allahım,
Kalplerimizi senin sözlerine karşı anlayışlı ve
duyarlı kıl, sözlerini işitebilmemiz için kulaklarımızı hassas kıl, zihnimizi aç, kitabını yaşayabilmemiz ve sana kabul ettiğin ibadetlerle gelen kullardan olmamız için bize sıhhat ver, selamet ver!
Rabbimiz, bizi her türlü şirkten arındır. Ya Rabbi, bize hidayetin olan Kur'an'ı kavrat, bizi senden
başkasına kul etme, senden başkasına el açtırma
Ya Rabbi, ilmimizi arttır, noksanlarımızı gider,
mü'min kardeşlerimize karşı içimizde bir kin ve
nefret bırakma!
Rabbimiz, bizleri güçlendir, kafirlere karşı bize
yardım et, bizleri kafirlerin karşısında aciz, şaşkın
ve uşak etme, bize şeytanı tanıyacak bir basiret
ver. Bizi haberi olmadan şeytanın oyuncağı olan
fakat şeytandan uzak olduğunu zanneden biçarelerden eyleme!
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Rabbimiz, bizi, Resulünün getirdiği vahiy ile
aydınlat, hurafe ve bidatleri din edinen, alim ve
din adamlarını rab edinen, onların sözünden başkasına değer vermeyen, Kur'an'ı anlamaya ve yaşamaya çalışanları küçümseyenlere karşı bize yardım et, kalplerimizi, doğrulttuktan sonra sapanlardan eyleme!
Resulün Kur'an'ı nasıl anlamışsa, bize de öyle
anlayış ver, Resulün Kur'an'ı nasıl yaşamışsa bize
de onun gibi yaşayış ver. Bizi, Kur'an'ın hoşuna
giden kısımlarını alıp, işine gelmeyen kısımlarını
bırakan bölücülerden eyleme!
Kur'an'ı kendi yollarına destekçi çıkaranlar değil, Kur'an'ın yolunda sana teslim olarak yaşayan
kimseler et, bizi Kur'an'ından uzak bir hayat yaşayan, Kur'ani bir sorumluluk taşımayanlara vaat ettiğin çılgın alevli cehennem azabından koru!
Rabbimiz, bizi ve bizim soyumuzdan olanları da
muttakilere önderler yap, yeryüzünü ifsat edip,
bozgunculuk yapanlara karşı bize yeryüzünü ıslah
edecek, düzeltecek ve adaletle yönetecek bir güç
ver! Bizi müslüman olarak yaşat, müslüman olarak canımızı al, dualarımızı kabul et Allahım!
Rabbena tekabbel duâenâ ve tekabbel minnâ lillahi teale’l - Fâtiha!
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MEVLİD DUASI
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“Subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Euzu
billahimineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu lillahi rabbil alemin, vel akibetü
lilmuttakın, vesselatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.”
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Ya erhamerrahimîn.
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Ey merhametlilerin en merhametlisi,

Ya ahkeme’l hakimîn.
Ey hakimlerin en adili olan Allahım,
Sana yöneliyoruz, sana yalvarıyoruz ve yalnızca
sana el açıp amin diyoruz. Dualarımızı kabul eyle!
Allahım, bizleri aydınlatan ve bize yol gösteren kitabını getiren şerefli elçinin yolundan bizleri ayırma! Allahım, önderimiz, rehberimiz ve yaşadığı
çağın müslümanlarının ilki olan, Makamı Mahmudu işaret ettiğin, gelmiş ve geçmiş günahlarını
mağfiret ederek dünyada müjdelediğin elçinin yaşadığı Kur'an ile bizi de yaşat Allahım.
Resul dünyada iken etrafındakilere şöyle diyordu."Yahudilerin Uzeyr'e, Hıristiyanların İsa’ya
yaptıkları gibi, siz de sevgide aşırı giderek bana
sahip olmadığım vasıfları yüklemeyin. Ben ancak
Allah'ın kulu ve resulüyüm. Ben, kuru ekmek yiyen kadının oğluyum." Ya Rabbi sen de bizi bu tür
taşkınlıklarla yolundan sapanların şerrinden koru!
Bizi hakkı hak bilip ona uyan, batılı da batıl olarak
tanıyıp ondan kaçınan topluluğa kat Allahım! Bizi,
salihlerin, sadıkların, doğruların arasında haşreyle!

Allahım, bize, doğruyu eğriden ayırt edecek bir
temyiz kabiliyeti ver, biz, biliyoruz ki şeytanlar
batılı bize batıl diye değil hak diye getiriyorlar ve
bizi kandırmak için batılın yüzünü de hak ile örtüyorlar. Biz, yüzündeki hakkı görüp, hepsini hak
zannederek aldanıyoruz, Allahım, bizi onların hilesinden koru, bizi aldanmaktan kurtar. Onun dışı
ile içini ayırt edecek bir kabiliyet bahşet bize. Bizi
bağışla, unuttuklarımızdan veya kastımız olmayarak işlediğimiz hatalardan dolayı bizi cezalandırma. Bile bile günaha düşmekten sana sığınırız.
Allahım, bizi yalnızca sen koruyabilirsin, Allahım
yalnızca sana güveniyoruz, tevekkül ediyoruz. Bizi koru Allahım!
Rabbimiz, sen, dua edenlere aracıya ihtiyaç hissettirmeyecek kadar yakınsın. Bizi, aracılık yapmaya kalkışan şeytanın evliyalarından koru Ya Rabbi, ki onlar, senin evliyan olduğunu iddia ederler, sen ise bize onların şeytanın evliyası olduğunu
bildiriyorsun Allahım, senin bildirilerine karşı bizi
duyarlı kıl, mü'min kıl, zalim olmaktan koru, nefislerimizin ve şeytanın bize fısıldadığı pisliklerden bizi kurtar, kardeşlerimizi kurtar Allahım,
Yevmi ceza gününde bizi utandırma Ya Rabbi!
Lillahi Teale'l Fatiha!
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Allahummec al hazel agde meymunen mubaraken vec’al beynehuma ulfeten ve mahabbeten ve
garara. Vela tec’al beyne huma nefreten ve
fitneten ve firara. Alla humme ellif beynehuma
kema ellefte beyne Adem’e ve Havva. Ve kema
ellefte beyne Muhammed’in ve Hadicete’l Kubrâ.
Ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fatimetez Zehra.
Allahumme a’ti lehumâ evlâden salihan ve rızgan
vâsian. Ve umran tavîlâ.
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Allahumme yessir emrahuma ve kessir umrahumâ. Verzughumâ rızgan ya hayra’r Râzigîn. Ve
kerrim hulugahumâ. Vehluf lehumâ halefen
hayran. Ya ahsenel hâligîn. Allahummes tur humâ
bi setrikel cemil binnikahi anis sifahi ya settâr. Ve
lâ tekşif sirrahumâ veğfir şerrahuma ya Gaffar.
Rabbenâ heblenâ min ezvacinâ ve zürriyyâtinâ
kurrate a’yunin. Vec’alnâ lil-muttakîne imâmâ.
Rabbenâ Âtinâ fiddünya haseneten ve filâhireti
haseneten ve kınâ azabennâr.
Allahım, Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu
iki genci ömürleri boyunca mesut ve bahtiyar eyle.
Ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına
genişlik ihsan eyle. Ahlaklarını güzelleştir.
Kendilerine hayırlı çocuklar lutfeyle. kendilerini
doğru yoldan, Kur’an’ın yolundan ayırma. Kötü
yollara sapmaktan koru. Sırlarını fâş eyleme.
Günahlarını bağışla ey bağışlaması bol rabbimiz.
Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan
gözlerimizin aydınlığı ve takva sahiplerine önder
olacak nesiller bahşeyle. Rabbimiz bize dünyada
ve ahirette iyilikler ver. Bizi cehennem azabından
koru!
“Subhane rabbike rabbil izzeti ammâ yesifûn.
Ve selamun alel murselîn. Vel hamdu lillahi rabbil
alemin.”

