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KUR’AN’DAN BAZI SÛRE ÖRNEKLERİ 

ْيَطاِن الرَّٖجيمِ   َفِاَذا َقَراَْت الُْقْراَٰن َفاْسَتِعْذ بِاللِّٰه ِمَن الشَّ
Euzu billahi mine’ş- şeytan’i-r racîm (Bkz. 16Nahl: 98) 

Kovuntu her türlü ayartıcı ve saptırıcıdan Allah’a sığınırım. 

1- FATİHA SÛRESİ (AÇIŞ-GİRİŞ-ÖNSÖZ BÖLÜMÜ) 

ْحٰمـِن الرَّٖحيِم ﴿٢﴾ اَلَْحْمُد لِلِّٰه َربِّ الَْعالَٖميَن ﴿١بِْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيِم ﴿ ﴾ َمالِِك َيْوِم ٣﴾ اَلرَّ
يِن ﴿ َراَط الُْمْسَتٖقيَم ﴿٥﴾ اِيَّاَك نَْعُبُد َواِيَّاَك نَْسَتٖعيُن ﴿٤الد ٖ نَْعْمَت ﴾ ِصَراَط الَّٖذيَن اَ ٦﴾ اِْھِدنَا الصِّ

ال ٖيَن ﴿ ﴾ ٧َعَلْيِهْم َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا الضَّ  
Okunuşu: 1: Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 2: El hamdu lillâhi rabbil âlemîn. 3: Er rahmânir 

rahîm. ha: 4: Mâliki yevmid dîn. 5: İyyâke na'budu ve iyyâke nesteîn. 6: İhdinas sırâtal mustakîm. 7: 
Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve laddâllîn. 

 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 2-

 Sık sık övgü ve yüceltmeler, tüm varlıkların Yüce Sahibi ve Efendisi olan yalnızca Allah’a yaraşır. 
(Tüm varlıkların Yüce Sahibi ve Efendisi olan Allah‘a övgüler ve şükürler olsun!) 3-  Gerçek 
koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı olan... 4- Hesap günü tek söz sahibi olan. 5-
 Sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım bekleriz. 6- Bizi, dosdoğru yola yönelt. 7- İlahi 
değerlerle donattığın kişilerin yoluna…; ilahi gazaba uğrayanların ve kötü yola sapanlarınkine değil. 
     

93- DUHA SÛRESİ (KUŞLUK VAKTİ BÖLÜMÜ) 

ٰحى ﴿ َعَك َربَُّك َوَما َقلٰى ﴿٢﴾ َوالَّْيِل اَِذا َسٰجى ﴿١َوالضُّ ﴾ َولَْلاِٰخَرُة َخْيٌر لََك ِمَن اْلاُولٰى ٣﴾ َما َودَّ
﴾ ٧﴾ َوَوَجَدَك َضالًّا َفَهٰدى ﴿٦﴾ اَلَْم َيِجْدَك َيٖتيًما فَاٰٰوى ﴿٥﴾ َولََسْوَف ُيْعٖطيَك َربَُّك َفَتْرٰضى ﴿٤﴿

ا الَْيٖتيَم َفَلا َتْقَهْر ﴿٨َفاَْغنٰى ﴿ َوَوَجَدَك َعائًِلا ائَِل َفَلا َتْنَهْر ﴿٩﴾ َفاَمَّ ا السَّ ا بِنِْعَمِة َربَِّك ١٠﴾ َواَمَّ ﴾ َواَمَّ
ْث ﴿ ﴾ ١١َفَحدِّ  

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm.  
Okunuşu: 1. Vedduha. 2. Velleyli iza seca. 3. Ma vedde'ake rabbuke ve ma kala. 4. Ve 

lel'ahiretu hayrul leke inel'ula. 5. Ve lesevfe yu'tîke rabbuke feterda. 6. Elem yecidke yetîmen feava. 
7. Ve vecedeke dallen feheda. 8. Ve vecedeke 'ailen feağna. 9. Feemmel yetîme fela takher. 10. Ve 
emmessaile fela tenher. 11. Ve emma bini'meti rabbike fehaddis.  

 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1. Kuşluk vaktine andolsun, 2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, 3. Rabbin 

seni terk etmedi ve sana darılmadı. 4. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) 
daha hayırlıdır. 5. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. 6. Bir yetim iken, 
seni bulup da barındırmadı mı? 7. Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi? 8. Bir 
yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? 9. Öyleyse sakın yetimi ezme! 10. İsteyip dileneni 
azarlayıp çıkışma. 11. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.  
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102- TEKÂSÜR SURESİ (ÇOĞALTMA YARIŞI BÖLÜMÜ) 

﴾ ثُمَّ َكلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن ٣﴾ َكلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن ﴿٢﴾ َحتّٰى ُزْرتُُم الَْمَقابَِر ﴿١اَلْٰهیُكُم التََّكاثُُر ﴿
﴾ ثُمَّ ٧﴾ ثُمَّ لََتَرُونََّها َعْيَن الَْيٖقيِن ﴿٦﴾ لََتَرُونَّ الَْجٖحيَم ﴿٥﴾ َكلَّا لَْو َتْعَلُموَن ِعْلَم الَْيٖقيِن ﴿٤﴿

﴾ ٨َپلُنَّ َيْوَمئٍِذ َعِن النَّٖعيِم ﴿لَُتسْ   
Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm.  
Okunuşu: 1: Elhakumut tekâsur. 2: Hatta zurtumulmekâbir. 3: Kella sevfe ta'lemun. 4: Summe 

kellâ sevfe ta'lemûn. 5: Kellâ lev ta'lemûne ilmel yakîn. 6: Le teravunnelcahîm. 7: Summe 
leteravunneha aynelyakîn. 8: Summe le tus'elunne yevmeizin anin na'îm.  

 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Çoklukla (Mal, mülkle ve kalabalıkla) övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp, 

kendinizden geçirdi.' 2- Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü. 
3- Ama, zamanı geldiğinde anlayacaksınız! 4- Evet, evet! Zamanı geldiğinde anlayacaksınız! 5- Eğer 
kesin bir tarzda bilseydiniz böyle yapmazdınız. 6- Andolsun, o çılgınca yanan ateşi de elbette 
göreceksiniz. 7- Yine and olsun, onu, muhakkak kesin bir görüşle göreceksiniz. 8- Sonra, yemin 
olsun ki, o gün (size verilen) her nimetten sorulacaksınız 
   

103- ASR SÛRESİ (ZAMAN-ASR BÖLÜMÜ) 

الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِالَْحقِّ ٢﴾ اِنَّ اْلِانَْساَن لَٖفى ُخْسٍر ﴿١َوالَْعْصِر ﴿ ﴾ اِلَّا الَّٖذيَن اَٰمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
ْبِر ﴿ ﴾ ٣َوَتَواَصْوا بِالصَّ  

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm.  
Okunuşu: 1- Vel asr. 2- İnnel insâne le fî husr. 3- İllellezîne âmenû ve amilus salihâti ve 

tevasav bil hakki ve tevâsav bis sabr. 
 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Zamana ve asra andolsun ki, 2- Gerçekten insan, ziyan içindedir. 3- Ancak, 

gerçekten hakka inanan ve erdemli davranışlarda bulunan, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve 
birbirlerine sabrı tavsiye eden kişiler başka (Onlar ziyanda değillerdir). 
   

104- HUMEZE SÛRESİ (ÇEKİŞTİRME-KARALAMA BÖLÜMÜ) 

َدُه ﴿١َوْيٌل لُِكلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة ﴿ ﴾  َكلَّا لَُيْنَبَذنَّ ٣﴾ َيْحَسُب اَنَّ َمالَُه اَْخَلَدُه ﴿٢﴾ اَلَّٖذى َجَمَع َماًلا َوَعدَّ
﴾ ٧َدِة ﴿﴾ اَلَّٖتى َتطَّلُِع َعَلى اْلاَْفپِ ٦﴾ نَاُر اللِّٰه الُْموَقَدُة ﴿٥﴾ َوَما اَْدٰریَك َما الُْحَطَمُة ﴿٤ِفى الُْحَطَمِة ﴿

َدٍة ﴿٨اِنََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة ﴿ ﴾ ٩﴾ ٖفى َعَمٍد ُمَمدَّ  
Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm.  
Okunuşu: 1- Veylul li kulli humezetin lumezeh. 2- Ellezî cemea mâlen ve addedeh. 3- Yahsebu 

enne mâlehû ahledeh. 4- Kellâ le yunbezenne fil hutameh. 5- Ve mâ edrâke mel hutameh. 6- Nâr ullahil 
mukâdeh. 7- Elletî tettaliû alel ef'ideh. 8- İnnehâ aleyhim mu'sadeh. 9- Fî amedin mumeddedeh. 

 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline; 

2- Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayar. 3- Malının, kendisini ebedi kılacağını sanıyor. 4-
 İş öyle değil, andolsun ki o, kırıp döken, silip süpüren Hutame'ye atılır. 5- Hutame'nin ne olduğunu 
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sen nereden bileceksin? 6- Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.  7- Ki o, gönüllerin (beyinlerin) ta 
üstüne çıkar! 8- O, onların üzerine kilitlenecektir; 9- Uzatılmış sütunlar arasında...   

 

105- FİL SÛRESİ (FİL ORDUSU BÖLÜMÜ) 

﴾ َواَْرَسَل َعَلْيِهْم ٢﴾ اَلَْم َيْجَعْل َكْيَدُهْم ٖفى َتْضٖليٍل ﴿١َف َفَعَل َربَُّك بِاَْصَحاِب الْٖفيِل ﴿اَلَْم َتَر َكيْ 
يٍل ﴿٣َطْيًرا اََباٖبيَل ﴿ ﴾ ٥﴾ َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َماْكُوٍل ﴿٤﴾ َتْرٖميِهْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسج ٖ  

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1- E lem tera keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl. 2- E lem yec'al keydehum fi tadlîl.3- Ve 

ersele aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termihim bi hicâratin min siccîl. 5- Fecealehum keasfin me'kûl.  
 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Haberin yok mu Rabbin Fil Ordusu'na ne yaptı? 2- Onların 'tasarladıkları 

planlarını' boşa çıkarmadı mı? 3- Üzerlerine kalabalık sürüler halinde uçan varlıklar saldı, 4- Onlara 
önceden tesbit edilmiş taş gibi sert azap darbeleri vurdular. 5- Sonunda onları, yenik ekin yaprağı 
gibi kıldı. 

 

106- KUREYŞ SÛRESİ (MEKKE HALKI BÖLÜMÜ) 

ْيِف ﴿١لِٖايَلاِف قَُرْيٍش ﴿ َتاِء َوالصَّ ﴾ اَلَّٖذى ٣﴾ َفْلَيْعُبُدوا َربَّ ٰهـَذا الَْبْيِت ﴿٢﴾ اٖيَلاِفِهْم رِْحَلَة الشِّ
﴾ ٤ُهْم ِمْن َخْوٍف ﴿اَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َواَٰمنَ   

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1- Li îlâfi kurayşin. 2- Îlâfihim rihleteş şitâi ves sayf. 3- Felya'budu rabbe hazelbeyt. 

4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.  
 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Kureyş'in emniyeti sağlanabilsin diye. 2- Kış ve yaz seferlerindeki emniyeti. 3- O 

halde bu Mabed'in Rabbine kulluk etsinler. 4- O ki, aç kalmasınlar diye onları beslemiş ve 
tehlikelerden emin kılmıştır.  
 

107- MÂÛN SÛRESİ (YARDIMLAŞMA VE TEMEL İHTİYAÇLAR BÖLÜMÜ) 

ُب  ىالَّذٖ  اََراَْيَت  ﴾ َوَلا َيُحضُّ َعلٰى َطَعاِم الِْمْسٖكيِن ٢﴾ َفٰذلَِك الَّٖذى َيُدعُّ الَْيٖتيَم ﴿١﴿ ينِ بِالد ٖ  ُيَكذِّ
﴾ َوَيْمَنُعوَن ٦ْم ُيَراُؤَن ﴿﴾ اَلَّٖذيَن هُ ٥﴾ اَلَّٖذيَن ُهْم َعْن َصَلاتِِهْم َساُهوَن ﴿٤﴾ َفَوْيٌل لِْلُمَصل ٖيَن ﴿٣﴿

﴾٧الَْماُعوَن ﴿  
Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1-E raeytellezi yukezzibu bid dîn. 2-Fe zalikellezî yedu'ul yetîm. 3-Ve la yahuddu ala 

taâmil miskîn. 4-Fe veylul lil musallîn. 5-Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. 6-Ellezîne hum yurâûn. 7-
Ve yemneûnel mâûn. 

 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1-“Hiç dini yalanlayan (birini) tasavvur edebilir misin? 2-İşte böyle biridir, yetimi itip 

kakar. 3-Yoksulu doyurma arzusu (hazzı) ve gayreti duymaz. 4-Yazıklar olsun şu namaz kılıp 
duranlara. 5-Ki onlar, namazlarından yanılgıdadırlar. 6-Onlar gösteriş(riyakârlık) yapmaktadırlar. 
7-Ve üstelik onlar, temel ihtiyaç maddelerini bile engellerler!” 
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108- KEVSER SÛRESİ (BOL NİMET BÖLÜMÜ) 

﴾٣﴾ اِنَّ َشانَِئَك ُهَو اْلاَْبَتُر ﴿٢﴾ َفَصلِّ لَِربَِّك َوانَْحْر ﴿١اِنَّا اَْعَطْيَناَك الَْكْوَثَر ﴿  
Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1- İnnâ a'tâynakel kevser. 2- Fe salli li rabbike venhar. 3- İnne şânieke huvel'ebter. 
 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Kuşkusuz biz sana bol nimet verdik: 2- O halde Rabbin için namaz kıl /etkin 

biçimde hakkı destekle ve kurban kes /kendini hakka ada. 3-  Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak 
olan sana kin tutan kimsedir. (Nimetler için bkz. 93: 3-8; 94: 1-4; 15: 87; 17:20; 20:50; 38: 39-40) 
(Salat için bkz. 75: 31-32; 33: 43,56; 9: 103; Nahr sözcüğü, yavm-ı nahr’dan geliyor. “Yavm-ı Nahr”, 
Kurban (En sevdiklerini Hak için halka adama) Bayramı demektir.) 
 

109- KÂFİRÛN SÛRESİ (FANATİK HAK KARŞITI İNKÂRCILAR BÖLÜMÜ) 

﴾ َوَلا اَنَا َعابٌِد َما ٣﴾ َوَلا اَنُْتْم َعابُِدوَن َما اَْعُبُد ﴿٢﴾ َلا اَْعُبُد َما َتْعُبُدوَن ﴿١﴿ الَْكاِفُرونَ  اَيَُّها َيا قُلْ 
﴾ ٦﴾ لَُكْم ٖديُنُكْم َولَِى ٖديِن ﴿٥﴾ َوَلا اَنُْتْم َعابُِدوَن َما اَْعُبُد ﴿٤َعَبْدتُْم ﴿  

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1- Kul yâ eyyuhel kâfirûn. 2- Lâ a'budu mâ ta'budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ 

a'bud. 4- Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. 5- Ve lâ entum âbidûne mâ a'bud. 6- Lekum dînukum ve liye 
dîn.  