İMAN VE NİKAH TAZELEME
İman; Allah'ın birliğini, O'ndan başka ilah ve
rab olmadığını ve O'nun vahiy ile resullerine bildirdiği ve kitaplarında yazılarak öğrettiği her şeyi
kalp ile tasdik, dil ile açıklama ve amel ile ispattır.
İmanın aslı tasdiktir. Bu tasdikin delili açıklamak ve yaşantı ile göstermektir. Ne zaman ki
imanda bu şartlar kaybolursa veya insanın içine
bir şek şüphe düşerse, şeytanın kışkırtmaları artarsa o zaman imanı tazelemek gerekir. Aslında her
“La ilahe illallah” dediğimiz zaman imanımızı tazelemiş oluruz. Ama bunu biraz daha tafsilatlı olarak da yapabiliriz. Bunun için de cuma gecesi, yatsı namazından sonrayı beklemeye gerek yoktur.
Cemaat olmadan da bu tazeleme yapılabilir. Aslolan da budur. Çünkü iman, kişinin kendisi ile ilgilidir. Dolayısıyla içten gelen bir tasdikle olması
gerekir.
İmanı tazelemek her zaman gerekirken nikah
şartları yerinde yapılmışsa tazelemeye gerek yoktur. Ancak nikah tazelemek boşanma durumunda
gereklidir. Boşanan eşler tekrar birbirleriyle anlaşmak ve evliliği sürdürmek isterlerse nikahlarını
tazelerler. Üçüncü boşanmadan sonra, kadın bir
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başkasıyla evlenmedikçe eski kocasına helal olmaz, tekrar nikahlayamaz.
Allahım, ben, “La ilahe illallah, Muhammedun
Rasulullah, yani Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun resulüdür.” diyerek imanımı tazelemek istiyorum.
Ben, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe ve kadere iman ettim. öldükten
sonra dirilmek haktır. Ben, şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki
Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.
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Dua Her Zaman:
Müslüman olarak yaptığımız her işe Allah'ın
adını anarak başlamalıyız ve yaptığımız her işi Allah adına yapmalıyız. Bunun anlamı şudur:
“Ey, Rabbim ben ne yaparsam yalnızca senin
hoşnutluğunu kazanmak için yaparım ve senin istemediğin şeylerden kaçarım.”
Bunun için yaptığımız her işin başında kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız: Euzu billahi mineş- şeytanirracim." diyerek, sonra da Rahmeti ve merhameti bol olan Allah'ın adıyla, anlamına gelen "Bismillahirrahmanirrahim." deriz.
Bunun dışında her iş için özel bir dua yapmak
zorunluluğu yoktur. Anlamını bilmeden bazı kelime ve cümleleri tekrarlamak da önemli değildir.
önemli olan ne yaptığımızın, niçin yaptığımızın
farkında olarak her halükarda yüce Rabbimizi düşünmemiz ve ona içimizden gelen samimi duygularla yönelmemizdir. önemli olan kalbi yöneliştir.
Dilden hiç bir şey çıkmasa bile kalben ve bedenen
ona teslimiyet yeterlidir. Bununla birlikte size bazı örnek dualar vererek hangi durumda Rabbimize
nasıl dua edebileceğinizi göstermek istedik.
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Sabah uykudan kalktığımızda:

O   #  9 &) [=Q OQ 9  3
. ,W8
Elhamdu lillahillezî ahyânâ ba'de mâ ematena
veileyhinnüşur.
Hamd, öldükten sonra bizi dirilten Allah'a mahsustur. Toplanılacak yer onun huzurudur.

Yatarken okunacak dua:

.c
 ,  7) (. Q 
Bismikellahumme ahya ve emutu.
“Ey Allahım, senin adınla yaşar ve ölürüm.”
Peygamber efendimiz yatacakları vakit bu duayı
okurlardı.

Elbise giyerken okunacak dua:

O  ,S  {*<   ^%  7& (. Q
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Elbise çıkarılırken okunacak dua:
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Bismillahillezi la ilahe illa hu.
”Kendinden başka hiç bir ilah olmayan Allah'ın
adıyla...”

Evden çıkarken okunacak dua:
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Bismillahi tevekkeltü alallahi la havle ve la
kuvvete illa billah.
Allah'ın ismini anarak evden çıktım. Allah'a dayandım. Rabbim! sapmaktan, başkalarını saptır-
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maktan, hata etmekten ve hata ettirmekten, zulüm
etmekten ve zulüm olunmaktan, cahillikten ve bana karşı cahillik yapılmasından sana sığınırım..
Resulü Ekrem, evlerinden çıktıkları vakit bu duayı okurlardı.

Eve girerken:
Ey Allahım muhakkak ben senden girilecek ve
çıkılacak yerin en hayırlısını talep ederim. Allah'ın
adıyla eve girdik ve yine O'nun ismini anarak çıktık. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık ve güvendik.

Bir işe başlarken:

     S   ) &9     #2  
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Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrina raşeda.
Rabbimiz, katından bize rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır, bizi başarılı kıl.
(Kehf: 10)
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Allahumme innî eseluke min hayrihi mâ huve
lehu. Ve eûzu bike min şerrihi ve şerri ma huve
lehu.
“Ey Allahım muhakkak ben bu elbisenin hayrını
ve bu elbise niçin yapılmışsa onun da hayrını senden isterim. Bu elbisenin şerrinden ve niçin yapıldığının şerrinden sana sığınırım.”

Rabbişrahli sadri ve yessirli emri.
Rabbim, göğsümü aç ve işimi kolaylaştır.

Yolculuğa çıkarken:
İki rekat namaz kılar ve:

.*H 7 ! N ,S  9? 7 ,J (. Q
Allahümme, etvıl nî'lbu'de ve hevvin aleyyessefer.
Allahım, uzağı bana yaklaştır ve yolculuğumu bana kolaylaştır.

Bir yerde konakladığında:
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Eûzubillâhi min şerri mâ halak. Ve min şerri mâ
fil’ard. Ve eûzu billâhi Teâlâ min şerrin nâsi veş
şeyâtîni ve’l hayevânât.
Yarattığı şeylerin şerrinden, yeryüzünde bulunanların şerrinden Allah'a sığınırım. İnsan, şeytan ve hay-
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vanların şerrinden Yüce Allah'a sığınırım.

Bir vasıtaya binerken:
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Bismillah. Elhamdu lillâhi’llezî sehhara lenâ
hâzâ ve mâ kunnâ lehû mugrinîne ve innâ ilâ
rabbinâ lemungalibûn.
“Bismillah, Hamd, itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu (hayvanı) bizim emrimize veren
Allah'a mahsustur. Şüphesiz biz, Rabbimize döneceğiz." mealindeki ayeti okunarak, Allahu Ekber
deyip üç kere tekbir getirilir.

Derse başlarken ve ders çalışırken:

.A. 0  ! 7&\t +d
Rabbi zidnî ilmen ve fehmâ.
Rabbim, ilmimi ve anlayışımı arttır.
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Rabbi yessir ve la tuassir, rabbi temmim bilhayr.
Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim, hayır
ile tamamla.

Bir mecliste toplantıdan kalkarken:

O / N  9 .r z93  (. Q &3?%
. +
 ,#  z*Hb %  '& Q/
Subhânekel lâhumme ve bi hamdik. Eşhedu en
lâ ilâhe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk.
Allahım, bu meclisten sana hamd ederek kalkıyorum. Ben şahadet ederim ki senden başka bir
ilah yoktur. Sana tövbe eder ve bilerek veya bilmeyerek ağzımızdan çıkan yanlış sözler için senden mağfiret dilerim.
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Çarşıya çıkarken:

Aynaya bakarken:
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Bismillahi Allahumme innî es’euluku hayra
hazihis sûgi ve hayra mâ fîha ve eûzu bike min
şerrihâ ve şerri mâ fîhâ. Allahumme innî eûzu bike
en usîbu fîhâ yemînen fâciraten ev safgaten
hâsiraten.
Allah’ın adıyla. Allahım, Senden bu çarşının ve
bunun içinde bulunan şeylerin hayrını istiyorum.
Buranın ve burada bulunan şeylerin şerrinden,
Allahım günaha sokan bir yeminden, alışverişte
ziyana uğramaktan sana sığınıyorum.
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Allahumme elhamdu lek. Kemâ hassente halgî fe
hassin hulugî.
Allahım, sana hamdolsun, yaratılışımı güzel
yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.

Bir tehlike ile karşılaşınca:

/  V , ) /  .()* ) *  (
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Bismillahirrahmanirrahim. Velahavle vela
guvvete illa billahil aliyyil azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, güç ve
kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'ındır.

104

Ölüm haberi duyduğunda:

.N , O &   &
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
Şüphesiz biz, Allah'tan geldik ve O'na döneceğiz. Allahım, karşılaştığım bu musibette bana sabır
ve ecir ver, ondan sonra beni hayırlı halef kıl.

Keder, üzüntü ve sıkıntı anında okunacak dua:


  Q/ O / .( 3 ( g 
  Q/ O /

8+ 
  Q/ O / .(g i* 8+
i* 8+ m 8+  c,
.*$

İslam düşmanlarından biri ölünce:

.O \ t4!  { 9?! *G& =Q  9  3
Elhamdu lillahillezi nesara abdehu ve azzeze
dinehu.
Kuluna yardım eden ve dinini aziz kılan Allah'a
hamd ederim.

La ilahe ilallahul Azımul Halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. Lailahe illallahu rabbüssemavati ve rabbül arzi, rabbül arşil kerim.
Aziz, Halim olan Allah'tan başka ilah yoktur.
Büyük Arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin rabbi, yerin rabbi ve yüce arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

Düşmanla ve güç sahipleriyle karşılaşıldığında okunacak dua:

 9> '
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Rabbena efriğ aleynâ sabren ve sebbit agdâmena vensurnâ alel gavmi’l kâfirîn.
Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı
sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım
et.

(Esselamu aleyküm ehleddiyâri minel mü'minîne
vel müslimîne ve innâ inşallahu biküm le lâhıkûne
es'elüllahe lenâ ve lekümül afiyete.)
Ey kabirde yatan mümin ve müslümanlar! Allah
Teâlâ'nın rahmeti selam'ı üzerinize olsun. Allah
dilediği zaman, muhakkak biz de sizin arkanızdan
geleceğiz. Bizim için de sizin için de Allah'tan
mağfiret dileriz.

Borçlunun etmesi gereken dua:

F I  *)  ! X3 F H6 (.  
.z,%  ! uH
Allahumme ekfini bi halalike an haramike ve
ağninî bi fadlike ammen sivâke.
Allahım! Bana haramdan sakınıp helal ile
yetinmeyi nasip et. Lütfun ile senin dışındakilere
muhtaç eyleme!

Kabir ziyaretinde okunacak dua:
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Korkan kimsenin okuyacağı dua:

  ,&  ( S,3& F0 h&& (. Q
.( S*r  
Allahumme innâ necaluke fî nuhûri him ve
neuâzu bike min şurûrihim.
Allahım! Seni siper ediyorum. Onların şerrinden
sana sığınıyorum.

Öfkelendiğinde:

.(* NM W    ,!

Euzu billahimineşşeytanirracîm.
Kovulmuş şeytandan sana sığınırım.

108

Tuvalete girerken:
Hediye alındığında:

.( $ 0 
  z

Barekallahu fîkum
Allah size mübarek eylesin.

Nazar duası:

. Q/ ; ,> / 
  Td r 

.1|?` 1?`
     ,! 7& (. Qd
Allahumme, inni eûzu bike minel hubsi velhabâisi
Allahım, her türlü pislik ve pisliklerden sana sığınırım.

Tuvaletten çıkınca:

Maşa Allah, la guvvete illa billah.
Allah'ın dediği olur, kuvvet yalnızca Allah'a aittir.

 [t/  ! "S [=Q OQ 9  3

Yukarda okuduğumuz duadan da anlaşılacağı
gibi, nazarın insan üzerinde fiili bir etkisi yoktur.
Psikolojik etkisi de kişi Allah'a sığınıp, ancak Allah'ın istediği şeylerin yerine geleceğini bilerek,
bütün güç ve kudretin Allah'ın elinde olduğuna
inanması ile hiç bir zarar veremez. Yeter ki insan
Allah'a inansın ve güvensin.

Elhamdü lillahillezi, ezhebe anil eza ve afani.
Benden eziyeti gidererek selamete çıkaran Allah'a hamd olsun.
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Sihir ve büyü gerçek olmayan şeyleri, göz yanılması ve saplantılarla gerçek gibi göstermekten
başka bir şey değildir.
Çocuklar nasıl ki gerçek olmayan korkunç masallardan etkilenip, korkarlarsa, cahil kimseler de
büyü ve sihir denilen aldatmacadan korkarak etkilenirler. Hatta, psikolojik dengesizliklere düşerek
sağlıkları ve akli dengelerini bile kaybedebilirler.
Bilinçli müslümanların yapması gereken, her
türlü kötülük ve şerden Allah'a sığınmaktır. Evrende meydana gelen her olayın Allah'ın bilgisi ve tabiata koyduğu kanunlar çerçevesinde meydana
geldiğini bilip, bu kanunları öğrenmeye çalışarak,
doğayı tanımak ve meydana gelen olayların gerçek
sebeplerini araştırmak ve yanılgıdan kurtulmak
için çalışmaktır.
Felak ve Nâs Surelerini okuyarak, anlamlarını
düşünüp, her türlü kötülükten Allah'a sığınmak ve
bunu yaparken de Allah'ın gösterdiği tedbirleri almaktır.
Bilmelidir ki:

.(g  Q/ ; ,> /  V , ) /
Lâ havle velâ guvvete illâ billâhi’l azîm.
“Güç ve kuvvet sadece Yüce Allah’a aittir.”
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Sihir ve büyüye karşı:
Sihir ve büyü de nazar gibi, insana psikolojik bir
baskı unsurudur. Özellikle zayıf, şüpheci ve vesveseci insanları etkiler. Gerçek mü'minlerin sihir
ve büyüden hiç bir korkuları yoktur. Çünkü Allah'ın izni ile onlara hiç bir zarar veremez.

Hasta ziyaretinde:

/ Rr  + ^? "S  (. Q
.AE %\b / T H r |Hr Q/ Td Hr
Allahumme ezhibil be’se Rabbin nâs. Veşfi lâ
şifâe illâ şifâuk. Şifâen lâyuğadiru sekamâ.
Ey insanların Rabbi şiddeti gider, şifa ver. Sen
şifa vericisin. Senin şifandan başka şifa yoktur,
ancak senin şifan vardır. O şifa asla hastalık bırakmaz.

Gök gürlemesi ve şimşek
çakmasında:

 =  $ .# /  ?ub   E # / (. 
. P ? >  0! 
Allâhümme lâ teg’tulenâ bi gadabike
velâ
tuhliknâ bi azâbike ve âfinâ gable zâlike.
Allahım, bizi gazabınla öldürüp, azabınla helak
etme. Bizi azap ve gazabından koru!
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Bir şey kaybettiği ve bir zarara uğradığında okunacak dua:

.N , O5 &5 O &5

İnnâ lillahî ve innâ ileyhi Raciûn.
Biz, Allah'tan geldik ve yine O'na döneceğiz.
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Gökyüzüne baktığı zaman:

 >  &3?% X
 J =S 'E <   
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Rabbena ma halagte haza batıla, subhaneke ve
qına azabennâr.
Rabbimiz, sen bunları boşuna yaratmadın, seni
tesbih ederiz, bizi ateşin azabından koru!

Yağmur duası:

)* .f + OQ 9  3

Elhamdu lillâhi rabbil âlemîn. Errahmâ
nirrâhîm. Mâliki yevmiddîn. Lâ ilâhe illallâhu
yef’alu mâ yurîd. Allahumme ente Allahu lâ ilâhe
illâ ente’l ğaniyy ve nahnu’l fugarâ’ enzil aleynâl
ğayse vec al mâ enzelte aleynâ guvveten ve
belağan ilâ hîn.
Hamd Alemlerin Rabbi Rahmet ve merhamet
sahibi Allah'a mahsustur.. Hesap gününün hakimidir. Dilediğini yapan Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allahım, Sen, tek ilahsın, Senden başka ilah
yoktur. Sen, zenginsin, biz muhtacız, lütfen bize
yağmur ver, üzerimize indireceğin hayır ile bize
faydalı iş yapmak için güç ver.


  Q/ O / . 9 D,  .()*
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Bir yeri ağrıdığında:

 *r   O#9>   ;4  ,!  (
.=S 7    9 
Bismillahi eûzu bi izzetillahi ve gudratihi min
şerri mâ ecidu min vece’î hâzâ.
Allah’ın adıyla. Başaıma gelen bu ağrının
şerrinden, Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım.