 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- De ki: Siz, ey fanatik hak karşıtı inkarcılar (kafirler)! 2- Sizin kulluk etmekte 

olduklarınıza ben asla kulluk etmem. 3- Sizler de benim kulluk ettiğime kullar değilsiniz. 4- Sizin 
kulluk ettiklerinize de ben kul olmam. 5- Sizler de benim kulluk ettiğime kullar değilsiniz. 6- Sizin 
dininiz size, benim dinim bana. 
 

110- NASR SÛRESİ (YARDIM VE ZAFER BÖLÜMÜ) 

﴾ َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ٢﴾ َوَراَْيَت النَّاَس َيْدُخلُوَن ٖفى ٖديِن اللِّٰه اَْفَواًجا ﴿١اَِذا َجاَء نَْصُر اللِّٰه َوالَْفْتُح ﴿
اًبا ﴿ ﴾ ٣َواْسَتْغِفْرُه اِنَُّه َكاَن َتوَّ  

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1- İzâ câe nasrullâhi velfeth. 2- Verâeytennâse yedhulûne fi dînillâhi efvâce. 3- 

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâba. 
 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Allah’ın yardımı ve zafer geldiği zaman,  2- İnsanları, Allah’ın dinine kitleler 

halinde gördüğünde, 3- Rabbini övgüyle yücelt ve bağışlanma dile. Kuşkusuz O, tövbeleri kabul 
edendir. 
 

111- TEBBET SÛRESİ (LANETLEME BÖLÜMÜ) 

﴾ ٣لٰى نَاًرا َذاَت لََهٍب ﴿﴾ َسَيصْ ٢﴾ َما اَْغنٰى َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَب ﴿١َتبَّْت َيَدا اَٖبى لََهٍب َوَتبَّ ﴿
الََة الَْحَطِب ﴿ ﴾ ٥﴾ ٖفى ٖجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ﴿٤َواْمَراَتُُه َحمَّ  

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
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Okunuşu: 1- Tebbet yedâ ebi lehebin ve teb. 2- Ma ağnâ 'anhu mâluhu ve mâ keseb.3- Seyaslâ 
nâran zâte leheb. 4- Vemraetuh, hammâletel hatab. 5- Fi cîdiha hablum mim mesed. 

 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Kahrolsun alev babasının (Ebu Leheb’in) çifte gücü (iki eli)! Zaten kendisi de 

kahroldu-kahrolacak /felç oldu-felç olacak /kurudu-kuruyacak. 2- Ne mal varlığı, ne de kazancı ona 
hiçbir yarar sağlamayacak. 3- Zamanı gelince tarifsiz bir alevli ateşe (yakıt) olacak. 4- Odun 
hamallığı (zulmün hizmetkârlığını ve kışkırtıcılığını) yapan karısı da. 5- Gerdanında fiber iplik 
vardır (zulmün çığırtkanlığını yapandır). 
 

112- İHLAS SÛRESİ (HURAFE VE BATIL İNANÇTAN SAMİMİYETLE ARINMA BÖLÜMÜ) 

َمُد ﴿١قُْل ُهَو اللُّٰه اََحٌد ﴿ ﴾ ٤﴾ َولَْم َيُكْن لَُه كُُفًوا اََحٌد ﴿٣﴾ لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَْد ﴿٢﴾ اَللُّٰه الصَّ  
Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1- Kul huvallâhu ehad. 2- Allâhus samed. 3- Lem yelid ve lem yuled. 4- Ve lem yekun 

lehû kufuven ehad. 
 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1-De ki:” O, (nitelikleriyle) tek olan Allah'tır.” 2- Allah, tam yetkin ve yeterlidir 

(sonsuz ve mutlaktır). 3- O’nun doğurmadı (evladı yoktur), doğmadı (ana-babası da yoktur).” 4- Hiç 
kimse O’na denk değildir."  
 

113- FELAK SÛRESİ (SABAHIN VE VAROLUŞUN BAŞLANGICI AYDINLIK BÖLÜMÜ) 

اَثاِت ٣﴾ َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق اَِذا َوَقَب ﴿٢﴾ ِمْن َشرِّ َما َخَلَق ﴿١قُْل اَُعوُذ بَِربِّ الَْفَلِق ﴿ ﴾ َوِمْن َشرِّ النَّفَّ
﴾ ٥﴾ َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد اَِذا َحَسَد ﴿٤ِفى الُْعَقِد ﴿  

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1- Kul e'ûzu bi rabbil felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. 4- 

Ve min şerrin neffâsâti fil'ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased. 
 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- Aydınlığın Rabbine sığınırım 2- Yarattığı her türlü varlığın şerrinden. 3- Bastırdığı 

zaman zifiri karanlığın şerrinden. 4- Düğümlere üfleyen arabozucuların şerrinden. 5-
 Çekememezlik ettiği zaman kıskanç kişinin şerrinden.  
 

114- NÂS SÛRESİ (İNSANLIK BÖLÜMÜ) 

﴾ اَلَّٖذى ٤﴾ ِمْن َشرِّ الَْوْسَواِس الَْخنَّاِس ﴿٣﴾ اِلِٰه النَّاِس ﴿٢﴾ َملِِك النَّاِس ﴿١قُْل اَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس ﴿
﴾ ٦﴾ ِمَن الِْجنَِّة َو النَّاِس ﴿٥ُيَوْسِوُس ٖفى ُصُدورِ النَّاِس ﴿  

Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
Okunuşu: 1- Kul e'ûzu birabbinnâs. 2- Melikin nâs. 3- İlâhin nâs. 4- Min şerril vesvâsil hannâs. 5- 

Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâs. 6- Minel cinneti ven nâs. 
 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: 1- İnsanların Rabbine sığınırım.  2- İnsanların en üst yöneticisine.  3- İnsanların 

Tanrı'sına. 4- Sinsi vesvesecilerin şerrinden.  5- Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar. 
6- İster cinlerden olsun, isterse insanlardan olsun. 
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KUR’AN’DAN BAZI GENEL (HER ZAMAN YAPILABİLECEK) DUA ÖRNEKLERİ 
 

ÖNCE BAKINIZ... 
EN ÜSTTE FATİHA SÛRESİ 
EN ÜSTTE FELAK SÛRESİ 

EN ÜSTTE NAS SÛRESİ 

RABBENA DUALARI 

نَْيا َحَسَنًة َوِفى اْلاِٰخَرِة َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب النَّارِ    َربََّنا اٰتَِنا ِفى الدُّ
Okunuşu: “Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ ‘azâben-nâr. 
Anlamı: "Ey Rabbimiz, bize dünyada (işin başında da, kısa vadede de) iyilik ver, ahirette (işin 

sonunda da, uzun vadede de) de iyilik ver ve bizi ateş cezasından koru!" (2Bakara: 201) 
 

  َربََّنا اْغِفْر لٖى َولَِوالَِدیَّ َولِْلُمْؤِمٖنيَن َيْوَم َيُقوُم الِْحَسابُ 
Okunuşu: Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmü’l-hısâb.” 
Anlamı: “Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin 

sorguya çekileceği günde) bağışla.” (14İbrahim: 41) 
 

AMENERRESULU DUASI 

نَٖسيَنا اَْو َلا ُيَكلُِّف اللُّٰه نَْفًسا اِلَّا ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربََّنا َلا تُٰؤاِخْذنَا اِْن 
ْلَنا َما َلا َطاَقَة لََنا  اَْخَطاْنَا َربََّنا َوَلا َتْحِمْل َعَلْيَنا اِْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَّٖذيَن ِمْن َقْبلَِنا َربََّنا َوَلا تَُحمِّ

  بِٖه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا اَنَْت َمْولٰیَنا َفانُْصْرنَا َعَلى الَْقْوِم الَْكافِٖرينَ 
Okunuşu: La yukellifullahu nefsen illa vus'aha, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet, rabbenâ 

la tuahiznâ in nesînâ ev ahta'nâ, rabbenâ ve la tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min 
kablinâ, rabbenâ ve la tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va'fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ ente 
mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.) 

«Allah, hiç kimseyi gücünün (potansiyel kapasitesinin) üstünde yükümlü tutmaz. Kişinin 
(alın teriyle) yaptığı her iyilik kendi lehine, (başkalarının sırtından kazandığı) her kötülük 
de kendi aleyhinedir. "Rabbimiz, eğer unuttuysak ya da yanılgıya düştüysek, bizi sorumlu 
tutma! Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme! Rabbimiz, 
bize fiili gücümüzün yetmediği şeyleri taşıtma! Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirgeyip koru! 
Sen bizim gerçek dostumuz ve sahibimizsin. İlahi hakikatleri reddeden topluma karşı bize 
yardım et!» (2Bakara/286) 
 

3Al-i İmran: 8- "Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma 
ve bize rahmetini bağışla, sensin (hakiki) Lütuf Sahibi olan." 

3Al-i İmran: 9- "Rabbimiz! Sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları 
bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez."  

(Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ veheb lenâ mil ledunke rahmeh, inneke entel 
vehhâb. 

Rabbenâ inneke câmiun nâsi li yevmil lâ raybe fih, innellâhe lâ yuhliful miâd.) 
 
3Al-i İmran: 16-  "Ey Rabbimiz! (Sana) inandık, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi 

ateşin azabından emin kıl" diyenler… 
(Rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbena ve kinâ azâben nâr.) 
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3Al-i İmran: 53-  "Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi şahidlerle 

beraber yaz." 
(Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba'ner rasûle fektubnâ meaş şâhidîn.) 
 
3Al-i İmran: 147- Onların tek söyledikleri şuydu: "Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve 

işlerimizdeki aşırılıkları bağışla! Adımlarımızı sağlamlaştır ve hakikati inkar eden halka 
karşı bize yardım et!" 

( Rabbenağfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fi emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil 
kâfirîn.) 

 
17İsra: 80- De ki: "Rabbim, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de 

dürüst olarak çıkmamı nasib et ve Kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil (güç) 
ver bana!"  

17İsra: 81- Ve yine de ki: "Değişmeyen gerçek (hak) geldi, sahte ve tutarsız (batıl) olan 
yıkılıp gitti; zaten sahte ve tutarsız (batıl) olan er geç yıkılıp gitmek zorundadır!" 

(Rabbî edhilnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhraca sıdkın vec'al li min ledunke sultânen nesîra. Ve 
kul câel hakku ve zehekal bâtıl, innel bâtıle kâne zehukâ.) 

 
20Taha: 25- Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.”  
20Taha: 26- “İşimi bana kolaylaştır.”  
20Taha: 27,28- “Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.”  
(Rabbişrah li sadrî. Ve yessir li emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahu kavlî.) 

 
20TaHa: 114- Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip 

tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı (okumada) acele etme ve de ki: "Rabbim, ilmimi arttır."  
(Rabbî zidnî ilma) 
 
23Müminun: 97- De ki: “Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.” 
23Müminun: 98- Rabbim, onların bana yak(ın)laşmalarından da Sana sığınırım!"  
(Rabbî eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn. Ve eûzu bike rabbî ey yahdurûnî.) 
  
25Furkan: 74- Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı 

olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl," diyenlerdir. 
 (Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ va zurriyyâtinâ kurrate a'yunin vec'alnâ lil muttakîne imâma.) 
 

28Kasas: 24- (Musa) dedi ki: “Rabbim! Bana indireceğin her türlü hayra muhtacım.” 
(Rabbî innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.) 

 

ALLAH’I ANMAKLA (ZİKRETMEKLE) VE ŞÜKRETMEKLE İLGİLİ AYETLER 

AYETE’L-KURSÎ (HÜKÜMRANLIK DELİLİ) - (ESMAÜ’L-HÜSNA) 

ٰمَواِت َوَما فِى اَللُّٰه َلا اِلَٰه اِلَّا ُهَو اَلَْحیُّ الَْقيُّوُم َلا َتاُْخُذُه ِسَنٌة َوَلا نَْوٌم لَهُ  اْلاَْرِض َمْن َذا  َما ِفى السَّ
ْلِمٖه اِلَّا بَِما الَّٖذى َيْشَفُع ِعْنَدُه اِلَّا بِِاْذنِٖه َيْعَلُم َما َبْيَن اَْيٖديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَلا ُيٖحيُطوَن بَِشْیٍء ِمْن عِ 

ٰمَواِت َواْلاَْرَض َوَلا َيؤُ  ُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعلِىُّ الَْعٖظيمُ َشاَء َوِسَع كُْرِسيُُّه السَّ   
Bism’i’llâhi’r- rahmân’ir- rahîm. 
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Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm, lâ te'huzuhû sinetun velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve 
mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznihî, ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfehum, ve lâ 
yuhitûne bi şey'in min ilmihî illâ bi mâ şâ'e, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhû 
hifzuhumâ, ve huvel aliyyul azîm. 

 
Gerçek koruyucu ve kurtarıcı, gerçek esirgeyici ve kollayıcı Allah adına/adıyla, 
Anlamı: Her zaman diri (el-hayy), tüm varlıkları daima idare eden (el-kayyum) Allah, 

kendisinden başka hiçbir tanrı (ilah) olmayandır. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerdeki 
varlıklar da yeryüzündeki varlıklar da O’na aittir. O’nun izni olmadan O'nun katında kim şefaatte 
bulunabilir ki? O, insanların önünde-açıkta olanı şeyleri de, ardında-gizli olan şeyleri de bilir; oysa O 
dileyip uygun görmedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez / kavrayamazlar. O'nun 
sonsuz kudreti ve egemenliği gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetlenip korunması, O'na güç 
gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur. (2Bakara: 255) 
 

MÜLK VE EGEMENLİK HAKKINDA 

3Al-i İmran: 26- De ki: "Ey mutlak egemenlik sahibi Allahım! Sen egemenliği dilediğine 
verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler 
Senin elindedir. Doğrusu, Sen istediğini yapmaya kadirsin".  
3Al-i İmran: 27- "Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. 
Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın. Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık 
bağışlarsın."  

YARATILIŞ ÜZERİNDE DÜŞÜNMEK 

3Al-i İmran: 191- Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. 
Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni 
eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler. 
3Al-i İmran: 192- "Ey Rabbimiz! Kimi ateşe mahkum edersen, kuşkusuz, onu (bu dünyada) 
alçaltmış olursun: Ve bu zalimler, hiçbir yardımcı da bulamazlar."  
3Al-i İmran: 193- "Rabbimiz, biz: "Rabbinize iman edin" diye imana çağrıda bulunan bir 
çağırıcıyı işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi 
ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür." 
3Al-i İmran: 194- "Ey Rabbimiz! Elçilerin vasıtasıyla vaat ettiğin şeyi bize bahşet ve Kıyamet 
Günü bizi mahcup etme! Şüphesiz, sen sözünden asla caymazsın!" 
 
6En’am: 1 – “Her türlü övgü (hamd), gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var 
eden Allah'adır. Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, başka güçleri Rableri ile eş 
tutarlar!” 
 

İLAHI GÜCÜ VE OTORİTEYİ ALLAH’A ÖZGÜLEME 

6En’am: 162 – De ki: "Bakın, benim namazım, (bütün) ibadetlerim, hayatım ve ölümüm 
(yalnızca) bütün alemlerin Rabbi olan Allah içindir 
6En’am: 163 – “O’nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben 
Müslümanların ilkiyim.”  
6En’am: 164 – De ki: “Her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı 
yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. 
Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size, ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber 
verecektir. 
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NAMAZDA ÖNERİLEN ALLAH’I ZİKRE ÖRNEK 

17İsra: 111- De ki: “Bütün övgüler, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, 
güçsüzlükten, düşkünlükten ötürü herhangi bir yardıma, yardımcıya gereksinme duymayan 
Allah’a yakışır”. İşte, O’nu (hep böyle) yücelterek an.” 
(El hamdu lillâhillezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehû şerîkun fil mulki ve lem yekun lehû 
veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbîra.) 
 