Geceleri uyanınca okunacak dua:
Geceleri uyanınca veya bir yanından öbür yanına dönerken Allah'ın adını anmak ve onu tespih etmek elbette sevaptır. Bu tespihler arasında:

*?6 
  Allahu Ekber
OQ 9  3 el hamdu lillah
 N 3?%

Subhanellah
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d  * Hb %  Estağfirullah

  Q O / Lâ ilâhe illallah
Allahu Ekber/ Allah en büyüktür, Elhamdu lillah/ övgü ve itaat Allah'a mahsustur, Sübhanallah/
Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. Estağfirullah/ Allah'tan mağfiret dilerim. Lailahe illallah/
Allah'tan başka ilah yoktur." söylenebilir.

Korkulu rüya gördüğünde:

  c  ;$  ,! ..(. Q
c4S    {\?! *r    O?uI
.N*u
 `
 N   NM W
Allahumme eûzu bi kelimâtillahit tâmmâti min
ğadabihi ve min şerri ibâdihi ve min hemezâtiş
şeytâni ve enyahdurûn.
Allahım, gazabından, insanların şerrinden, şeytanın dürtüklemesinden ve yanımda bulunmasından Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.
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HZ. PEYGAMBERİN TAİF SEFERİNDEN DÖNERKEN YAPTIĞI DUA

HER ZAMAN YAPILABİLECEK BİR
DUA ÖRNEĞİ

İlahi, kuvvetimin zayıfladığını, çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor görüldüğümü, ancak sana
arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin
en merhametlisi! Herkesin zayıf görüp de dalına
bindiği çaresizlerin Rabbi sensin.
İlahi, huysuz, yüzsüz bir düşman eline beni düşürmeyecek, hatta hayatımın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak
kadar bana merhametlisin.
İlahi, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim
mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Fakat, senin af
ve merhametin bana bunları da göstermeyecek kadar geniştir.
Allahım, senin gazabına uğramaktan, ilahi rızana uzak kalmaktan sana, senin o karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım.
Allahım, sen hoşnut oluncaya kadar affını dilerim.
Allahım, her kuvvet, her kudret ancak sendendir.

Allahım, senden bildiğim ve bilmediğim hayrın
hepsini isterim. Bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden de sana sığınırım.
Rabbim, bana yardım eyle, sana itaat etmemde
şeytanları bana galip getirme, beni kafirlere karşı
muzaffer eyle, onları bana muzaffer eyleme, beni
bir yola ulaştır ki düşmanlarımı benden uzaklaştırsın. Beni hayra ulaştır. Hidayete uymayı bana kolaylaştır. Bana zulmeden ve haddi aşanlara karşı
beni muvaffak eyle, her halükarda sana şükrederim. Bollukta ve darlıkta senden korkarım. Seni
çok çok zikrederim. Huşu ve tevazu sana yapılır.
Tövbe ile dönüş yalnız sanadır. Rabbim, tövbemi
kabul eyle, günahlarımı sil. Duamı kabul et.
Düşmanlarına karşı dünya ve ahirette hüccetimi
sabit kıl, seni tanımakta kalbimi hidayetle, lisanımı doğrult, kalbimin pasını, kinini ve hasedini çıkar!
Allahım, üzüntü ve kederde, acizlikten, tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, dinin bana ağır
gelmesinden sana sığınırım!
Allahım, ihtiyarlıktan ve cehennem azabından
sana sığınırım, Allahım, nefsime takva ver, onu te-
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mizle, sen onu temizleyenlerin en hayırlısısın, sen
onun sahibisin.
Allahım, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, faydasız ilimden ve kabul olunmayan duadan
sana sığınırım.
Allahım, ölüm ve hayatın fitnesinden, günahtan ve
borçtan sana sığınırım. Allahım, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, intikamınla bütün hışmının aniden gelmesinden sana sığınırım!
Allahım, sen affedersin, affı seversin, beni affeyle!
Allahım, beni bağışla, doğru yola ulaştır, bana
rızık ver, afiyet ver, bana acı. Allahım, işlerimizin
hepsinde akıbetimizi güzel eyle, dünyada perişanlıktan ve ahiret azabından bizleri kurtar! Allahım,
seni zikretmekten, sana şükretmekten ve en güzel
ibadetler işlemekten beni uzak etme, her türlü
hamdin sana mahsus olmasıyla istiyorum, senden
başka ilah yoktur, ancak sen varsın, göklerin ve
yerin yaratıcısı sensin, ey celal ve ikram sahibi, diri ve yaratıkları gözetip duran Allahım.
Allahım, senden işte sebat, doğru yolda azimet
dilerim, nimetine şükretmemi ve güzel ibadet sunmamı dilerim. Dürüst bir kalp ve doğru konuşan
bir lisan isterim. Senin bildiklerinin hayırlısını ister, bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Bildiğin
hatalarımdan mağfiretini dilerim. Şüphesiz ki sen

gaybı hakkıyla bilensin. Allahım, bana doğru yola
ulaşmamı ilham et, beni nefsimin şerrinden koru!
İşlerimin en doğru olanında bana güç ver, gizli ve
açık işlediğim hatalardan beni bağışla, hata olarak, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı
bağışla!
Allahım, bana sen acırsın, beni başkasına muhtaç etmeyecek bir rahmet ile merhamet eyle! Allahım, istenilenlerin en hayırlısını, duaların en hayırlısını, hayatın en hayırlısını ve ölümün en hayırlısını dilerim! Beni doğrulukta sabit kılarak mizanımı ağır eyle, imanımı hakiki kılarak derecemi yüksek eyle, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, cennette yüksek bir mevki ver ya Rabbi!
Allahım, görünmeyenler ve görünenler hakkında senden korku isterim. Bitmeyen bir nimet, kesilmeyen göz aydınlığı dilerim. Hükümden sonra
rıza temenni ederim. ölümden sonra serin bir yaşayış, cemaline bakış lezzeti dilerim. Sana kavuşma aşkı isterim. Zarar veren hiç bir zarar olmadan,
saptırıcı fitneye düşmeden bizi kendine kavuştur.
Bizi iman süsü ile süslendir. Hidayete kavuşanlardan eyle!
Ey kalpleri halden hale çeviren Allahım, kalbimi dinin üzerinde sabit kıl. Bütün hışmının aniden
gelmesinden sana sığınırım! Allahım, sen affeder-
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sin, affı seversin, beni affeyle!
Allahım, beni bağışla, doğru yola ulaştır, bana rızk
ver, afiyet ver, bana acı. Allahım, işlerimizin
hepsinde akıbetimizi güzel eyle, dünyada perişanlıktan ve ahiret azabından bizleri kurtar! Allahım,
seni zikretmekten, sana şükretmekten ve en güzel
ibadetler işlemekten beni uzak etme, her türlü
hamdin sana mahsus olmasıyla istiyorum, senden
başka ilah yoktur, ancak sen varsın, göklerin ve
yerin yaratıcısı sensin, ey celal ve ikram sahibi,
diri ve yaratıkları gözetip duran Allahım.
Allahım, senden işte sebat, doğru yolda azimet
dilerim, nimetine şükretmemi ve güzel ibadet
sunmamı dilerim. Dürüst bir kalp ve doğru
konuşan bir lisan isterim. Senin bildiklerinin
hayırlısını ister, bildiklerinin şerrinden sana
sığınırım. Bildiğin hatalarımdan mağfiretini
dilerim. Şüphesiz ki sen gaybı hakkıyla bilensin.
Allahım, bana doğru yola ulaşmamı ilham et, beni
nefsimin şerrinden koru! işlerimin en doğru
olanında bana güç ver, gizli ve açık işlediğim
hatalardan beni bağışla, hata olarak, bilerek ve
bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla!
Allahım, bana sen acırsın, beni başkasına
muhtaç etmeyecek bir rahmet ile merhamet eyle!
Allahım, istenilenlerin en hayırlısını, duaların en

hayırlısını, hayatın en hayırlısını ve ölümün en
hayırlısını dilerim! Beni doğrulukta sabit kılarak
mizanımı ağır eyle, imanımı hakiki kılarak derecemi yüksek eyle, namazımı kabul buyur, hatalarımı
bağışla, cennette yüksek bir mevki ver Ya Rabbi!
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1 - ALLAH Her şeyin gerçek mabudu. Tek ve
eşsiz olan Tanrı.
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2 - RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı
rızıklandıran, Rahmeti bol olan.
3 - RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet
edecek. Şefkati büyük olan.
4 - MELİK Bütün varlıkların gerçek sahibi ve
hakimi.
5 - KUDDÜS Bütün mahlukatı maddi ve manevi
kirlerden arındıran.
6 - SELAM Her türlü tehlikeden kullarını
selamette kılan.
7 - MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve
kullarına güven veren.
8 - MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve
kontrolu altında tutan.
9 - AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan.
10 - CEBBAR İstediğini zorla yaptıran.
11 - MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet
sahibi.
12 - HALİK Her şeyi yoktan yaratan.
13 - BARİ Eşyayı ve her şeyin uzuv ve gereçlerini
birbirine uygun yaratan.
14 - MUSAVVİR Her varlığa şekil veren.
15 - GAFFAR Çok affeden.
16 - KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün
düşmanlarını kahreden.

17 - VEHHAP Bol bol hediyeler veren.
18 - REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları
rızıklandıran.
19 - FETTAH Her şeyi hikmetle açan.
20 - ALİM Her şeyi hakkıyla bilen.
21 - KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını
daraltan.
22 - BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını
genişleten.
23 - RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil
rüsvay eden.
24 - RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten.
25 - MUİZZ İstediğine izzet veren ve
şereflendiren.
26 - MÜZİLL İstediğini zelil kılan.
27 - SEMİ Gizli açık her sesi işiten.
28 - BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören.
29 - HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren.
30 - ADL Tam adaletli, Allah adildir zalimleri
sevmez
31 - LATİF Lutfu keremi bol olan.
32 - HABİR Her şeyden haberdar olan.
33 - HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak
muamele eden.
34 - AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen.
35 - GAFUR Kullarının günahlarını bağışlayan.
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36 - ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla
karşılayan.
37 - ALİYY Her şeyiyle yüce olan.
38 - KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur.
39 - HAFIZ Her şeyi muhafaza eden.
40 - MUKİT Her türlü mahlukata münasip rızık
veren.
41 - HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını
gören.
42 - CELİL Yücelik ve ululuk sahibi.
43 - KERİM İyilik ve ikramı bol olan.
44 - RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü.
45 - MUCİB Kullarının dualarına cevap veren.
46 - VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan.
47 - HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan.
48 - VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven.
49 - MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz.
50 - BAİS Peygamberler gönderen ve ölüleri
dirilten.
51 - ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören.
52 - HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima
sabit, Gerçeğin ta kendisi. Her hak kendisine ait
olan.
53 - VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en
iyi yoluna koyan.
54 - KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan.

55 - METİN Hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve
kendisine güvenilen.
56 - VELİY Müminlerin dostu olan.
57 - HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye
layık olan.
58 - MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen.
59 - MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan
yaratan.
60 - MÜİD Mahlukatı öldükten sonra yeniden
dirilten.
61 - MUHYİ Canlılara hayat veren.
62 - MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü
yaratan.
63 - HAYY Gerçek hayat sahibi olan.
64 - KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı
ayakta tutan.
65 - VACİD İstediğini bulan.
66 - MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi.
67 - VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde
ortağı olmayan.
68 - SAMED Her şey kendisine muhtaç, O
kimseye muhtaç değil.
69 - KADİR Sonsuz kudret sahibi olan.
70 - MUKTEDİR Her şeye gücü yeten.
71 - MUKADDİM Dilediğini öne geçiren.
72 - MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan.
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73 - EVVEL Her şeyden önce olan.
74 - AHİR Her şeyden sonra olan.
75 - ZAHİR Varlığı apaçık görünen.
76 - BATIN Her şeyin iç yüzünden haberdar olan.
77 - VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan.
78 - MÜTEALİ Yüce, büyük.
79 - BERR Herkesten fazla iyilik yapan.
80 - TEVVAB Bütün tövbeleri kabul eden.
81 - MÜNTEKİN Suçluları hak ettikleri cezaya
çarptıran.
82 - AFÜVY Kullarını çok çok affeden.
83 - RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen.
84 - MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O
dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır.
85 - ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve
kerem sahibi.
86 - MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun.
87 - CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan.
88 - GANİ Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye
muhtaç olmayan.
89 - MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip
zengin kılan.
90 - MANİ İstediği şeyin meydana gelmesine
engel olan.
91 - DARR Hikmeti gereği acı ve zarar verici
şeyleri yaratan.
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92 - NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
93 - NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
aydınlatan.
94 - HADİ Kullarına hidayet veren
95 - BEDİ Eser ve ihsanıyla varlığı apaçık
görünen.
96 - BAKİ Varlığının sonu olmayan
97 - VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki
sahibi.
98 - REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre
neticeye ulaştıran.
99 - SABUR Asileri hemen cezalandırmayıp çok
sabreden.
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SÛRELER VE AYETLER
“Şüphesiz Kur’an en doğru yolu gösterir.”
(17/İsra Sûresi: 9)
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(1) Yasin (2) Vel kur'anil hakiym (3) İnneke le
minel murseliyn (4) Ala siratim müstekiym (5)
Tenziylel aziyzir rahiym (6) Li tünzira kavmem ma
ünzira abaühüm fehüm ğafilun (7) Le kad hakkal
kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun (8) İnna
cealna fi a'nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani
fehüm mukmehun (9) Ve cealna mim beyni
eydihim seddev ve min halfihim sedden fe
ağşeynahüm fehüm la yübsirun (10) Ve sevaün
aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la
yü'minun (11) İnnema tünziru menittebeaz zikra ve
haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ

ve ecrin kerim (12) İnna nahnü nuhyil mevta ve
nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in
ahsaynahü fi imamim mübiyn.
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(13) Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz
caehel murselun (14) İz erselna ileyhimüsneyni fe
kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna
ileyküm murselun (15) Kalu ma entüm illa
beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min
şey'in in entüm illa tekzibun (16) Kalu rabbüna
ya'lemü inna ileyküm le murselun (17) Ve ma
aleyna illel belağul mübin (18) Kalu inna
tetayyarna biküm leil lem tentehu le
nercümenneküm ve le yemessenneküm minna
azabün eliym (19) Kalu tairuküm meaküm ein
zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun (20) Ve cae
min aksal medineti racülüy yes'a kale ya
kavmittebiul murseliyn (21) İttebiu mel la
yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun (22) Ve ma liye
la a'büdüllezi fetarani ve ileyhi türceun (23) E
ettehizü min dunihi aliheten iy yüridnir rahmanü
bi durril la tuğni anni şefaatühüm şey'ev ve la
yünkizun (24) İnni izel le fi dalalim mübin (25)
İnni amentü bi rabbiküm fesmeun (26) Giyledhulil
cenneh kale ya leyte kavmi ya'lemun (27) Bima
ğafera li rabbi ve cealeni minel mükramiyn.
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(28) Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min
cündim mines semai ve ma künna münziliyn (29)
İn kanet illa sayhatev vahideten fe iza hüm
hamidun (30) Ya hasraten alel ibad ma yetiyhim
mir rasulin illa kanu bihi yestehziun (31) Elem
yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni
ennehüm
ileyhim
hla
yarciun
(32) Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna
muhdarun (33) Ve ayetül lehümül erdul meyteh
ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü
ye'külun (34) Ve cealna fiyha cennatim min
nahiyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
(35) Li ye'külu min semerihi ve ma amilethü
eydiyhim efela yeşkürun (36) Sübhanellezi halekal
ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min
enfüsihim
ve
mimma
la
ya'lemun
(37) Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün
nehara fe iza hüm muslimun (38) Veş şemsü tecri
li müstekarril leha zalike katdiyrul aziyzil aliym
(39) Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade
kel urcunil kadiym (40) Leşşemsü yembeğiy leha
en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve
küllün
fi
felekiy
yesbehun.
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(41) Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm
fil fülkil meşhun (42) Ve halakna lehüm mim
mislihi ma yarkebun (43) Ve in neşe' nuğrikküm
fela sariyha lehüm velahüm yünkazun (44) İlla
rahmetem minna ve metaan ila hiyn (45) Ve iza
kiyle lehümütteku ma beyne eydiküm ve ma
halfeküm lealleküm türhamun (46) Ve ma te'tiyhim
min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha
mu'ridiyn (47) Ve iza kiyle lehüm enfiku mimma
razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne
amenu e nut'imü mel lev yeşaüllahü at'amehu in
entüm illa fi dalalim mübin (48) Ve yekulune meta
hazel va'dü in küntüm sadikiyn (49) Ma yenzurune
illa sayhatev vahideten te'huzühüm vehüm
yehissimun (50) Fela yestetiy'une tevsiyetev ve la
ila ehlihim yarciun (51) Ve nüfiha fis suri fe iza
hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun (52) Kalu
ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma
veader rahmanü ve sadekal mursilun (53) İn kanet
illa sayhatev vahideten feiza hüm cemiy'ul ledeyna
muhdarun (54) Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev
vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun.
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(55) İnne ashabel cennetil yevme fi şüğulin
fakihun (56) Hüm ve ezvacühüm fi zilalin alel
eraiki müttekiun (57) Lehüm fiyha fakihetüv ve
lehüm ma yeddeun (58) Selamün kavlem mir
rabbir rahiym (59) Vemtazül yevme eyyühel
mücrimun (60) Elem a'hed ileyküm ya beni ademe
el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm
mübiyn (61) Ve eni'büduni haza siratum
müstekiym (62) Ve lekad edalle minküm cibillen
kesiyra efelem tekunu ta'kilun (63) Hazihi
cehennemülleti küntüm tuadun (64) İslevhel
yevme bima küntüm tekfürun (65) El yevme
nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydihim ve
teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun (66)
Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus
sirata fe enna yübsirun (67) Velev neşaü le
mesahnahüm ala mekanetihim femestetau
mudiyyev ve la yarciun (68) Ve men nüammirhü
nünekkishü fil halk efela ya'kilun (69) Ve ma
alemnahüş şi'ra ve ma yembeğiy leh in hüve illa
zikruv ve kur'anüm mübiyn (70) Li yünzira men
kane hayyve ve yehikkal kavlü alel kafirin.
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zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha
ye'külun (73) Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib
efela yeşkürun (74) Vettehazu min dunillahi
alihetel leallehüm yünsarun (75) La yestetiy'une
nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun (76)
Fela yahzünke kalühüm inna na'lemü ma
yüsirrune ve ma yu'linun (77) Evelem yeral insanü
enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasiymün
mübin (78) Ve darabe lena meselev ve nesiye
halkah kale mey yuhyil izame ve hiye ramim (79)
Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi
külli halkin alim (80) Ellezi ceale leküm mineş
şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukidun
(81) Eveleysellezi halekas semavati vel erda bi
kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel
hallakul alim (82) İnnema emruhu iza erade
şey'en ey yekule lehu kün fe yekun (83) Fe
sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'iv ve
ileyhi türceun.
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YÂSÎN SÛRESİ’NİN ANLAMI

(71) E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma
amilet eydina en'amen fehüm leha malikun (72) Ve

“Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla..
1.
Yâ sîn. 2. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki..
3.
Şüphesiz sen peygamberlerdensin.
4.
Dosdoğru bir yol üzerindesin..
5.
Güçlü ve merhametlinin indirmesi...

147

148

(83) N ,*# O5 Tn 7 r

6.

Ataları uyarılmadığı için gafil bir toplumu
uyarman için.
7.
Çoğu için buyruk gerçekleşmiştir, onlar iman
etmezler.
8.
Biz, onların boyunlarına, çenelerine varan
halkalar geçirdik. Onun için başları kalkıktır.
9.
Önlerine bir set, arkalarına da bir set çekerek
onları bürüdük de artık göremezler.
10.
Onları uyarsan da uyarmasan da birdir,
inanmazlar.
11.
Sen ancak, Kur'an'a uyan, görmediği halde
Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. Onlara
bağışlanmayı ve büyük bir mükafatı müjdele!
12.
Şüphesiz biz, ölüleri diriltiriz ve onların
yaptıkları her işi ve bıraktıkları izleri yazarız. Her
şeyi açık bir kumanda altında toplamışızdır!
13.
Kendilerine elçiler gelmiş olan belde halkının
misalini anlat onlara.
14.
Hani onlara iki elçi göndermiştik de onları
yalanlamışlardı. Bir üçüncüsü ile onları güçlendirmiştik. “Biz, size gönderilen elçileriz.” demişlerdi.
15.
-Siz de bizim gibi insandan başka bir şey
değilsiniz, Rahman, hiç bir şey indirmemiştir. Siz
sadece yalan söylüyorsunuz, diye cevap vermişlerdi. 16. Elçiler ise :

-Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen elçileriz, diye karşılık verdiler.
17.
Bizim görevimiz apaçık duyurmaktan başka
bir şey değildir. 18. Onlar dediler ki:
-Sizin yüzünüzden bize uğursuzluk geldi. Eğer
bu işe bir son vermezseniz, sizi taşa tutarız ve
bizden acı bir azap dokunur size.
19.
-Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Sizi
uyardık diye mi? Hayır, siz aşırı giden bir
toplumsunuz, dediler.
20.
Şehrin öbür ucundan koşa koşa bir adam
geldi:
-Ey halkım elçilere tabi olun, dedi..
21.
Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere
uyun. Onlar, doğru yoldadırlar.
22.
Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk
etmeyeyim? Siz de O'na döndürüleceksiniz.
23.
O'ndan başkasını ilahlar edinir miyim?
Rahman bana bir zarar istese, onların şefaati bana
hiç bir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar.
24.
Üstelik ben o zaman apaçık sapıklıkta
olurum.
25.
Şüphesiz ben, Rabbinize iman ettim, beni
dinleyin!
26.
-Cennete gir, denildi. O da:
-Keşke kavmim bilseydi.

149

150

27.

38.

Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama
layık kimselerden kıldığını..
28.
Ondan sonra, kavminin üzerine gökten
ordular indirmedik. İndirecek de değildik.
29.
Tek çığlıktan başka bir şey olmadı. O anda
sönüverdiler.
30.
Yazıklar olsun o kullara! Ki, kendilerine bir
peygamber gelmeye görsün, onunla sadece alay
ederlerdi.
31.
Kendilerinden önce nice nesilleri helak
ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara bir daha geri
dönemezler.
32.
Ve hepsi toplanıp huzurumuza çıkarılacaklardır.
33.
Onlara bir ibret de ölü topraktır. Biz, onu
diriltip, ondan yedikleri ekin çıkarırız.
34.
Yine orada, hurma ve üzüm bahçeleri
yetiştiririz. Aralarından da pınarlar fışkırtırız.
35.
Ürünlerinden ve yetiştirdiklerinden yesinler
diye. Hâlâ şükretmiyorlar mı?
36.
Yeryüzünde biten şeylerden, kendi
cinslerinden ve daha bilmedikleri şeylerden çift
çift yaratan, yücedir, noksan vasıflardan uzaktır.
37.
Gece de onlar için bir işarettir. Gündüzü
ondan çekeriz. Karanlıklar içinde kalırlar.

Güneş de karar kılacağı yere akıp gider. Bu,
üstün, güçlü ve her şeyi bilenin takdiridir.
39.
Ay'a da duraklar belirledik ki sonunda kuru
bir hurma dalı gibi olur.
40.
Ne güneşin aya yetişmesi mümkündür. Ne de
gündüzün geceyi geçmesi.. Her biri bir yörüngede
yüzerler.
41.
Soylarını dolu bir gemide taşımamız da onlar
için bir ayettir.
42.
Ve onlar için, daha başka taşıtlar da yarattık.
43.
Eğer istersek onları suda boğarız. Onlara bir
yardımcı da bulunmaz, kendi kendilerine de
kurtulamazlar.
44.
Ancak bizden bir rahmet ve bir süreye kadar
geçimlik verilmiş ola.
45.
Onlara:
-Önünüzdeki ve arkanızdakinden sakının ki
merhamet olunasınız, denildiği zaman...
46.
Ve onlara Rab'lerinin ayetlerinden bir ayet
geldiği zaman ancak, ondan yüz çevirenler oldular. 47. Kendilerine:
-Allah'ın size verdiği rızıklardan infak edin,
denildiği zaman; nankörlük edenler, iman edenlere;
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59.