ÖVGÜ (HAMD) HER DAİM ALLAH’ADIR 

34Sebe’: 1- Övgü (hamd), göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah’a mahsustur. 
Övgü (hamd) ahirette de O’na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) 
hakkıyla haberdardır. 
34Sebe’: 2- O, toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, gökten inen ve ona yükselen her şeyi 
bilir. O, tek başına, rahmet kaynağıdır, mağfiret sahibidir. 
 

HAŞR SÛRESİ (ESMAÜ’L-HÜSNA) 

59Haşr: 22- “Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. O, idrak edilemeyeni (gaybı) de idrak 
olunanı (şahadet) da tek bilendir (âlim). O, kurtarıcı-koruyucu (er-rahman) ve kollayıcı-
esirgeyicidir (er-rahim).  
59Haşr: 23- Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Mutlak hükümdar (el-melik), 
kusursuz-yüce (el-kuddus), barış, esenlik ve kurtuluş kaynağı (es-selâm), gerçek güvenilir (el-
mu’min), gerçek denetleyici (el-muheymin), sınırsız güç sahibi (el-azîz), her şartta iradesini 
gerçekleştirebilen (el-cebbâr), büyüklükte eşsiz (el-mutekebbir) şanı yüce olan Allah, 
insanların ilahlık yakıştırdıkları (şirkten) her şeyden uzaktır.  
59Haşr: 24- O, mutlak yaratandır (el-hâlik), ilk örneği kusursuzca var edendir (el-bâri’), 
yaratılış tasarımını kusursuz yapandır (el-musavvir)! En üstün nitelikler O’na aittir. Göklerde 
ve yerde bulunanların hepsi O'nun ululuğunu anarlar. O, sınırsız güç sahibidir (el-azîz), 
mutlak hüküm ve hikmet sahibidir (el-hakîm).” 
59: 22 - Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hû, 'âlimulğaybi veşşehâdeh, huverrahmânurrahîm. 
59: 24 - Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hû, elmelikulkuddûsusselâmul mu'minul muheyminul 'azîzul 
cebbârul mutekebbir, subhânallâhi 'ammâ yuşrikûn. 
59: 24 - Huvallâhul hâlikul bâriulmusavviru lehul'esmâ ulhusnâ, yusebbihû lehû mâ fissemâvâti 
vel'ardi ve huvel'azizulhakîm. 
 

BAZI ÖZEL DURUMLARDA OKUNABİLECEK KUR’AN’DAN DUA ÖRNEKLERİ 
 

HZ. İBRAHİM'İN HALKI VE SOYU HAKKINDAKİ DUASI 

2Bakara: 126- Hani İbrahim, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah’a ve 
ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır” demişti. Allah da, “İnkâr edeni bile az 
bir süre, (bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır; sonra onu cehennem azabına girmek zorunda 
bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası!” demişti. 
2Bakara: 127- İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Ka'be'nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle 
dua etmişti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin"; 
2Bakara: 128- "Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (Müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana 
teslim olmuş (Müslüman) bir ümmet (toplum) (kıl). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya 
ilkelerini) göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin."  
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2Bakara: 128- “Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, 
kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç 
sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.” 
 

SAVAŞ GİBİ ZOR DURUMLARDA DUA 

2Bakara: 250- (Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince şöyle dediler: “Ey 
Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu hak karşıtı inkarcı halka 
karşı bize yardım et.”  
 

HZ. İSA'NIN YİYECEKLE İLGİLİ DUASI 

5Maide: 114- Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve 
sonramız için bir bayram ve Sen'den de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık vericilerin 
en hayırlısısın" demişti. 
 

HZ. ADEM VE EŞİ, YANLIŞ YAPINCA TÖVBE DUALARI 

7A'raf: 23- O ikisi: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet 
etmezsen, hiç şüphesiz, kaybedenlerden olacağız!" dediler. 
 

BASKILAR VE ŞİDDET KARŞISINDA DUA 

7A’raf: 126- Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde Rabbimizin ayetlerine inanmamızdan başka bir 
nedenle bizden intikam almıyorsun. "Rabbimiz, üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak 
öldür."  
 

İSLAM’DAN ÇIKARICI GÜNAH İŞLEYİNCE TÖVBEYE YÖNELİK DUA 

7A’raf: 155- Musa, belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden yetmiş adam seçip ayırdı. Bunları 
da 'dayanılmaz bir sarsıntı' tutuverince, dedi ki: "Rabbim, eğer dileseydin, onları ve beni daha 
önceden helak ederdin. (Şimdi) İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak 
edecek misin? O da Senin denemenden başkası değildir. Onunla sen dilediğini saptırır, 
dilediğini hidayete erdirirsin. Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge; Sen 
bağışlayanların en hayırlısısın."  
7A’raf: 156- Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: 
"Azabımı dilediğime isabet ettiririm, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır; onu korkup sakınanlara, 
zekatı verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım."  
 

HZ. MUSA VE NUH'UN ZOR DURUMDA KALINCA BEDDUASI 

10Yunus: 84- Musa dedi ki: "Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip müslüman olmuşsanız artık 
yalnızca O'na tevekkül edin."  
10Yunus: 85- Bunun üzerine onlar da: "Biz güvenimizi Allah'a bağlamışız! Ey Rabbimiz, bizi 
zalim bir topluluğun elinde rüsvay etme!" dediler. 
10Yunus: 86- "Hakkı inkar eden bu toplumun elinden lütfunla kurtar bizi".  
 
10Yunus: 88- Mûsâ şöyle dedi: “Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun’a ve onun ileri gelenlerine 
dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey 
Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver, çünkü onlar elem dolu 
azabı görünceye kadar iman etmezler.” 
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HZ. NUH'UN OĞLUYLA İLGİLİ DUASI 

11Hud: 47- “Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni 
bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen ziyana uğrayanlardan olurum.” 
   

HZ. YUSUF’UN DUASI 

12Yusuf: 101- "Ey Rabbim! Bana nüfuz ve iktidar bahşettin; olayların altında yatan gerçekleri 
kavrayıp açıklama bilgisi verdin. (Ey) göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada ve ahirette 
benim yanımda yakınımda olan/beni koruyup destekleyen Sensin. Sanımı, bütün varlığıyla 
kendini Sana adamış (Müslüman) biri olarak al ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına 
kat!" 
 

HZ. İBRAHİM'İN HALKI, KENTİ VE SOYU HAKKINDAKİ DUASI 

14İbrahim: 35- Hani İbrahim şöyle demişti: "Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara 
kulluk etmekten uzak tut." 
14İbrahim: 36- Çünkü, ey Rabbim, bu (tapınma nesneleri) gerçekten, insanlardan pek çoğunu 
yoldan çıkardı! "Bunun içindir ki, (yalnızca tebliğ ettiğim dinde) bana uyan kimse gerçekten 
bendendir; bana baş kaldırana gelince, şüphesiz Sen çok acıyan, esirgeyen gerçek 
bağışlayıcısın! 
 14İbrahim: 37- "Ey Rabbimiz! Soyumdan bazılarını ekilebilir toprağı olmayan bir vadiye, 
Senin kutsal evinin yakınına yerleştirdim ki, ey Rabbimiz, namazı devamlılık ve duyarlılık 
içinde yerine getirsinler; öyleyse, insanların kalplerini onlara doğru meylettir; ve onlara 
verimli, bereketli rızıklar bahşet ki şükretsinler. 
 14İbrahim: 38- "Ey Rabbimiz! Şüphesiz, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilen Sensin: 
Çünkü yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz." 
14İbrahim: 39- "En içten övgüler, kocamış halimle bana İsmail ile İshak'ı armağan eden 
Allah'a özgüdür! Duaları, yakarışları işiten elbette benim Rabbimdir: 
14İbrahim: 40- "Rabbim, beni namazı(nda) sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, 
duamı kabul buyur." 
 14İbrahim: 41- Rabbimiz! Hesabın görüleceği Gün, beni, anamı babamı ve bütün müminleri 
bağışla!" 
   

NAMAZDA ÖNERİLEN DUAYA ÖRNEK 

17İsra: 80- De ki: "Rabbim, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de 
dürüst olarak çıkmamı nasib et ve Kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver 
bana!" 
17İsra: 81- Ve yine de ki: “Hakikat geldi, sahte ve tutarsız olan(batıl) yıkılıp gitti; zaten sahte 
ve tutarsız olan(batıl) er geç yıkılıp gitmek zorundadır!” 
(Rabbî edhilnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhraca sıdkın vec'al li min ledunke sultânen nesîra. Ve kul 
câel hakku ve zehekal bâtıl, innel bâtıle kâne zehukâ.) 
 

SECDEDE ÖNERİLEN DUA 

17İsra: 107-De ki: “Ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz, daha önce kendilerine ilim 
verilenler, Kur’an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar.” 
17İsra: 108-Ve derler ki: “Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin va’di mutlaka 
gerçekleşecektir.” (Subhâne rabbinâ in kâne va'du rabbinâ le mef'ûla.) 



15 
 

 

ASHAB-I KEHF’İN ZOR DURUMDAKİ DUALARI 

18Kehf: 10- O gençler mağaraya sığındılar: "Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve bize şu 
işimizden bir çıkış yolu hazırla!" dediler. 
 

HZ. ZEKERİYYA YAPAYALNIZ KALDIĞINI HİSSEDİNCE ETTİĞİ DUA 

19Meryem: 10- Zekeriyya, “Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver”, dedi. 
Allah da, “Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır” 
dedi.  
19Meryem: 2- Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır.  
19Meryem: 3- Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.  
19Meryem: 4- O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. 
Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”  
19Meryem: 5,6- “Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr 
olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub 
hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!”  
19Meryem: 7- (Allah şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul 
müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.”  
19Meryem: 8- Zekeriyya, “Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına 
ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?”  
19Meryem: 9- (Vahiy meleği) dedi ki: “Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu bana göre kolaydır. 
Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım. 
   

HZ. MUSA’NIN FİR’AVUN’A GİTMEDEN YAPTIĞI DUA 

20Taha: 25- Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.”  
20Taha: 26- “İşimi bana kolaylaştır.”  
20Taha: 27,28- “Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.”  
20Taha: 29- “Bana ailemden birini yardımcı yap,”  
20Taha: 30- “Kardeşim Hârûn’u.”  
20Taha: 31- “Onunla gücümü artır.”  
20Taha: 32- “Onu işime ortak et.”  
20Taha: 33- “Seni yücelterek koşuşturalım(tespih edelim) diye”,  
20Taha: 34- “Seni çokça analım (zikredelim) diye.”  
20Taha: 35- “Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.” 
(Rabbişrah li sadrî. Ve yessir li emrî. Vahlul ukdeten min lisânî. Yefkahu kavlî. Vec'al li veziran min ehlî. 
Hârune ehî. Uşdud bihi ezrî. Ve eşrikhu fi emrî. Key nusebbihake kesîra. Ve nezkurake kesîra. İnneke 
kunte binâ basîra.) 
 

HZ. EYYUB'UN HASTALIĞI İLGİLİ DUASI 

21Enbiya: 83- Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Şüphesiz bu dert (ve hastalık) beni 
sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın." 
(Rabbî enni messeniyed durru ve ente erhamur rahimîn.) 
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HZ. ZEKERİYA’NIN YALNIZ VE ÇARESİZ KALINCA YAPTIĞI DUA 

21Enbiya: 89- Zekeriya(yı da an ki o'nu da böyle kurtarmıştık;) hani, o da Rabbine seslenerek: 
"Rabbim, beni yalnız başıma bırakma; fakat, (beni varissiz bıraksan bile, biliyorum ki) 
herkes göçüp gittikten sonra kalıcı olan biricik varlık Sensin!"  
(Rabbi lâ tezerni ferden ve ente hayrul varisîn.) 
 

HZ. YUNUS'UN DUASI 

21Enbiya: 87- ...Ama sonra (düştüğü bunalımın) derin karanlığı içinde: "Senden başka tanrı yok! 
Sınırsız kudret ve yüceliğinle Sen her şeyin üstündesin: doğrusu ben gerçekten büyük bir 
haksızlık yaptım!" diye seslenmişti. 
 

HZ NUH’UN GEMİYE (TAŞITLARA) BİNİNCE OKUDUĞU DUA 

43Zuhruf: 12- O, bütün çiftleri yarattı ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etti. 
43Zuhruf: 13- Böyle yapar ki onlara hükmedesiniz ve ne zaman onlardan yararlanırsanız 
Rabbinizin nimetlerini hatırlayıp, "(Bütün) bunları bizim hizmetimize veren O ne yücedir, 
çünkü (O olmasaydı) biz bunu elde edemezdik; 
43Zuhruf: 14- Biz elbette Rabbimize döneceğiz." diyesiniz. 
(Subhanellezî sehhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ le munkalibûn.) 
 

HZ. NUH'UN ZALİM HALKTAN KURTULUP GEMİYE BİNİNCE VE GEMİDEN İNİNCE 

ETTİĞİ DUA 

23Müminun: 28- "Sen ve yanında bulunanlar gemiye yerleştiğiniz zaman: "Bizi o zalim halktan 
kurtaran Allah'a hamdolsun." de. 
23Müminun: 29- Ve de ki: Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskân edenlerin en 
hayırlısısın." 
 

RAHMAN’IN SEÇKİN KULLARININ DUASI 

25Furkan: 63- Rahman'ın has kulları ki, onlar yeryüzünde tevazu ve vekar içinde yürürler ve ne 
zaman kötü niyetli, dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa, (sadece) selam! derler. 
25Furkan: 64- Onlar ki, gecenin derinliklerinde secdeye vararak ve kıyama durarak, Rablerini 
anarlar. 
25Furkan: 65- Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, 
gerçekten onun azabı sürekli ve tahammülü zordur!”  
25Furkan: 66- “Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.”  
(Rabbenasrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne ğaramâ. İnnehâ saet mustekarran ve 
mukâmâ.) 
 
25Furkan: 74- Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı olacak 
(çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl," diyenlerdir. 
(Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ va zurriyyâtinâ kurrate a'yunin vec'alnâ lil muttakîne imâmâ.) 
 

HZ. İBRAHİM’İN HALKI KARŞISINDAKİ DUASI 

26Şuara: 77- "(Bana gelince, ben biliyorum ki,) şüphesiz (bu düzmece tanrılar) benim 
düşmanlarımdır, (ve benim için) alemlerin Rabbinden başka (tanrı yoktur);  
26Şuara: 78- beni yaratan da, bana doğru yolu gösteren de O'dur; 
26Şuara: 79- ve beni yediren de, içiren de O'dur;  
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26Şuara: 80- ve hasta olduğum zaman beni iyileştiren, 
26Şuara: 81- ve beni öldürecek olan ve sonra yeniden diriltecek olan (hep) O'dur. 
26Şuara: 82- Ve Hesap Günü'nde hatalarımı bağışlamasını umduğum kimse de O'dur. 
26Şuara: 83 "Ey Rabbim! Bana (doğruyla eğrinin ne olduğuna) hükmedebilme bilgi ve 
yeteneğini bağışla ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat  
26Şuara: 84- ve gerçeği benden sonrakilere ulaştırabilme gücü (doğruluk dili) ver bana; 
26Şuara: 85- "Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından kıl,"  
26Şuara: 86- "Babamı da bağışla, çünkü o şaşırıp sapanlardandır." (Bkz. 9: 114; 60: 4) 
26Şuara: 87- "Ve beni (insanların) diriltilecekleri gün küçük düşürme."  
 

HZ. SÜLEYMAN’IN DUASI 

27Neml: 19- Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: “Ey Rabbim! Beni; bana ve 
ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın erdemli işler işlemeye sevk et 
ve beni rahmetinle erdemli kullarının arasına kat!”  
 

TÜM PEYGAMBERLERE VE İYİ İNSANLARA DUA 

27Neml: 59- De ki: “Allah'a övgüler ve seçtiği kullarına selam (esenlik, hayır, güzellik) olsun. 
Allah mı daha hayırlı, yoksa onların ilahlık yakıştırarak şirk koştukları ortaklar mı?” 
37Saffat: 79- "Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun!"  
37Saffat: 109-"İbrahim'e selam olsun!"  
37Saffat: 120-"Musa'ya ve Harun'a selam olsun!" 
37Saffat: 130-"İlyas'a ve o'nun yolundan gidenlere selam olsun!" 
37Saffat: 181-Görevlendirilmiş bütün elçilere selam olsun! 
 

HZ. MUSA’NIN ZOR DURUMDA KALINCA BEDDUASI 

28Kasas: 24- (Musa) dedi ki: “Rabbim! Bana indireceğin her türlü hayra muhtacım.” 
(Rabbî innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.) 
 

HZ. EYYUB'UN HASTALIĞI İLGİLİ DUASI 

38Sad: 41- Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o: "Herhalde şeytan, bana kahredici bir acı ve azap 
dokundurdu" diye Rabbine seslenmişti. 
(Rabbî enni messeniyeş şeytânu bi nusbin ve azâb.) 
 

MELEKLERİN İNANANLAR HAKKINDAKİ DUASI 

40Mü’min: 7- Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek 
tespih ederler, O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! 
Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları 
bağışla ve onları cehennem cezasından koru.”  
40Mü’min: 8- “Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi 
olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen sınırsız güç 
sahibisin, mutlak hüküm ve hikmet sahibisin.” 
40Mü’min: 9- “Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona 
rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır."  
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VERİLEN NİMETLER KARŞISINDA DUA 

46Ahkaf: 15- Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Annesi onu güçlükle 
taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun (hamilelikte) taşınması ve sütten kesilmesi, otuz aydır. 
Nihayet güçlü (erginlik) çağına erip kırk yıl (yaşın)a ulaşınca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve 
babama verdiğin nimete şükretmemi ve senin razı olacağın erdemli bir işte bulunmamı 
sağla; benim için soyumda erdemli insanlar kıl. Gerçekten ben tövbe edip Sana yöneldim ve 
gerçekten ben Müslümanlardanım." 
 

İNANANLAR HAKKINDA DUA 

59Haşr: 10- Onlardan sonra gelenler, "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan 
kardeşlerimizi bağışla ve inananlara karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce veya 
duygulara yer bırakma. Ey Rabbimiz! Sen şefkat Sahibisin, rahmet kaynağısın!" diye 
yalvarırlar. 
 

HZ. İBRAHİM’İN HALKI KARŞISINDAKİ DUASI 

60Mumtahine: 4- İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi 
kavimlerine demişlerdi ki: "Biz, sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi 
(artık) tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir 
düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir." Ancak İbrahim'in babasına: "Sana bağışlanma dileyeceğim, 
ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez." demesi hariç. "Ey 
Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve 'içten sana yöneldik.' Dönüş sanadır." 
60Mumtahine: 5- "Rabbimiz, bizi inkâr edenler için fitne (deneme konusu) kılma ve bizi 
bağışla Rabbimiz. Şüphesiz Sen, sınırsız güç sahibisin, mutlak hüküm ve hikmet sahibisin."  
 

İNANANLARIN AHİRETTEKİ DUASI 

66Tahrim: 8- Ey iman edenler! Allah'a kesin (nasuh) bir tövbe ile tövbe edin. Olabilir ki, Allah sizin 
kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan cennetlere sokar. O gün Allah, Peygamberi ve onunla 
birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşar parıldar. 
Derler ki: "Rabbimiz aydınlığımızı ve ışığımızı tamamla, bizi bağışla! Şüphesiz Sen, her şeye 
güç yetirensin."  

HZ. NUH'UN ZOR DURUMDA KALINCA BEDDUASI 

71Nuh: 26- Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Hak karşıtı inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde 
bırakma!”  
71Nuh: 27- “Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve hak karşıtı 
inkarcı kimseler yetiştirirler.”  
71Nuh: 28- “Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden 
erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”  

BAZI SERBEST DUA İFADELERİ  
(AYETLERDEN ESİNLENİLEREK HAZIRLANMIŞTIR) 

ÖNCELİKLE BKZ... 
EN ÜSTTE FATİHA SÛRESİ 
EN ÜSTTE FELAK SÛRESİ 

EN ÜSTTE NAS SÛRESİ 
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KUNUT DUALARI 

  
Okunuşu: Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve 

netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve 
nahleu ve netruku men yefcuruk.” 

Anlamı: Allahım! Kuşkusuz biz; yalnızca senin yardımını, bağışlamanı ve kılavuzluğunu 
(hidayetini) dileriz. Yalnızca sana iman ederiz. Tövbe için yalnızca sana yöneliriz. Yalnızca sana 
güvenip dayanırız. Yalnızca seni yüceltiriz. Her türlü hayırlı olanı verimli değerlendirip sana 
şükrederiz. Nankörlük edip seni asla reddetmeyiz. Sana karşı kural tanımazları terk ederiz. 

 
Okunuşu: Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu 

nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık. 
Anlamı: Allahım! Yalnızca sana kulluk ederiz. Yalnızca senin için namaz kılarız (sorunlar ve 

sıkıntılarda destek oluruz). Yalnızca sana teslimiyet gösterir (secde ederiz) ve yalnızca sana çaba 
harcarız. Kurtarışını (rahmetini) umarak bağlılıkta acele ederiz, cezandan (azabından) endişe 
ederiz. Kuşkusuz senin cezan (azabın), hak karşıtı inkârcılar lâyıktır. 

 

DİĞER GENEL (SERBEST) DUA ÖRNEKLERİ 

 Rabbimiz! Bizleri, doğruyu gören, gösteren ve buna uygun yaşam sürenlerden kıl! Bizi erdemli 
insanların arasına kat. (1Fatiha: 6-7; 12Yûsuf: 101) 

 
 Rabbimiz! İşlerimizi kolaylaştır, işimizde bizi verimli ve başarılı kıl! Yaptığımız hatalar ve 

ölçüsüz davranışlarımızdan dolayı bizleri bağışla. Unuttuklarımız ve yanılgılarımızdan dolayı 
bizleri sorumlu tutma! Bizi doğru ve sağlam çizgi üzerinde tut! Erdem karşıtlarına karşı bize 
yardım et! (20Taha: 26; 3Ali İmran: 147; 2Bakara: 286) 

  
 Rabbimiz! Çevremizde, ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuzlukların, kavgaların, çatışmaların 

ve savaşların insanlığın hayrına sonuçlanmasını sağla! (28Kasas: 24) 
  
 Rabbimiz! Yaşam boyunca doğru seçim yapmamızı, doğru-isabetli kararlar vermemizi ve bunları 

azimle yerine getirmemizi sağla! Rabbimiz! Sorunlarımızı en ideal biçimde çözebilmemizde bize 
yardım et! (18Kehf: 10; 12Yûsuf: 108) 

  
 Rabbimiz! Bize, işin başında da sonunda da güzellik ve iyilik ver. Bizi yıkıcı ve can yakıcı cezadan 

koru! (2Bakara: 201) 
  
 Rabbimiz! Kışkırtmacıların oyununa gelmekten sana sığınırım. Benimle yakınlık kurmalarından 

da sana sığınırım. (23Mu’minun: 97-98) 
  
 Rabbim! Yaşadığım sorunların, çektiğim sıkıntıların, geçirdiğim hastalıkların beni 

bilinçlendirmesini, geliştirip ilerletmesini sağla! (21Enbiya: 83) 
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 Rabbim! Hatalarımı çabuk görmem ve bunları tekrarlamamam konusunda beni bilinçli kıl! (3Ali İmran: 
135) 

  
 Rabbim! Bilinç seviyemi yükselt:  Bilgimi artır! (20Ta Ha: 114) 
  
 Allah’ım! Bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etme gücü, değiştirebileceğim şeyleri 

değiştirme cesareti ve bu ikisi arasındaki farkı anlayabilme sağduyusu ver. (2Bakara: 286; 
8Enfal: 29) 

  
 Rabbim! İçinde bulunduğum her ortamda yararlı olmamı, yapabileceğimin en iyisini yapmamı 

sağla! (17İsra: 80) 
  
 Rabbim! Bana, dürüstçe yaşayacak bir bilinç ve güç ver. Girdiğim ortamlarda sorumlu ve adaletli 

olmamı sağla! (18Kehf: 10; 12Yûsuf: 108) 
  
 Rabbim! Erdemli yaşam sürmemi sağla! Erdemli yaşama kulak verecek ortamlara girmem 

konusundaki kanalları aç! (20 Ta Ha: 25-35 3Ali İmran: 147) 
  
 Bizlere bunca yiyecek, içecek sağlayan, insanca yaşama yeteneği ve gücü veren Allah'a övgüler ve 

şükürler olsun.(26Şuara: 79-80) 
  
 Rabbimiz! Bize yaptığın iyilikler, sunduğun olanaklar ve sağladığın fırsatlar için Sana sonsuz 

övgüler ve şükürler olsun. (27Neml: 15; 26Şuara: 79-80) 
  
 Rabbimiz! İşlediğimiz hatalarımız ve ölçüsüz davranışlarımızdan dolayı bizleri bağışla. Bizi 

doğru ve sağlam çizgi üzerinde tut! Erdem karşıtlarına karşı bize yardım et! (3Ali İmran: 147) 
  
 Bozguncuların ellerinden gücü al! (10Yunus: 88) 
  
 Rabbimiz! Erdemli bir yaşam için ve kötülüklere karşı mücadele verirken bize güç ver. Söylemek 

istediklerimizi en doğru ve en açık bir biçimde ifade etmemizi sağla! (20 Ta Ha: 25-35 3Ali İmran: 
147) 

  
 Senin isteğin  üzerine, fırsatları-kaynakları doğru değerlendiririz(şükür) ve iç disiplinli ve 

sorumlu yaşarız umuduyla oruç tuttuk, yalvarımıza ve yakarımıza olumlu karşılık ver! (2Bakara: 
183,185) 

  
 Rabbim! Girilecek yere dürüstçe girmemi, çıkarılacak yerden dürüstçe çıkarılmamı sağla; dürüst 

yaşayacak bir bilinç ve güç ver. Girdiğim ortamlarda sorumlu ve adaletli olmamı sağla! (17İsra: 
80) 

BAZI GENEL (SERBEST) ŞÜKÜR(HAMD/ ŞÜKRAN) İFADELERİ 
ÖNCELİKLE BKZ... 

EN ÜSTTE FATİHA SÛRESİ 
DİĞER GENEL ŞÜKÜR ÖRNEKLERİ 

 Tüm varlıkların rabbi olan Allah'a övgüler ve şükürler olsun! 1Fatiha: 2 
   
 Allah'ım! Bizlere lütfettiğin bunca nimetler, yaptığın iyilikler, sunduğun olanaklar, sağladığın 

fırsatlar, bizlere verdiğin sağlık, sıhhat ve afiyet için Sana övgüler ve şükürler olsun! 
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 Gökleri ve yerküreyi yaratan, karanlıkları ve aydınlatıcı ışığı sağlayan Allah'a övgüler ve şükürler 
olsun! 6En’am: 1 

   
 Bize hidayet veren Allah'a övgüler ve şükürler olsun! Allah bize hidayet vermeseydi, hidayeti 

bulamazdık. 7A’raf: 43 
   
 Bana, anne-babamı ve yakın dostlarımı armağan eden Allah'a övgüler ve şükürler olsun! 

14İbrahim: 39 
   
 Kimseye ayrıcalıklı davranmayan, egemenlik hakları konusunda ortak tanımayan ve 

buyruklarını gerçekleştirmede zaaf göstermeyen Allah'a övgüler ve şükürler olsun! 17İsra: 111 
   
 Göklere ve yeryüzüne yaradılıştan özellikler kazandıran, doğruları bilmemiz için melekleri  ve 

insanları elçiler olarak atayan Allah'a övgüler ve şükürler olsun! 35Fatır: 1 
   
 Bizlere vaat ettiklerini doğru çıkaran ve bizi, yeryüzüne mirasçı kılan Allah'a övgüler ve şükürler 

olsun! 39Zümer: 74 

ALLAH'I ANMAYLA (ZİKİR) İLGİLİ BAZI SERBEST İFADELER 
 

ÖNCELİKLE BKZ. 
EN ÜSTTE FATİHA SÛRESİ 
EN ÜSTTE İHLAS SÛRESİ 
EN ÜSTTE AYETEL KURSİ 

SÜBHANEKE 

 
Okunuşu: Sübhanekellâhümme ve bi hamdik ve tebâra-kesmük. Ve te’alâ ceddük. (ve celle 

senâük - bu kısım; cenaze namazında okunur). Ve lâ ilâhe ğayrük.”  
Anlamı: Allahım! Sen bütün kusurlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle kusursuz kabul 

eder ve yüceliğini her zaman dile getiririm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. 
(Gazap sıfatın olan Celalin ile de methe lâyıksın.) Senden başka tanrı yoktur. (Ebû Davud, Salât, 122; 
Tirmizi, Salât, 179)  

 

TAHIYYAT 

 
Okunuşu:“Ettehıyyâtu lillâhi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibâtu esselâmu ale’n-nebiyyi (‘aleyke 

eyyühennebiyyu) ve rahmetullâhi ve berakâtühû esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. 
Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve rasûluh.” 
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Anlamı: “Her türlü sözlü (tahiyyat), fiili-bedensel (salavat) ve mâlî (tayyibat) ibâdetler Allâh’a 
mahsustur. Selâm ve Allah’ın rahmeti, bereketleri Peygamber’e olsun (ey Peygamber, senin üzerine 
olsun) ve selâm bizlere ve Allâh’ın sâlih kullarına olsun. Ben şehâdet ederim (yakînen bilirim) ki, 
Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehâdet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve 
Resûlüdür.” 

2633 - Abdullah İbnu Ömer şöyle teşehhüd okurdu: "Ettahiyyâtu lillâhi, ve'ssalavâtu lillâhi, ez-
Zâkiyâtu lillâhi, es-Selâmu ale'n-Nebiyyi ve Rahmetullahi ve berekâtuhu, es-Selâmu aleynâ ve ala 
ibâdillâhi's-Sâlihîn. Şehidtü en lâ-ilâhe illallâhu ve şehidtü enne Muhammeden Resûlullâhi." Hadis 
No: 2633 (Muvatta, Salât: 54, (1, 91); Ebû Dâvud, Salât: 182, (971); Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, 
Akçağ Yayınları: 8/480-481.) (Açıklama: Bu rivayette esselâmu aleyke eyyühennebiyyu yerine 
"esselâmu ale'n-Nebiyyi" denmektedir. Hadise şerh yapan alimler bunu normal karşılarlar ve bazı 
rivayetlerde Ashâb'ın Resûlullah sağken, "es-selâmu aleyke" yani "selam sana olsun" dediği halde, 
vefatından sonra, muhataptan (Sen zamirinden) gayba (O zamirine) geçerek, "es-Selâmu ale'n-
Nebiyyi" yani “Peygamber’e selam olsun” dediklerini belirtirler.) 
 