-Allah istese doyurabileceği kimseleri biz mi
doyuracağız? Siz, ancak açık bir sapıklık içindesiniz, derler
48.
Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman
yerine gelecek? derler.
49.
Onlar, tek bir çığlıktan başka bir şey
beklemiyorlar. Birbirleriyle çekişip dururlarken
onları yakalayacak.
50.
(O zaman) Ne bir vasiyet edebilirler ne de
ailelerine geri dönebilirler.
51.
Sur'a üflenince, kabirlerinden kaldırılıp,
Rab'lerinin huzurunda sıralanacaklardır.
52.
-Eyvah bize, mezarımızdan bizi kim kaldırdı?
Bu, Rahman'ın tehdididir. Demek ki elçiler doğru
söylemiş, derler.
53.
Yalnızca korkunç bir çığlık... Derhal onların
hepsi huzurumuza gelmiş olacaklar.
54.
Ve o gün, hiç kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmeyecek ve ne yapmışsanız ancak onun
karşılığını göreceksiniz.
55.
O gün, cennet ehli eğlenceyle meşguldür.
56.
Kendileri ve eşleri gölgeliklerde, koltuklara
yaslanmışlardır.
57.
Orada, onlar için meyveler vardır. Canlarının
istediği her şey onlarındır.
58.
Merhametli Rab'den sözlü selam vardır.

-Bugün, ayrılın bakalım, ey günahkarlar!
-Ey Adem oğulları! Size, şeytana kulluk
etmeyin, çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur, diye buyurmamış mıydım?
62.
O, sizden çoğu toplumları saptırmıştı. Hiç
aklınızı kullanmadınız mı?
63.
İşte size vaat olunan Cehennem! 64. Nankörlük etmiş olduğunuz için bugün girin oraya!
65.
Bugün, onların ağızlarını mühürleyeceğiz,
bizimle elleri konuşacak. Ayakları da yaptıklarına
şahitlik edecektir.
66.
Dileseydik, gözlerini tamamen kör ederdik de
yol bulmak için didinirlerdi, oysa nasıl
görebilirler?
67.
Eğer dileseydik, kalıplarını değiştirirdik de
ileri gitmeye de geri dönmeye de güçleri yetmezdi.
68.
Kime uzun ömür verirsek onu yaratışta
tersine döndürürüz. Hiç akıllarını kullanmıyorlar
mı?
69.
Ona (Muhammed’e) şiir öğretmedik, ona
yakışmaz da. Bu, yalnızca bir hatırlatma ve apaçık
Kur'an'dır. 70. Diri olanları uyarmak ve sözün
nankörler aleyhinde gerçekleşmesi içindir.
71.
Kendi elimizle yaparak, onlar için yarattığımız hayvanları ve ona sahip olduklarını görmü-
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yorlar mı? 72. O hayvanları onlara boyun eğdirdik,
onlardan kimine biniyorlar kiminin de etini
yiyorlar. 73. O hayvanlarda, insanlar için daha
başka faydalar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmiyorlar mı?
74.
Kendilerine yardımlarını umarak Allah'tan
başka ilahlar edindiler.
75.
Oysa onlara yardım edecek güçleri yoktur.
Aksine onlar, bunları korumak için hazırlanmış
ordudurlar.
76.
Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların
gizlediklerini de açıkladıklarını da elbette biliyoruz.
77.
İnsan kendisini bir damladan yarattığımızı
görmüyor mu ki apaçık mücadeleci oluveriyor.
78.
Kendi yaratılışını unutup, bize örnek veriyor:
-Bu çürümüş kemikleri kim diriltebilir? diyor.
79.
De ki:
-Onları ilk defa meydana getiren diriltecek. O
her türlü yaratmayı bilir.
80.
Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran O'dur.
Nitekim siz onunla ateş yakıyorsunuz.
81.
Gökleri ve yeri yaratanın, onların benzerlerini
yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter. Çünkü
O, her şeyi bilen mükemmel yaratıcıdır.
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60-61

82.

Bir şey istediği zaman, O'nun tek yaptığı
sadece: “Ol!” demekten ibarettir. O da hemen
oluverir. 83. Her şeyin mülkiyeti elinde olan
benzersizdir. Hepiniz O'na döndürüleceksiniz.”
LEV ENZELNA (HAŞR SÛRESİ: 21-24)
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(21) Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve
tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune. (22) Huvallahulleziy la ilahe illa huve
'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahiymu.
(23) Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul
cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma
yuşrikune. (24) Huvallahul halikul bariyulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma
fiyssemavati vel'ardi. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.
Hakim'dir, kutsaldır, esenlik verendir, güven verendir, himaye edendir, güçlüdür, mutlak galiptir,
büyüklükte eşsizdir. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O Allah, yaratan, yoktan var
eden, şekil verendir. En güzel isimler O'nundur.
Göklerde ve yerde ne varsa O'nu tesbih eder. O,
güçlüdür, Hakim'dir.”
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“Biz Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik onun
Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün! İşte bu örnekleri insanlar düşünsünler diye veriyoruz.
O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır.
Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
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şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin. (10) Ve
kalu lev kunna nesme'u ev na'kilu ma kunna fiy
ashabisse'iyri. (11) Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan
liashabisse'iyri. (12) İnnelleziyne yahşevne
rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun
kebiyrun. (13) Ve esirru kavlekum evicheru bihi
innehu 'aliymun bizatissuduri. (14) Ela ya'lemu
men haleka ve huvelletiyfulhabiyru. (15)
Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy
menakibiha ve kulu min rizkihi ve ileyhinnuşuru.
(16) Eemintum men fiyssemai en yahsife
bikumul'arda feiza hiye temuru. (17) Em emintum
men fiyssemai en yursile 'aleykum hasiben
feseta'lemune keyfe neziyri.
(18) Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe
kane nekiyri. (19) Evelem yerev ilettayri fevkahum
saffatin ve yakbidne ma yumsikuhunne
illerrahmanu innehu bikulli şey'in basiyrun. (20)
Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum
min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
(21) Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke
rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
(22) Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda
emmen yemşiy seviyyen 'ala siratin mustekiymin.
(23) Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale
lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma
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MÜLK SÛRESİ
(1) Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala
kulli şey'in kadiyrun. (2) Elleziy halekalmevte
velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen
ve huvel'aziyzulğafuru. (3) Elleziy haleka seb'a
semavatin tibakan ma tera fiy halkirrahmani min
tefavutin ferci'ilbasare hel tera min futurin.
(4) Summerci'ilbasare kerreteyni yenkalib
ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun. (5) Ve
lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve
ce'alnaha rucumen lişşeyatiyni ve a'tedna lehum
'azabesse'iyri. (6) Ve lilleziyne keferu birabbihim
'azabu cehenneme ve bi'selmasiyru.
(7) İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye
tefuru. (8) Tekadu temeyyezu minelğayzi kullema
ulkiye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem
yet'kum neziyrun. (9) Kalu bela kad caena
neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min
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teşkurune. (24) Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardi
ve ileyhi tuhşerune. (25) Ve yekulune meta
hazelva'du in kuntum sadikiyne. (26) Kul
innemel'ilmu 'indallahi ve innema ene neziyrun
mubiynun. (27) Felemma reevhu zulfeten siy et
vucuhulleziyne keferu ve kiyle hazelleziy kuntum
bihi tedde'une.
(28) Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men
me'iye ev rahimena femen yuciyrulkafiriyne min
'azabin eliymin. (29) Kul huverrahmanu amenna
bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve
fiy dalalin mubiynin. (30) Kul ereeytum in asbeha
maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'iynin.
MÜLK SÛRESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ..
1.
Hakimiyeti elinde bulunduran ne yücedir.
Onun her şeye gücü yeter!
2.
Ölümü ve hayatı, hanginizin daha iyi
çalışacağını denemek için yaratan O'dur, Güçlü ve
bağışlayıcı O'dur!
3.
Gökleri yedi kat yaratan O'dur. Rahman'ın
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü
çevir de bak (gökte) bir çatlak görüyor musunuz?

4.