SALLİ-BARİK 

 
Okunuşu: “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte ‘alâ 

İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdün mecîd.” 
Anlamı: “Allah’ım! Muhammed ’e ve Muhammed ’in üm-metine rahmet eyle; şerefini yücelt. 

İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan 
ve şeref sahibi de sensin.” 
 

 
 

Okunuşu:“Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte ‘alâ 
İbrahime ve ‘alâ âli İbrahim. İnneke hamîdün mecîd.” 

Anlamı:“Allah’ım! Muhammed ’e ve Muhammed ’in üm-metine hayır ve bereket ver. İbrahim’e 
ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de 
sensin.” (Buharî, De’avât, 32; Müslim, Salât 66; Ebû Davud, Salât, 183; Tirmizî, Ebvabu’t-Tatavvu, 
346) 
 

DİĞER GENEL (SERBEST) ZİKİR ÖRNEKLERİ 

 Ey gökleri ve yeri yaratan Allah! 
 Ey canlıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Allah’ım! 
 Ey yeryüzündeki her şeyi hizmetimize sunan Allah’ım! 
 Ey her şeyi bilen, her şeyi gören ve her şeye gücü yeten Allah! 
 Ey kullarına ışık olsun diye ilahi kitap indiren Allah'ım! 
 Ey en doğru yolu gösteren Allah'ım! 
 Ey kulları arasında en doğru kararı veren Allah'ım! 
 Ey herkesi adil yargılayan Allah'ım! 
 Allah'ım! Bizim sahibimiz Sensin. 
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 Sen her şeyi gören ve her şeyi bilensin. 
 Senin adaletine sığınıyorum. 
 Evrendeki tüm varlıkları, canlıları ve güçsüzleri gözeten Sensin. 
 Bizlere bilmediklerimizi öğreten Sensin. 
 Sen affedici, bağışlayıcı ve merhamet edicisin. 
 Gerçek koruyucu ve kurtarıcı Sensin. 
 
 

İLAHİ İLKELER (BUYRUKLAR) VE DEĞERLER (ÖNERİLER) 
 

AMENTÜ VE ERDEMLİ VE İYİ OLMAK 

2Bakara: 177- Gerçekte erdemlilik, yüzünü doğuya veya batıya çevirmeniz ile ilgili değildir; 
ama gerçek erdem sahibi, Allah'a, Ahiret Günü'ne, melekler, vahye ve Peygamberlere inanan, 
servetini -kendisi için ne kadar kıymetli olsa da- akrabasına, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine, 
yolculara, (yardım) isteyenlere ve insanları tutsaklıktan kurtarmaya harcayan; namazında 
devamlı ve dikkatli olan ve zekat (arındırıcı mali) yükümlülüğünü ifa eden kişidir; ve 
(gerçek erdem sahipleri) söz verdiklerinde sözünü tutan, felaket, zorluk ve sıkıntı anlarında 
sabredenlerdir. İşte onlardır sadakatlerini gösterenler ve işte onlardır Allah'a karşı 
sorumluluklarının bilincinde olanlar.  

 

KELİMEİ ŞAHADET VE İSLAM 

3Al-i İmran: 18-Allah, (bizatihi Kendisi) ile melekler ve hak ve adaleti gözeten ilim 
sahipleri O’nun yanı sıra tanrı olmadığına şahitlik ettiler: O’nun yanı sıra tanrı yoktur, O, 
ilahi güç sahibidir, ilahi hüküm sahibidir. 

 3Al-i İmran: 19- Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine 
ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim 
Allah’ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.  

 
 
 
4Nisa: 36-“Allah’a kulluk edin ve ona hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana 

babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki 
arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen 
kimseleri sevmez.”  

 

ŞİRK KOŞMAYIN 

3Al-i İmran: 79-80-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) ve 
peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” demesi 
düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte olduğunuz Kitab’ın gereği 
olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, “Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin.” 
diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç hakikati inkârı(küfrü) 
emreder mi?  

 
4Nisa: 48,116-“ Şüphesiz Allah, kendisine ortak(şirk) koşulmasını asla bağışlamaz. 

Bunun dışında kalan (günah)ları ise uygun göreceği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk 
koşan kimse, şüphesiz büyük bir iftira atmış olur.”  
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5Maide: 72-“Kim Allah’a ortak(şirk) koşarsa, artık, Allah ona cenneti muhakkak haram 
kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” 

6En’am: 88-“ İşte bu, Allah’ın hidayetidir (yol göstermesidir-kılavuzluğudur) ki, 
kullarından uygun gördüğünü buna iletip yöneltir. Eğer onlar (peygamberler) da Allah’a 
ortak(şirk) koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti.”  

39Zümer: 65-“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer 
Allah’a ortak(şirk) koşarsan elbette amelin (yaptığın doğru iş ve davranış) boşa çıkar ve 
elbette ziyana uğrayanlardan olursun.”  

 
5Maide: 117-“Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin 

de Rabbiniz olan Allah’a kulluk (ibadet) edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara 
şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen, her şeye 
hakkıyla şahitsin.”  

 
7A’raf: 3-“ Rabbinizden size indirilene (Kur’an’a) uyun. Onu bırakıp başka dostlara(evliyalara) 

uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!” 
 
7A’raf: 29-“De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. 

Dini Allah’a has kılarak O’na dua edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.”  
7A’raf: 30-“Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık lâyık oldu. Çünkü onlar 

Allah’ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı.”  
7A’raf: 31-“Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin 

için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.”  
7A’raf: 32-“De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti (süslenmeyi, süs eşyalarını güzel-temiz 

ve temiz olan her şeyi) rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında inananlar içindir. 
Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri, ayrı ayrı 
açıklıyoruz.”  

7A’raf: 33-De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli cinsel açıdan edepsizlikleri, günahı, haksız 
saldırıyı, hakkında hiçbir delil indirmediği herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı 
bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.” 

 
11Hud: 14- Eğer size (bu konuda) cevap veremedilerse, bilin ki o (Kur’an) ancak Allah’ın 

ilmiyle indirilmiştir ve O’nun yanı sıra hiçbir ilâh yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz?  
 
9Tevbe: 31-“(Yahudiler) Allah'ın yanı sıra dini liderlerini (hahamlarını); (Hıristiyanlar) 

da dini otoritelerini (rahiplerini) ve Meryem oğlu Mesîh'i (İsa'yı) rabler edindiler. Hâlbuki 
onlara ancak tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O’nun yanı sıra tanrı yoktur. O, bunların ortak 
koştukları şeylerden uzaktır.  

9Tevbe: 32- Allahın (yol gösterici) ışığını, laf kalabalığıyla söndürmek istiyorlar: Fakat Allah 
(bunun gerçekleşmesine) izin vermeyecektir, çünkü O, ışığının olanca aydınlığıyla yayılmasına 
irade etmiştir, hakkı inkar edenler bundan hoşlanmasa da!  

9Tevbe: 33- Odur, dinini bütün (batıl) dinlere karşı üstün kılmak üzere hidayeti ve hak dini 
(yaymak göreviyle) Elçisini gönderen; Allahtan başkalarına tanrılık yakıştıranlar bundan 
hoşlanmasalar da.  

9Tevbe: 34- Siz ey inananlar! Bilin ki, dini liderlerin (hahamların) ve dini otoritelerin 
(rahiplerin) çoğu, insanların mallarını hak-hukuk dışı yollarla yerler ve (insanları) Allah’ın 
yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara 
çetin bir azabı müjdele. 

 
10Yunus: 18-“Allah’ın yanı sıra kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere 

tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır (kayırıcılarımız, 
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kurtarıcılarımız)” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber 
veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” 

 
10Yunus: 59-60-“De ki: "Gördünüz mü, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir 

kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız." De ki: "Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz 
Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a yakıştıranlar, 
Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah 
insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) onların çoğu şükrünü bilmez.”  

12Yusuf: 39-Ey hapis arkadaşlarım! Grup grup olmuş rabler mi, yoksa bütün varlıklara 
egemen bir tek Allah(a inanmak) mı daha hayırlıdır?  

12Yusuf: 40-"Sizin Allah’ın yanı sıra kulluk ettikleriniz, Allah'ın kendileri hakkında hiç 
bir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad (nitelik) olarak adlandırdığı(nitelediğiniz) 
birtakım (tanınmış) isimlerden başkası değildir. İlahi hüküm belirlemek, yalnızca Allah'ın 
hakkıdır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte 
budur, ancak insanların çoğu bilmezler."  

 
16Nahl: 36-“Andolsun biz, her topluma, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan(ilahlık iddiasında 

olanlardan) kaçının” diye peygamber gönderdik...” 
 

AHİRET VE İLAHİ ADALET 

1Fatiha: 4-“Din (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir.”  
 
13Ra’d: 40-“…Sana düşen, sadece duyurmaktır(tebliğ). Hesap görmek bize düşer.”  
 
27Neml: 93-Ve yine, de ki: "Övgüler olsun Allah'a! İlahi işaretlerini size gösterecek, siz de 

onları tanıyacaksınız". Ve Rabbin yaptıklarınızdan asla gafil değildir.  
 
41Fussilet: 53- Zamanı geldiğinde insana ilahi mesajlarımızı (evrenin) uçsuz bucaksız 

ufuklarında ve kendi öz benliklerinde (bulduklarıyla) tam olarak anlatacağız ki bu (vahy)in 
tartışılmaz bir gerçek olduğu, apaçık ortaya çıksın. Rabbinin her şeye tanık olduğu(nu 
bilmeleri onlara) hala yetmez mi?  

 
42Şura: 30-“ Sizi derinden etkileyen (Başınıza gelen her felaket/bela/olumsuz) her 

durum kendi ellerinizle yapıp ettiklerinizin bir ürünüdür; bununla beraber çoğunu da Allah 
affedicidir.”  

 
4Nisa: 79-Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her kötülük de kendi(yanlışın 

yüzü)ndendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak Allah yeterlidir. 
 
30Rum: 41- İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde 

(ekolojik) çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah), belki (doğru yola) geri dönerler diye 
yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattırmaktadır.  

 
3Al-i İmran: 155- İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak 

yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. 
Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).  

 
4Nisa: 88-Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah, onları 

kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi 
istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa, artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. 
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6En’am: 70-…İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır; küfre saptıklarından 

dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azab vardır.  
 
16Nahl: 34-Böylece işledikleri kötülükleri kendilerine isabet etti ve alaya aldıkları şey, 

kendilerini sarıp kuşatıverdi. 
 
39Zümer: 48-Kazandıkları kötülükler, kendileri için açığa çıkmıştır ve alay konusu edindikleri 

şey de kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.  
 
39Zümer: 51-Böylece, kazandıkları kötülükler(in acı sonucu) onlara isabet etti. Bunlardan 

zulmetmiş olanlara da, kazandıkları kötülükler isabet edecektir. Ve onlar (bunu kendilerine 
uygulamaktan Allah'ı) aciz bırakabilecekler değildirler. 

 
45Ahkaf: 33-Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay konusu 

edindikleri de onları sarıp kuşattı.  
 
18Kehf: 58-Senin Rabbin rahmet sahibi (ve) bağışlayıcıdır. Eğer, kazandıklarından dolayı 

onları (azabla) yakalasaydı, şüphesiz onlara azabı (bir an önce) çabuklaştırırdı. Hayır, onlar için bir 
buluşma zamanı vardır, onun dışında asla başka bir sığınak bulamayacaklardır. 

 
35Fatır: 45-Eğer Allah, kazandıkları dolayısıyla insanları (azab ile) yakalayıverecek olsaydı, 

(yerin) sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı, ancak onları, adı konulmuş bir süreye kadar 
ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman, artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir.  

 
42Şura: 22-Zalimleri kazandıkları dolayısıyla korkuyla titrerlerken görürsün; o (yaptıkları) da 

üstlerine çöküvermiştir. İman edip salih amellerde bulunanlar ise, cennet bahçelerindedirler. 
Rableri katında her diledikleri onlarındır. İşte büyük fazl (nimet ve üstünlük) budur.  
 

6En’am: 32-Günübirlik yaşam ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?  

6En’am: 112-Ve işte böylece, biz, hem insanlar hem de görünmez varlıklar (cinler) 
içinden zihin çelmeyi amaçlayan yaldızlı/parlak yarı hakikatleri birbirine fısıldayan şeytani 
güçleri peygambere düşman kıldık. Ama Rabbin dilemedikçe onlar bunu yapamazlardı. O halde, 
onlardan ve onların mesnetsiz hayallerinden uzak durun!  

6En’am: 113-Yine de, ahirete inanmayanların kalpleri Ona yönelebilsin ve Onda tatmin 
bulabilsinler diye, ayrıca ulaşabilecekleri (fazilet derecesi)ne ulaşabilsinler diye,  

 
6En’am: 150-De ki: "Allahın (bütün) bunları yasakladığına dair şahitlik yapacak şahitlerinizi 

getirin!" Eğer onlar (çekinmeden yalan) şahitlik yaparlarsa sakın onların bu düzmece şahitliklerine 
katılmayın; ve mesajlarımızı yalanlayanların, öteki dünyaya (ahirete) inanmayanların ve başka 
güçleri Rablerine denk görenlerin hatalı görüşlerine uymayın!  

8Enfal: 67-Kıyasıya girdiği zorlu bir meydan savaşı sonucu değilse, esir almak bir peygamber 
için yakışık almaz. Siz bu dünyanın geçici kazançlarına talip olabiliyorsunuz, ama Allah (sizin için) 
sonraki(ahiret) hayatın (güzel: iyi olmasını) murad ediyor: çünkü, Allah doğru hüküm ve hikmetle 
edip eyleyen en yüce iktidar sahibidir.  

 
16Nahl: 22-Sizin tanrınız Tek Tanrıdır; ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri bu (gerçeği), 

boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.  
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16Nahl: 60- (Bunun içindir ki,) kötü niteleme(ler) ahirete inanmayanlara yakışır; en yüce 
niteleme(ler) ise Allah'a. Çünkü, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen en yüce iktidar sahibi 
O'dur!  

 
17İsra: 19-Fakat ahiret hayatını(n güzelliğini) isteyen ve bunun için gösterilmesi gereken 

çabayı gösterenlere gelince, (gerçek) müminler bunlardır; çabalarına (Allah katında) değer verilen 
kimseler de işte böyleleridir!  

 
17İsra: 72-Ve bu (dünyada kalbi) kör olan, ahirette de kör olacak ve (doğru yoldan) daha da 

sapmış bulunacaktır.  
 
27Neml: 4-Ahirete inanmayanlara gelince, onlara yapıp ettiklerini güzel göstermişizdir; bu 

yüzden, körcesine bocalayıp durmaktadırlar.  
 
27Neml: 66-Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri gerçeğin berisinde kalmaktadır; zaten 

(çoğu zaman) onun gerçekliğinden yana şüphe içindedirler; hayır, ondan yana kördürler.  
 
28Kasas: 70-Çünkü O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. (Hayatın) başında da 

sonunda da tüm gerçek övgüler yalnızca O'na yaraşır; nihai hüküm O'nundur; çünkü O'na 
döndürüleceksiniz.  

 
28Kasas: 77-Öyleyse, Allah'ın sana verdiklerinden yararlanarak yalnızca ahiret yurdunda (iyi 

bir yer tutmanın) yolunu ara; bu arada, pek tabii, bu dünyadaki nasibini de unutma; ve Allah nasıl 
sana iyilikte bulunduysa, sen de (başkalarına) öyle iyilikte bulun; ve sakın yeryüzünde 
bozgunculuk, karışıklık çıkarmaya çalışma: çünkü, şüphesiz, Allah bozguncuları sevmez!" dedikleri 
zaman,  

 
28Kasas: 83- (Ama) ahiret yurduna gelince, Biz orayı yeryüzünde büyüklük taslamayan ve 

bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere ayırmış bulunuyoruz; çünkü gelecek Allah'a karşı 
sorumluluk bilinci taşıyan kimselerindir.  

 
30Rum: 7-Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen 

gaflettedirler.  
 
34Sebe: 21-Halbuki (İblis'in) onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. (Zaten İblis'e 

insanları baştan çıkarma izni vermişsek,) ahiretin varlığına (gerçekten) inananları ona şüphe ile 
bakanlardan kesin bir şekilde ayırd etmek için (vermişizdir) çünkü Rabbin her şeyi görüp 
gözetendir.  

 
38Sad: 7-Biz bunu son(ahiret) dinde (en son dinî inanışlarda) duymadık. 
 
39Zümer: 45-Ve Allah ne zaman tek başına anılsa, öteki dünyaya inanmayanların kalpleri 

keskin bir nefretle dolar. Halbuki O'nun yanısıra başka (hayali) güçler de anıldığı zaman hemen 
(yüzleri güler,) neşelenirler!  

 

KAFANIZDAN HELAL HARAM TÜRETMEYİN! 

6En’am: 21-24-“Allah hakkında yalan uyduran, ya da O'nun  ayetlerini yalanlayandan 
daha zalim kim olabilir? Zalimler de kurtuluş yüzü görmezler. Onları tümüyle (mahşere) toplayıp 
da Allah’a ortak koşanlara, “Nerede, ilâh olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü 
hatırla. Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (O’na) ortak koşanlar 
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(müşrikler, çoktanrıcılar) değildik” demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak, 
kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma ilâhları) onları 
nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi?” 

 
6En’am: 138- Onlar, (haksız) bir iddia ile, "Şu hayvanlar ve tarla mahsulleri kutsaldır; 

bizim izin verdiklerimiz dışında hiç kimse onlardan yiyemez!" derler ve bazı tür hayvanların 
sırtına yük vurulmasının yasak (olduğunu ilan eder)ler; Bir kısım hayvanları da keserken 
üzerlerine Allah’ın adını anmazlar. (Bütün bunları) Allah’a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları 
sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. 

6En’am: 139- Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) 
sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.” Eğer ölü olursa, o vakit onda hepsi 
ortaktırlar. Allah, onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet 
sahibidir, hakkıyla bilendir.  

6En’am: 140- Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah’ın 
kendilerine verdiği rızkı -Allah’a iftira ederek- haram sayanlar, mutlaka ziyan etmişlerdir. 
Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir.  

6En’am: 143- O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki, 
keçiden de iki. De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin 
rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin.”  

6En’am: 144-Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erkeği mi 
haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size 
bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?” İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah’a karşı 
yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola 
iletmez.  

6En’am: 145-De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, 
akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’ın yanı sırası adına kesilmiş bir 
(murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve 
zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok 
bağışlayandır, çok merhametlidir.  

 
6En’am: 148- Şirk koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne 

atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de, bizim zorlu azabımızı 
tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki: "Sizin yanınızda, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz 
ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz."  

 
6En’am: 150-“De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi 

getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme.  Ayetlerimizi yalanlayanların ve 
ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.” 

 
7A’raf: 32-“De ki: “Allah’ın, kulları için ortaya çıkardığı zîneti (süslenmeyi, süs 

eşyalarını) ve güzel-temiz rızıkları kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında 
inananlar içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için ayetleri, 
ayrı ayrı açıklıyoruz.”  

 
9Tevbe: 37- Haram ayları ertelemek, ancak inkârda daha da ileri gitmektir ki bununla inkâr 

edenler saptırılır. Allah’ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah’ın haram 
kıldığını helâl kılmak için haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin 
işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, inkârcı toplumu doğru yola iletmez. 

 
10Yunus: 59-60-“De ki: "Gördünüz mü, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir 

kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız." De ki: "Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz 
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Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a yakıştıranlar, 
Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah 
insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) onların çoğu şükrünü bilmez.”  

 
16Nahl: 35-Allah’a ortak koşanlar, dediler ki: “Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız 

O’nun yanı sıra hiçbir şeye tapmazdık, O’nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” 
Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.  

 
16Nahl: 114-“Artık Allah’ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız 

O’na kulluk ediyorsanız, Allah’ın nimetine şükredin.  
16Nahl: 115-Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’ın yanı sırası adına kesileni haram 

kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda 
kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.  

16Nahl: 116-“Dillerinizin yalan yere nitelendirmesinden ötürü "Şu helâldir(meşrû-
sevap), şu haramdır (gayrimeşrû-günah)," demeyin, yoksa Allah hakkında yalan uydurmuş 
(Allah’a iftira atmış) olursunuz. Allah hakkında yalan uyduranlar ise kurtulamazlar.”  

 
42Şura: 21-Yoksa onlar, Allah'ın asla izin vermediği şeyleri kendileri için (hukuki ve) 

ahlaki bir yükümlülük (din) haline sokan sözde ilahi ortakları mı var? Nihai hüküm ile ilgili 
(Allah'ın) bir kararı bulunmasaydı, onlar arasında her şey (bu dünyada) hükme bağlanmış olurdu 
ama zalimleri (öteki dünyada) acı bir azap beklemektedir.  

 
66Tahrim: 1-Ey Peygamber! Eşlerin(den herhangi biri)ni memnun etmek için, neden Allah'ın 

sana helal kıldığı bazı şeyleri (kendine) haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet 
kaynağıdır.  

 

BİDATLER VE HURAFELER 

2Bakara: 79- Vay o kimselere ki, elleriyle kitap yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa 
değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların 
hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!  

2Bakara: 80- Bir de dediler ki: “Bize ateş, sayılı günler dışında asla dokunmayacaktır.” 
Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği 
sözden caymaz- Yoksa siz Allah’a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?  

 
3Al-i İmran: 78- Onlardan bir zümre vardır, aslında ilahi Kitap'tan olmayan bir şeyi siz 

ilahi Kitap'tan sanasınız diye, dilleriyle ilahi Kitab'ı çarpıtırlar. O, Allah katında olmadığı 
halde, "Bu, Allah katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler.  

3Al-i İmran: 79-“ Allah’ın, kendisine ilahi Kitab’ı, hükmü (hak ile hükmetme yeteneği) ve 
peygamberliği verdiği hiçbir insanın, “Allah’ın yanı sıra bana da kullar olun” demesi 
düşünülemez.  

3Al-i İmran: 80-Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve öğrenmekte olduğunuz Kitab’ın 
gereği olarak Rabbe kullar olun.” Onun (Allah’ın) size, “Melekleri ve peygamberleri ilâhlar 
edinin.” diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra, o size hiç hakikati 
inkârı(küfrü) emreder mi?  

 
5Maide: 90- Siz ey inananlar! Sarhoşluk veren şeyler (içki), şans oyunları (kumar), anıtsal 

pagan uygulamalar ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, şeytan işi iğrenç kötülüklerden 
başka bir şey değillerdir: O halde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!  
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6En’am: 143- O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki, 
keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: “Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki 
dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber 
verin.”  

6En’am: 144-Yine (erkek ve dişi olarak) deveden iki, sığırdan da iki. De ki: “İki erkeği mi 
haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Yoksa Allah size 
bunları haram ettiğinde, orada hazır mı idiniz!?” İnsanları bilgisizce saptırmak için Allah’a karşı 
yalan uyduran kimseden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğru yola 
iletmez.  

6En’am: 145-De ki: “Bana vahyolunan (Kur’an’)da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, 
akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tan başkası sırası adına kurban 
edilenden başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret 
ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok 
bağışlayandır, çok merhametlidir.  

 
6En’am: 148- Şirk koşanlar diyecekler ki: "Allah dileseydi ne biz şirk koşardık, ne 

atalarımız ve hiç bir şeyi de haram kılmazdık." Onlardan öncekiler de, bizim zorlu azabımızı 
tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki: "Sizin yanınızda, bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Siz 
ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz."  

 
10Yunus: 18- Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere 

tapıyorlar ve “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır” diyorlar. De ki: “Siz, Allah’a 
göklerde ve yerde O’nun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz!? O, onların ortak koştukları 
şeylerden uzaktır, yücedir.” 

 
10Yunus: 59-60-“De ki: "Gördünüz mü, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerin bir 

kısmını haram ve bir kısmını helâl yaptınız." De ki: "Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz 
Allah hakkında yalan mı uyduruyorsunuz? Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a yakıştıranlar, 
Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah 
insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) onların çoğu şükrünü bilmez.” 

 
22Hacc: 11- Ve insanlardan kimi de vardır ki, Allah'a (imanla küfrün) sınır(ın)da (bir 

hurafe üzere) kulluk eder; öyle ki, başına bir iyilik gelse, O'ndan hoşnut olur; ama başına 
sınayıcı bir güçlük gelse hemen bütünüyle yüz çevirir ve böylece dünyayı da, ahireti de 
kaybeder; zaten, hiçbir şeyle kıyaslanamayan kayıp da gerçekte budur!  

 
46Ahkaf: 9-"De ki: "Ben peygamberlerden bir bidatçı(peygamberliği ilk defa icat eden biri) 

değilim. (Diğer peygamberler gibi) Ben de, benim başıma ne geleceğini ve sizin başınıza ne 
geleceğini bilemem. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum çünkü ben sadece açık bir 
uyarıcıyım."  

 
57Hadid: 27-Ve sonra onların ardından öteki elçilerimizi gönderdik; ve (zaman içinde) 

arkalarından kendisine İncil verdiğimiz Meryem oğlu İsa'yı gönderdik; o'na (sadık bir şekilde) 
uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Ruhbanlığa gelince, Biz onlara bunu 
emretmedik, Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla onu kendileri uydurdu(bidat ortaya 
koydular). Ama sonra ona, (her zaman) gerektiği gibi uymadılar, böylece Biz, (gerçekten) iman 
etmiş olanlara karşılığını verdik, ama onların çoğu yoldan çıkmışlardı.  

 



31 
 

HARAMLAR VE HELALLER 

5Maide: 1- Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal 
saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah, 
dilediği hükmü verir.  

 
5Maide: 3- Ölü eti, kan ve domuz eti ve üstünde Allahtan başkasının anıldığı hayvanlar 

ve boğulan, dövülerek öldürülen veya düşerek ölen veya derisi yüzülerek öldürülen veya 
vahşi bir hayvan tarafından parçalanan hayvanlar, canlı iken (bizzat) kestikleriniz hariç, 
size haram kılınmıştır ve putperest sunaklarında kesilenler (de yasaktır). Kehanet yoluyla 
gelecekte sizi neyin beklediğini öğrenmeye çalışmanız da (yasaklanmıştır): Bu günahkarca bir 
davranıştır. Bugün hakikati inkara şartlanmış olanlar, sizin dininiz(i terk edeceğiniz)den artık 
ümitlerini tamamen kestiler: Öyleyse, onlardan korkmayın, yalnız Benden korkun!. Bugün dininizi 
sizin için kemale erdirdim, nimetlerimin tamamını size bahşettim ve Bana teslimiyeti sizin dininiz 
olarak belirledim. Günaha eğiliminden değil de hayati bir zaruret sonucu (yasak şeylere) 
sürüklenenlere gelince, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.  

 
5Maide: 90- Siz ey inananlar! Sarhoşluk veren şeyler (içki), şans oyunları (kumar), 

anıtsal pagan uygulamalar ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, şeytan işi iğrenç 
kötülüklerden başka bir şey değillerdir: O halde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!  

 
5Maide: 96-“ Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve 

deniz ürünlerini yemek sizlere helâl kılındı…” 
 
6En’am: 145-De ki (ey Peygamber): "Bana vahyedilenlerde (Kur’an’da); leş veya akmış 

kan veya iğrenç bir şey olan domuz eti veya Allah’ın yanı sırası adına kurban edilenler 
dışında yenmesi haram kılınmış hiçbir şey görmüyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret 
ölçüsünü aşmaksızın bunlardan yeme zorunda kalırsa (bilin ki) Rabbiniz çok bağışlayıcıdır, çok 
merhametlidir".  

 

AHLAKİ ÖNERİLER 

2Bakara: 83-“Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’ın yanı sırasına kulluk(ibadet) 
etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese 
güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra 
pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.  

2Bakara: 84-Hani, “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan 
çıkarmayacaksınız” diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. 
Kendiniz de buna hâlâ şahitlik etmektesiniz.”  

 
6En’am: 149-“De ki: “En üstün delil yalnızca Allah’ındır. O, dileseydi elbette sizin hepinizi 

doğru yola iletirdi.”  
6En’am: 150-“De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. 

Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete 
inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.” 

6En’am: 151-De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. 
Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da 
gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) 
kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”  

6En’am: 152- Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. 
Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu 
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tutarız. (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa âdil olun. Allah’a 
verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.  

6En’am: 153-İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o 
yollar sizi parça parça edip O’nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” 

 
29Ankebut: 8-Biz insana, anne ve babasına (karşı) güzelliği (ilke edinmesini) tavsiye 

ettik. Eğer onlar, hakkında bilgin olmayan şeyle bana ortak(şirk) koşman için sana karşı 
çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda, onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Artık 
yaptıklarınızı size haber vereceğim.  

 
31Lokman: 14-(Allah diyor ki:) 'Biz, insana, anne babasına karşı iyi davranmasını 

emrettik: annesi onu nice acılara katlanarak karnında taşıdı ve çocuğun annesine bağımlılığı iki yıl 
sürdü; (öyleyse, ey insanoğlu,) Bana ve anne babana şükret, (unutma ki) bütün yollar sonunda Bana 
ulaşır.  

31Lokman: 15-Bununla birlikte, onların ikisi (annen ve baban) hakkında bir bilgin 
olmayan şeyi bana şirk koşman için, sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda 
onlara itaat etme ve dünya (hayatın)da onlara iyilikle (ma'ruf üzere) sahiplen (onlarla 
geçin) ve bana 'gönülden, katıksız olarak yönelenin' yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnızca 
banadır, böylece ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim. 

 
46Ahkaf: 15-İnsana emrettiğimiz (fiillerin en güzellerinden biri,) anne babasına karşı iyi 

davranmasıdır. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu; annesinin onu taşıması, onun 
anneye bağımlılığı otuz ayı buldu. Nihayet tam olgunluğa erişip kırk yaşına vardığında o, (dürüst ve 
erdemli biri olarak) "Ey Rabbim!" diye yakarır, "Bana ve anne babama lütfettiğin nimetler için 
ebediyyen şükretmemi ve Senin kabulüne mazhar olacak (şekilde) doğru ve yararlı şeyler yapmamı 
nasip et; benim soyuma (da) iyilik bağışla. Gerçek şu ki pişmanlık içinde Sana döndüm, elbette ben 
Sana teslim olanlardanım!"  

 

İLAHİ HÜKÜMLER 

17İsra: 22-“Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş 
olarak kalırsın.  