Sonra tekrar çevirir, o göz sana, bitkin ve
aradığını bulamamış olarak geri dönecektir.
5.
Gerçekten biz, en yakın göğü ışık veren
yıldızlarla donattık. Onlarla şeytanların bertaraf
edilmesini sağladık. Onlar için bir de çılgın alev
azabını hazırladık.
6.
Rab'lerini inkar edenler için de cehennem
azabı vardır. Ne kötü bir son!
7.
Oraya atıldıkları zaman, onun kaynarken
çıkardığı uğultuyu duyarlar.
8.
Neredeyse öfkeden paramparça olacak, ne
zaman oraya bir grup atılsa, oranın bekçileri
onlara sorar:
-Size bir uyarıcı gelmedi mi?
9.
-Evet, bir uyarıcı gelmişti, fakat biz yalanladık
ve Allah hiç bir şey indirmemiştir. Siz ancak
büyük bir sapıklık içindesiniz, dedik derler. 10.
Eğer dinlemiş veya akıl etmiş olsaydık bu ateş
halkı için de olmazdık, derler. 11. İşte böylece
günahlarını itiraf ederler. Kahrolsun çılgın ateş
halkı!
12.
Görmediği halde Rab'lerinden korkup
çekinen kimseler için de elbette bağışlanma ve
büyük bir ödül vardır.
13.
Sözünüzü ister gizleyin, ister açıklayın.
Şüphesiz O, kalplerin özünü bilir.
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14.

166

24.

-Yaratan bilmez mi? O, gizli sırlara da vakıf
ve haberdardır.
15.
Yeri sizin için, üzerinde yürüyün ve rızkından
yiyin diye alçak kılan O'dur. Dönüş de O'nadır.
16.
Gökte olanın sizi yere batırmayacağından
güvende misiniz, O sarsıldığı zaman?
17.
Yoksa, gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir
fırtına göndermeyeceğinden güvende misiniz?
Tehdidim nasılmış yakında göreceksiniz!
18.
Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Fakat,
beni inkar etmek nasılmış?
19.
Onlar üzerlerinde sıra sıra kanat çırpan
kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan
başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi görendir.
20.
Rahman'a karşı size yardım edecek kimdir?
Yoksa bu sizin ordunuz mu? Kafirler ancak boş
bir gurur/aldanış içindedirler.
21.
Eğer rızkınızı kesse, size rızık verecek olan
kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefret içinde
inatla direnmektedirler.
22.
O halde, yüzüstü sürünen mi daha doğru
yoldadır; yoksa, dosdoğru yolda dümdüz yürüyen
mi? 23. De ki:
-Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler
veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

De ki: “Sizi yeryüzünde türeten O'dur. O'nun
huzurunda toplanacaksınız.”
25.
-Bu vaat ne zaman gerçekleşecek, eğer doğru
söylüyorsanız? derler.
26.
De ki:
-Bunun bilgisi yalnız Allah' tadır. Ben sadece
bir uyarıcıyım.
27.
O'nu yakından gördükleri zaman, inkarcıların
yüzleri simsiyah kesilir. Onlara denir ki:
-İşte, isteyip durduğunuz şey!
28.
De ki:
-Eğer Allah, beni ve benimle beraber olanları
helak etse yada bize merhamet etse ne dersiniz?
Kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?
29.
De ki:
Bizim kendisine iman ettiğimiz ve güvenip
dayandığımız Rahman'dır. Kimin açık bir dalalette
olduğunu yakında öğreneceksiniz.
30.
De ki:
-Eğer suyunuz yerin dibine çekilse, söyleyin
bakalım, size akar bir su kim getirebilir?
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(1) Amme yetesaelune. (2) Aninnebeil'aziymi. (3)
Elleziy hum fiyhi muhtelifune. (4) Kella
seya'lemune. (5) Simme kella seya'lemune. (6)
Elem nec'alil'arda mihaden. (7) Velcibale evtaden.
(8) Ve halaknakum ezvacen. (9) Ve ce'alna
nevmekum subaten. (10) Ve ce'alnelleyle libasen.
(11) Ve ce'alnennehare me'aşen. (12) Ve beneyna
fevkakum seb'an şidaden. (13) Ve ce'alna siracen
vehhacen. (14) Ve enzelna minelmu'sirati maen
seccacen. (15) Linuhrice bihi habben ve nebaten.
(16) Ve cennatin elfafen. (17) İnne yevmelfasli
kane miykaten. (18) Yevme yunfehu fiyssuri
fete'tune efvacen. (19) Ve futihatissemau fekanet
ebvaben. (20) Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
(21) İnne cehenneme kanet mirsaden (22)
Littağiyne meaben. (23) Labisiyne fiyha ahkaben.
24) La yezukune fiyha berden ve la şeraben. (25)
İlla hamiymen ve ğassakan. (26) Cezaen vifakan.
(27) İnnehum kanu la yercune hisaben. (28) Ve
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kezzebu biayatina kizzaben. (29) Ve kulle şey'in
ahsaynahi kitaben. (30) Fezuku felen neziydekum
illa 'azaben. (31) İnne lilmuttekiyne mefazen. (32)
Hadaika ve a'naben. (33) Ve keva'ibe etraben.
(34) Ve ke'sen dihakan. (35) La yesme'une fiyha
lağven ve la kizzaben. (36) Cezaen min rabbike
'ataen hisaben. (37) Rabbissemavati vel'ardi ve
ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu
hitaben. (38) Yevme yekumurruhu velmelaiketu
saffen la yetekellemune illa men ezine
lehurrahmanu ve kale savaben. (39)
Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi
meaben. (40) İnna enzernakum 'azaben kariyben
yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve
yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.
NEBE SÛRESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ..
Neyi soruşturup duruyorlar?
2.
Büyük haberi mi?
3.
Onlar ki, hakkında ihtilaf ediyorlar.
4.
Hayır, yakında öğrenecekler.
5.
Sonra, Hayır, yakında öğrenecekler.
6.
Yeri bir beşik kılmadık mı?
7.
Dağları da birer kazık.
1.

8.

Sizi de çift çift yarattık.
Uykunuzu dinlenme kıldık.
10.
Geceyi örtü kıldık.
11.
Gündüzü de geçimlik kıldık.
12.
Üstünüze de sapasağlam yedi kat bina ettik.
13.
Işık saçan bir de lamba yarattık.
14.
Yoğun bulutlardan şarıl şarıl su indirdik.
15.
Onunla taneler ve bitkiler çıkaralım diye.
16.
Ve birbirine girmiş sarmaş dolaş bahçeler...
17.
Ayırım/fasl günü belirlenmiş bir vakittir.
18.
Sur'a üflendiği gün bölük bölük geleceksiniz.
19.
(O gün) gök açılıp, kapı kapı olmuştur.
20.
Dağlar yürütülüp, serap olmuştur.
21.
Cehennem de gözlemektedir.
22.
Azgınların varacağı yerdir..
23.
Orada çağlar boyu kalacaklardır.
24.
Orada ne serinlik ne de içecek..
25.
Kaynar su ve irinden başka...
26.
Uygun bir ceza! 27. Çünkü onlar, hesabı ummuyorlardı.
28.
Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. 29.
Her şeyi sayıp bir kitap/yazıt olarak kaydetmiştik.
30.
-İşte, tadına bakın, size azaptan başka bir şey
artırmayacağız.
31.
Muttakiler için kurtuluş ..
9.
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Bahçeler ve bağlar..
Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar..
34.
Dolu dolu kadehler..
35.
Orada boş ve yalan söz işitmezler.
36.
Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış
olarak..
37.
Göklerin, yerin ve arasındakilerin merhametli Rabbinden.. Onun huzurunda konuşamazlar.
38.
Ruh ve meleklerin saf halinde durdukları gün,
ancak Rahman'ın kendisine izin verdiği konuşabilir. O da doğruyu söyler.
39.
İşte o, hak günüdür. Dileyen Rabbi'ne doğru
yol tutar.
40.
Biz, sizi yakın bir azap ile uyardık. Kişi o
gün, elleri ile ne sunduğuna bakar. Kafir olan da:
-Keşke toprak olsaydım! der.

KUR’AN-I KERİM
TÜRKÇE ANLAMI

32.
33.

Şaban PİRİŞ

Orta Boy, Cep Boy, Arapça
Metinli ve Metinsiz
Çeşitleriyle sadece Arz
Yayıncılık’ta!
İnternet üzerinden sipariş verebilirsiniz.

www.arzpa.com
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