17İsra: 23-Rabbin, kendisinden başkasına asla kulluk(ibadet) etmemenizi, anaya 
babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında 
ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz 
söyle.  

17İsra: 24-Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni 
küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”  

17İsra: 25-Rabbiniz, içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki 
Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.  

17İsra: 26- Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp 
savurma.  

17İsra: 27-Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok 
nankörlük etmiştir.  

17İsra: 28-Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, 
o zaman onlara yumuşak bir söz söyle.  

17İsra: 29- Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.  
17İsra: 30-Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, 

gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.  
17İsra: 31- Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz 

rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.  
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17İsra: 32- Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.  
17İsra: 33- Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana 

kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas 
yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.  

17İsra: 34- Rüştüne erişinceye kadar, en güzelle olma dışında yetim malına 
yaklaşmayın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur.  

17İsra: 35- Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç 
bakımından daha güzeldir.  

17İsra: 36- Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü işitsel, 
görsel ve akli melekeler, bunların hepsi ondan sorumludur.  

17İsra: 37- Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da 
dağlara asla erişemezsin.  

17İsra: 38-Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.  
17İsra: 39-Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilâh 

edinme. Sonra kınanmış ve Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.”  
 

HER TÜRLÜ SARHOŞ EDİCİLER VE KUMAR 

2Bakara: 219- Sana, sarhoşluk veren şeyler ve şans oyunları hakkında sorarlar. De ki: 
"Onların her ikisinde de hem büyük bir kötülük hem de insanlar için bazı yararlar vardır; 
ancak yol açtıkları kötülük, sağladıkları yararlardan daha büyüktür." (Allah yolunda) neyi 
harcayacaklarını sana sorarlar. De ki: "İhtiyaçta arta kalanı." Böylece Allah mesajlarını size açıklıyor 
ki tefekkür edesiniz.  

2Bakara: 220- Bu dünya ve ahiret hakkında, yetimler(e nasıl davranılacağı) hakkında sana 
sorarlar. De ki: "Onların durumlarını düzeltmek en hayırlı durumdur." Ve onların hayatlarını 
paylaşırsanız (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir. Zira Allah, bozgunculuk yapanları, 
düzeltmeye çalışanlardan ayırt etmesini bilir. Ve Allah dileseydi, taşıyamayacağınız yükleri 
omuzlarınıza yüklerdi: (Ama) unutmayın ki Allah kudret sahibidir, hikmet sahibidir!  

 
4Nisa: 43- Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu 

olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta 
olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel 
ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) 
yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. 

 
5Maide: 90- Siz ey inananlar! Sarhoşluk veren şeyler (içki), şans oyunları (kumar), 

anıtsal pagan uygulamalar ve gelecek hakkında kehanette bulunmak, şeytan işi iğrenç 
kötülüklerden başka bir şey değillerdir: O halde onlardan kaçının ki mutluluğa eresiniz!  

5Maide: 91- Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, 
Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?  

 

HUKUKİ VE EKONOMİK HAKLAR (İNFAK: SOSYAL YARDIMLAŞMA) 

2Bakara: 188- Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların 
mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın.  

 
2Bakara: 195- Ve Allah yolunda harcayın, kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve 

iyilik yapmaya azimle devam edin; unutmayın ki, Allah iyilik yapanları sever.  
 
2Bakara: 219- Sana, sarhoşluk veren şeyler ve şans oyunları hakkında sorarlar. De ki: "Onların 

her ikisinde de hem büyük bir kötülük hem de insanlar için bazı yararlar vardır; ancak yol açtıkları 
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kötülük, sağladıkları yararlardan daha büyüktür." (Allah yolunda) neyi harcayacaklarını sana 
sorarlar. De ki: "İhtiyaçta arta kalanı." Böylece Allah mesajlarını size açıklıyor ki tefekkür 
edesiniz.  

 
2Bakara: 264- Siz ey inananlar! Servetini gösteriş ve övgü için harcayan, Allah'a ve 

Ahiret Günü'ne inanmayan kişinin yaptığı gibi, iyiliğinizi başa kakarak ve (muhtaç kimsenin 
duygularını) inciterek yardımlarınızı değersiz hale sokmayın: Onun hali, üzerinde (biraz) 
toprak bulunan yumuşak bir kayanın hali gibidir, bir sağanak vurunca onu sert ve çıplak 
bırakıverir. Bu gibilerin, yaptıkları (hayırlı) işlerinden hiçbir kazançları olmaz: zira Allah, hakikati 
reddeden bir toplumu hidayete erdirmez.  

2Bakara: 265- Servetlerini Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain 
olarak harcayanların durumu (ise), verimli topraklar üzerindeki bahçe gibidir: Bir sağanak 
vurur, bu sayede ürün iki misli artar; sağanak olmadığı zaman da hafif yağmur (düşer oraya). Ve 
Allah yaptığınız her şeyi görür.  

2Bakara: 266- Sizden biriniz, içinden ırmaklar akan ve çeşit çeşit meyve ile dolu bir hurma ve 
asma bahçesine sahip olmayı -ama sonra da sadece (bakıma muhtaç) zayıf çocuklarıyla yaşlılığa 
terkedilmeyi- ve sonra kızgın bir kasırganın bahçeye isabet edip onu tamamen kasıp kavurmasını 
ister mi? Belki düşünürsünüz diye Allah mesajlarını size böylece açıklar.  

 
3Al-i İmran: 92-(Size gelince ey müminler,) kendiniz için özenle ayırdığınız şeylerden 

başkaları için harcamadıkça gerçek erdeme ulaşmış olamazsınız; ve her ne harcarsanız 
kuşkusuz, Allah ondan tamamıyla haberdardır.  

 
4Nisa: 36- (Yalnızca) Allaha kulluk edin ve O'ndan başka hiçbir şeye asla ilahlık yakıştırmayın. 

Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi çevrenizden olan 
komşulara ve yabancı komşulara, yanınızdaki-yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya ve meşru 
yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın. Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları 
sevmez;  

4Nisa: 37- Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler. 
Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab 
hazırlamışızdır.  

4Nisa: 38- Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah'a ve 
ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa, artık ne kötü bir arkadaştır o.  

4Nisa: 39- Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan infak 
etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir. 

 
4Nisa: 58-“Allah, size, emanetleri (yönetimi, işleri, riyaseti, imameti) mutlaka işin ehline 

vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. 
Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla 
görendir.”  

 
9Tevbe: 34- Siz ey inananlar! Bilin ki, dini liderlerin (hahamların) ve dini otoritelerin 

(rahiplerin) çoğu, insanların mallarını hak-hukuk dışı yollarla yerler ve (insanları) Allah’ın 
yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara 
çetin bir azabı müjdele. 

 
9Tevbe: 60- Allah için sunulan şeyler, yalnızca yoksul ve düşkünler, bu konuyla ilgilenen 

görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir; ve insanları boyunduruklarından 
kurtarmak için; ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar için; ve Allah uğruna 
girişilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmış kimseler için: bu, Allahtan (uyulması 
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zorunlu) bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle yön gösteren mutlak ve sınırsız 
bilgi sahibidir.  
 

36YaSin: 47- Kendilerine, "Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için harcayın!" 
denildiğinde, hakikati inkara şartlanmış olanlar, inananlara, "Rabb(iniz) dileseydi 
(Kendisinin) besleyebileceği kimseleri biz mi besleyelim? Doğrusu siz açık bir yanılgı 
içindesiniz!" derler. 
 

57Hadid: 10- Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Hâlbuki 
göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve 
savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha 
yüksektir. Bununla beraber Allah, hepsine de en güzel olanı (cenneti) va’detmiştir. Allah, bütün 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 

57Hadid: 11- Kim Allah’a güzel (karşılıksız) bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat 
ödesin. Ona çok değerli bir mükâfat da vardır. 
 

59Haşr: 6- Onlardan Allah'ın elçisine verdiği "fey'e (savaşsız ganimete)" gelince, ki siz buna 
karşı (bunu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin üstüne 
musallat kılar. Allah, her şeye güç yetirendir. 

59Haşr: 7- Allah'ın o (fethedilen) şehir halkından Resûlü'ne verdiği fey, Allah'a, Resûl'e, 
(ve Resûl'e) yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Öyle 
ki (bu mallar ve servet) sizden zengin olanlar arasında dönüp dolaşan bir devlet olmasın. 
Resûl size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah'tan korkun. 
Şüphesiz Allah, cezası (ikâbı) pek şiddetli olandır.  

 
63Munafıkun: 10- Sizden birinize ölüm gelip de: "Rabbim, beni yakın bir süreye (ecele) 

kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden olsam" demezden önce, size 
rızık olarak verdiklerimizden infak edin. 

 

İNANÇ GRUPLARI 

2Bakara: 8- İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, gerçekte inanmadıkları halde "Biz 
Allah'a ve Ahiret Günü'ne inanıyoruz" derler. 

2Bakara: 9-(Aslında) onlar, Allah'ı ve iman edenleri kandırmak isterler. Halbuki 
kendilerinden başka kimseyi kandıramazlar ve bunu da fark etmezler. 

2Bakara: 10- Kalpleri(duyguları) hastalıklıdır, Allah hastalıklarını daha da artırmıştır 
ve ısrarlı yalanlarından dolayı onları şiddetli bir azap beklemektedir. 

2Bakara: 11- Onlara "Yeryüzünde yozlaşmaya ve çürümeye yol açmayın!" dediklerinde 
"Biz sadece düzeltmeye ve iyileştirmeye çalışıyoruz!" diye cevap verirler.  

2Bakara: 12- Gerçekte onlar yozlaşmaya ve çürümeye yol açan kimselerdir, ama bunu 
(kendileri de) idrak etmezler.  

2Bakara: 13- Onlara: "Diğer insanların inandığı gibi inanın!" denildiğinde, "(Şu) dar kafalıların 
inandığı gibi mi?" diye cevap verirler. Gerçekte onlardır dar kafalılar, ama bunu bilmezler.  

2Bakara: 14- Ve iman etmiş olanlarla karşılaştıkları zaman da, "Biz de (sizin gibi) 
inanıyoruz!" iddiasında bulunurlar; ama şeytani dostlarıyla baş başa kaldıklarında, "Aslında 
biz sizin yanınızdayız, onlarla sadece eğleniyoruz" derler.  

2Bakara: 15- Allah da bu alaycı tavırlarından dolayı onlara hak ettikleri karşılığı verecek ve 
onları küstahlıkları ile baş başa şaşkınca bocalamaya terk edecektir.  

2Bakara: 16-(Çünkü) onlar, hidayete karşılık haktan sapmayı satın almışlar, ama ne (bu) 
ticaretleri onlara fayda sağlamış, ne de (başka bir şekilde) hidayet bulmuşlardır.  
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2Bakara: 17- Onların hali, ateş yakan öyle kimselerin haline benzer ki, o (ateş), çevresini 
aydınlatır aydınlatmaz Allah, görmesinler diye ışıklarını alıp onları zifiri karanlığa gömer;  

2Bakara: 18- Onlar, sağırlık edenler, dilsizlik edenler, körlük edenlerdirler. Artık (hak 
ve hakikata) dönmezler.  

2Bakara: 19- Ya da (onların durumu) gökten zifiri karanlıklar içinde gök gürültüsü ve 
şimşekle gelen şiddetli bir sağanağ(a benzer): Ölümün dehşeti içinde yıldırımlardan korunmak için 
parmakları ile kulaklarını tıkarlar, ama Allah hakikati inkar edenleri (kudreti ile) kuşatır.  

2Bakara: 20- Çakan şimşekler neredeyse gözlerini alıverir; ışık verince hareket ederler, 
karanlık çökünce oldukları yerde çakılıp kalırlar. Şayet Allah uygun görseydi, onları işitme ve görme 
(yetenek)lerinden yoksun bırakabilirdi: Çünkü Allah her şeye kadirdir.  

 
2Bakara: 111-Onlar: "Yahudi ve Hıristiyan olmadıkça hiç kimse cennete giremez!" diye iddia 

ederler. Bu onların kuruntusudur! De ki: "Eğer söylediklerinizde samimi iseniz, iddianızı 
kanıtlayın!" 

 
2Bakara: 113-Ayrıca Yahudiler, "Hıristiyanlar geçerli, tutarlı bir inanç temelinden yoksunlar" 

iddiasında bulunurken Hıristiyanlar da (aynı şekilde); "Yahudiler, geçerli, tutarlı bir inanç 
temelinden yoksunlar" diye iddia ederler; ve her iki taraf da (bu iddialarında) ilahi kelama atıfta 
bulunurlar! Hatta bilgiden yoksun bulunanlar, onların söylediklerini aynen tekrarlayıp dururlar; 
ama anlaşamadıkları şeyler konusunda Kıyamet Günü aralarında hüküm verecek olan Allah'tır.  

 
2Bakara: 120- Sen onların inanç sistemine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar senden 

memnun olmayacaklardır. De ki: "Dinleyin! Allah'ın rehberliği tek doğru rehberliktir." Ve doğrusu, 
sana ilim geldikten sonra onların sapık görüşlerini takip etmeye devam edersen ne seni Allah'ın 
elinden alacak bir kimse bulursun, ne de yardımcı.  

2Bakara: 176- Bu (azab) da, Allah’ın, Kitab’ı hak olarak indirmiş olması (ve onların bunu inkâr 
etmesi) sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenler ise derin bir ayrılık içindedirler.  

 
2Bakara: 204- İnsanlardan öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüşleri senin 

hoşuna gider; (dahası) kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son derece 
ustadır.  

2Bakara: 205- Ancak hâkimiyeti eline alır almaz yeryüzünde fesat çıkarmaya, (insanın) 
ürünü(nü) ve nesli(ni) yok etmeye çalışır; Allah fesadı sevmez.  

2Bakara: 206- Kendisine ne zaman "Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol!" dense, 
yersiz gururu onu günaha sevk eder: Böylelerinin payına cehennem düşecektir; ne kötü bir 
konaklama yeridir orası!  

2Bakara: 207- Ama insanlar arasında öylesi de var ki, Allah'ın rızasını kazanmak için 
kendisini feda eder: Allah ise, kullarına karşı daima şefkatlidir.  

2Bakara: 213-“Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye 
başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar 
aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiy(ler) bahşetti ki, bununla insanların ihtilaf ettikleri: 
anlaşmazlığa düştükleri (farklı görüşler edinmeye başladıkları) her konuda karar 
verebilsin. Buna rağmen, kendilerine hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra aralarındaki 
kıskançlıktan dolayı onun anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu (vahy)in tevdi edildiği aynı 
insanlardı. Ancak Allah, insanları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk etti; 
çünkü Allah, (ulaşmak) isteyeni doğru yola ulaştırır.” 

 
3Al-i İmran: 23-Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında 

Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar, 
işte böyle arka dönenlerdir. 
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3Al-i İmran: 24- Bu, onların: "Ateş bize sayılı günler dışında dokunmayacak" 
demelerindendir. Onların bu iftiraları, dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür.  

 
3Al-i İmran: 64- De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri(ehl-i kitap)! Sizinle bizim 

aramızdaki şu ortak ilkeye gelin: Allah’ın yanı sıra kimseye kulluk etmeyelim, O'na hiçbir 
varlığı ortak (şirk) kılmayalım ve Allah'ın yanı sıra birbirimizi rab edinmeyelim." Ve eğer 
yüz çevirirlerse de ki: "Şahit olun ki biz O'nun için Müslümanlarız!"  

 
3Al-i İmran: 66- İşte sizler böylesiniz; (diyelim ki) hakkında bilginiz olan şeyde tartıştınız, 

ama hiç bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıp duruyorsunuz? Oysa Allah bilir, sizler 
bilmezsiniz.  

 
3Al-i İmran: 75- Geçmiş vahyin izleyicileri arasında öylesi var ki, kendisine bir hazine emanet 

etsen sana (sadakatle) iade eder; ve öylesi de var ki ona ufak bir altın sikke emanet etsen, başında 
dikilmedikçe sana geri vermez; bu, onların, "Kitap ile ilgisi olmayan bu halk(a yaptığımız hiçbir 
şey)den dolayı bize bir suç yüklenemez" şeklindeki iddialarının bir sonucudur: (Böylece) onlar, 
(bile bile) Allah hakkında yalan söylerler.  

 
3Al-i İmran: 78-Onlardan bir zümre vardır, aslında ilahi Kitap'tan olmayan bir şeyi siz ilahi 

Kitap'tan sanasınız diye, dilleriyle ilahi Kitab'ı çarpıtırlar. O, Allah katında olmadığı halde, "Bu, Allah 
katındandır." derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler.  

3Al-i İmran: 103-Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın 
üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı 
da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi 
oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.  

3Al-i İmran: 104-İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük 
ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.  

3Al-i İmran: 105-Kendilerine apaçık belgeler(deliller) geldikten sonra, fırka fırka (grup grup) 
olmuşlar ve anlaşmazlığa(ihtilafa) düşenler gibi olmayın. İşte onlar(grup grup olanlar, ihtilaf 
edenler) için büyük bir azap vardır. 

6En’am: 159-Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere, dini gruplara bölünenler var ya, 
senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber 
verecektir.  

 
15Hicr: 90-Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.  
 
16Nahl: 64-Sana kitabı, ancak ayrılığa(ihtilafa) düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve 

iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.  
 
30Rum: 29-Ne var ki, zulüm işlemeye şartlanmış olanlar bir (hakikat) bilgisine dayanmadan 

kendi arzu ve heveslerinin peşinde giderler. Allah'ın (bu şekilde) saptırdıklarını kim doğru yola 
sevk edebilir ve (bu işde) kim onlara yardım edebilir?  

30Rum: 30-Böylece sen, batıl olan her şeyden uzaklaşarak yüzünü kararlı bir şekilde (hak 
olan) dine çevir ve Allah'ın yarattığı (insan bünyesine nakşettiği insan doğasına) fıtrata uygun 
davran: (ki,) Allah'ın yarattığında bir bozulma ve çürümeye meydan verilmesin: bu, sahih (bir) 
din(in gayesi)dir; ama çoğu insanlar onu bilmezler.  

30Rum: 31- (O halde batıl olan her şeyden yüz çevirerek yalnızca) O'na yönel; ve O'na karşı 
sorumluluğunun bilincinde ol; namazını devamlı ve dikkatli şekilde ifa et ve O’nun yanı sırasına 
ilahlık yakıştıranlar arasına girme;  

30Rum: 32- (Yahut) inançlarının bütünlüğünü bozarak parçalara bölünen ve her grubun 
yalnız kendi sahip olduğu (ilkelerle) övündüğü kimselerden olma!  
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30Rum: 33-Şimdi (vaki olduğu üzere) insanlar sıkıntıya uğradıklarında Rablerine dönerek 
(yardım için) O'na yalvarıp yakarırlar; fakat rahmetine nail olunca da bir kısmı, başka güçleri 
Rablerinin ilahlığına ortak koş(maya başl)arlar.  

 
39Zümer: 3-Halis inancın yalnız Allah'a yönelmesi gerekmez mi? O’nun yanı sırasını dost ve 

koruyucu(evliyalar) edinenler, "Biz bunlara sırf bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk 
ediyoruz!" (derler). Şüphesiz Allah, (Kıyamet Günü) onlar arasında (hakikatten saptıkları) her 
konuda mutlaka hüküm verecektir, çünkü Allah, (kendi kendine) yalan söyleyen ve inatla nankörlük 
yapan hiç kimseyi rahmetiyle doğru yola ulaştırmaz!  

 
42Şura: 13- O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye dinden Nuh'a 

vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de 
din olarak belirledi. Senin kendilerini çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini buna 
seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. 

42Şura: 14- Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki 'kıskançlık ve 
haksızlık' dolayısıyla gruplaştılar. Eğer Rabbinden, adı konulmuş bir süreye kadar geçmiş (verilmiş) 
bir söz olmasaydı, muhakkak aralarında hüküm verilmiş (iş bitirilmiş)ti. Şüphesiz onların ardından 
Kitaba mirasçı olanlar ise, her halde ona(ilahi kitaba) karşı kuşku verici bir tereddüt içindedirler. 

 
45Casiye: 17-Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi 

geldikten sonra, aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa 
düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü, aralarında hüküm verecektir.  

 
72Cin: 14-“Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim 

Müslüman olursa, işte onlar doğruyu araştırıp bulmuşlardır.” 
 

SOSYAL YAŞAM VE İNSANİ İLİŞKİLER 

2Bakara: 208- Ey iman sahipleri! Hepiniz toptan barış içine girin. Şeytanın adımlarını 
izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.  

 
3Al-i İmran: 104-Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk 

bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.  
 
3Al-i İmran: 110-Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten 

men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. 
Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.  

 
3Al-i İmran: 114-Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler. Kötülükten men 

ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.  
 
7A’raf: 157-Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle, o ümmî 

peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve 
temiz şeyleri helâl, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. 
Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura (Kur’an’a) 
uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.  

 
9Tevbe: 71-Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, 

kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte 
bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
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9Tevbe: 112-Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû’ ve 
secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla 
koruyanlardır. Mü’minleri müjdele.  

 
22Hacc: 41-Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, 

namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti 
Allah’a aittir.  

 
31Lokman: 17-“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen 

musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”  
 
24Nur: 61-Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi 

evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin 
evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın 
evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip 
olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada 
veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, 
Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selâm verin. İşte Allah, düşünesiniz diye 
âyetleri size böyle açıklar.  

 
24Nur: 62-Mü’minler ancak Allah’a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu 

ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O hâlde bazı 
işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah’tan 
bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.  

 
49Hucurat: 11-Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar 

kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden 
daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra 
fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.  

49Hucurat: 12-Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. 
Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın 
(arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan 
tiksindiniz. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir.  

 
49Hucurat: 13-Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle 

tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün 
(değerli) olanınız, (ırk ya da soyca değil) sorumluluk bilinci (takvaca) açısından en ileride 
olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.  

 

KUR’AN’IN ÖZELLİKLERİ 
 

KUR’AN İNSANLARI EN DOĞRU YOLA GÖTÜRÜR 
17İsra: 9-10-“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler 

için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı 
müjdeler.”  

17İsra: 82-“Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. 
Zalimlerin ise Kur’an, ancak zararını artırır.”  
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DİNİ HAKİKAT YALNIZCA KUR’AN SAYESİNDE BULUNUR 
34Sebe’: 50-“De ki: “Ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer 

hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği (Kur’an) sayesindedir. Şüphesiz O, 
hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.”  

 
KUR’AN’IN TEMEL AMACI: TEK İLAHA KULLUK ETMEKTİR  

6En’am: 19-“De ki: “Şahitlik (delil-kanıt olma) bakımından hangi şey daha büyüktür?” De 
ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi 
uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilâhlar olduğuna şahitlik 
ediyorsunuz?” De ki: “Ben şahitlik etmem.” De ki: “O, ancak tek bir ilâhtır ve şüphesiz ben sizin 
Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.”  

 
11Hud: 1-2-“…Bu Kur’an; ayetleri, hüküm ve hikmet sahibi (her şeyden) hakkıyla haberdar 

olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’ın yanı sırasına 
kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır…” 

 

16Nahl: 2-“Allah, ‘Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının.’ diye 
(insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.”  

 
18Kehf: 110-“ De ki: "Ben de sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı 

olduğu vahyolundu. Öyleyse, artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, dürüst ve erdemli 
davranışlar ortaya koysun ve Rabbine özgü kullukta hiç kimseyi, hiçbir şeyi (O'na) ortak koşmasın!"  

 
21Enbiya: 25-“Oysa Biz senden önce de peygamberleri yalnızca: "Benden başka tanrı 

yok, öyleyse (yalnızca) Bana kulluk edin!" diye vahyederek gönderdik.”  
 

41Fussilet: 6-“De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilâhınızın yalnızca bir 
tek ilâh olduğu vahyediliyor. Artık O’na yönelin ve O’ndan bağışlanma dileyin. Allah’a ortak 
koşanların vay hâline!”  

 
KUR’AN’IN İNDİRİLİŞ AMACI DİNİ İHTİLAFLARI ADALETLE ÇÖZÜMLEMEKTİR 
2Bakara: 213-“Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu; (sonra ihtilafa düşmeye 

başladılar), bunun üzerine Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar 
aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiy(ler) bahşetti ki, bununla insanların ihtilaf ettikleri/ 
anlaşmazlığa düştükleri (farklı görüşler edinmeye başladıkları) her konuda karar 
verebilsin. Buna rağmen, kendilerine hakikatin bütün kanıtları geldikten sonra aralarındaki 
kıskançlıktan dolayı onun anlamı hakkında ihtilafa düşenler bizzat bu (vahy)in tevdi edildiği aynı 
insanlardı. Ancak Allah, insanları, kendi iradesiyle, üzerinde ihtilafa düştükleri hakikate sevk etti; 
çünkü Allah, (ulaşmak) isteyeni doğru yola ulaştırır.” 

 
16Nahl: 64-“Sana kitabı, ancak ihtilafa düştükleri (ayrılığa düştükleri) şeyleri onlara 

açıkça ortaya koyman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak 
indirdik.” 

 
42Şura: 10-“Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah’a aittir. İşte 

bu, Rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.” 

 
6En’am: 114-“Allah size Kitab’ı (Kur’an’ı) bölüm bölüm (yeterince) açıklanmış biçimde 

indirmiş iken ben Allah’ın yanı sıra bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap 
verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın 
şüphecilerden olma.”  
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6En’am: 115-Zira, Rabbinin vaadi doğruluk ve adaletle yerine getirilmiştir. Onun vaatlerini(n 
gerçekleşmesini) engelleyebilecek hiçbir güç yoktur: ve yalnızca Odur her şeyi duyan, her şeyi 
bilen.  

 
KUR’AN’IN İNDİRİLİŞ AMACI, HAK VE ADALETİ GETİRMEKTİR 

4Nisa: 58-“Allah, size, emanetleri (yönetimi, işleri, riyaseti, imameti) mutlaka işin ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. 
Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla 
görendir.”  

 

5Maide: 48-“Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici 
olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da 
onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, 
elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. 
Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz 
şeyleri size bildirecektir.” 

 

6En’am: 115-“Rabb’inin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun 
sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 

 

7A’raf: 29-“De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O’na) doğrultun. 
Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” 

 

11Hud suresi 112-113-“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe 
edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı 
hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’ın yanı sıra 
dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.” 

 

16Nahl: 90-“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; 
hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 

 

42Şura suresi 15-“Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. 
Onların hevâ ve heveslerine uyma ve şöyle de: “Ben, Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve 
aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. 
Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey 
yoktur. Allah, hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O’nadır.”  

 

57Hadid: 25-“Andolsun biz resullerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine 
getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik…” 

 
KUR’AN AÇIKTIR VE TEMEL HÜKÜMLERİ TAMDIR 

6En’am: 114-“Allah size Kitab’ı (Kur’an’ı) bölüm bölüm (yeterince) açıklanmış biçimde 
indirmiş iken ben Allah’ın yanı sıra bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap 
verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın 
şüphecilerden olma.”  

 

7A’raf: 52-“ Andolsun, biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve 
bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık.” 

 

6En’am: 119-“Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek 
açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir. Gerçekten birçokları 
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nefislerinin arzularına uyarak bilmeden (halkı) saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin, haddi aşanları 
çok iyi bilir.”  

 
6En’am: 126-“Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum 

için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.” 
 
11Hud: 1-“ Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla 

haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’ın yanı 
sırasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır.”  

 

16Nahl: 89-“Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların 
üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, 
doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.”  

 

29Ankebut: 51-“Bu kitabı, kendilerine iletmen için sana göndermiş olmamız onlara 
yetmez mi? Kuşkusuz onda rahmet(imizin tezahürü) ve iman edecek kimseler için bir uyarı vardır.  

 
İNSANLAR KUR’AN’DAN SORUMLU TUTULACAKLAR 

43Zuhruf: 44-“Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan 
sorumlu tutulacaksınız(hesaba çekileceksiniz).”  

 
KUR’AN ANLAŞILIR VE ANLAŞILMASI GEREKLİ BİR KİTAPTIR 

12Yusuf: 2-“Biz onu Arapça bir metin olarak indirdik ki, aklınızı kullanarak belki onu 
kavrayıp özümlersiniz.”  

 

19Meryem: 59-“İşte yalnızca bu amaçla, bu (ilahi mesajı) senin dilinde kolaylaştırdık ki 
Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan kimseleri onunla müjdeleyip, (boş bir) inatla direnip 
duranları onunla uyarasın;  

 
23Müminun: 68-“Peki, onlar (Allah'ın bu) sözünü anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yahut 

geçip gitmiş atalarına hiç gelmeyen bir şey mi geldi onlara?”  
 
38Sad: 29-“Sana indirdiğimiz bu kitapta(da her şeyi açıkladık ki) insanlar onun mesajı 

üzerinde iyice düşünsünler ve akıl iz'an sahipleri ondan ders alsınlar.”  
 
44Duhan: 58-“Böylece (ey Peygamber!) Biz bu (ilahi kelamı) senin kendi dilinde kolay 

anlaşılır kıldık ki, insanlar düşünüp ondan ders alabilsinler.”  
 

47Muhammed: 24-“ Öyleyse, onlar bu Kuran üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa 
kalpleri üzerinde kilitler mi var?” 

 
54Kamer: 17,22,32,40-“Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. 

Var mı düşünüp öğüt alan?”  
 

KUR’AN’DA ÇELİŞKİ VE TUTARSIZLIK YOKTUR  
4Nisa: 82-“Onlar bu Kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allahtan başka 

birinden gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı!”  
 
18Kehf: 1-“Bütün övgüler Allah'a yakışır; O (Allah) ki, kuluna bu ilahi kelamı indirmiş ve onun 

anlaşılmasını güçleştirecek hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir:”  
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39Zümer: 28-“Ve onu bütün çapraşıklık ve eğriliklerden uzak Arapça bir hitabe olarak 
(vahyettik ki,) Allah'a karşı sorumluluklarının bilincine varsınlar.”  

 
HZ PEYGAMBER’İN ŞİKAYETİ, KUR’AN’I TERK EDİLMESİYLE İLGİLİDİR  

25Furkan: 30-“Peygamber, “Ey Rabbim! Halkım şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline 
getirdi” dedi.”  

 
ALLAH’IN KİTAP GÖNDERMESİ BİR RAHMETTİR 

44Duhan: 6-“Peygamberi kitapla gönderişimiz de, senin Rabbinden bir rahmettir, 
nimettir. Gerçekten O, bütün söylenenleri işitir, her hali bilir.”  

7A’raf: 52-“Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için bir yol 
gösterici ve rahmet olarak getirdik.”  

17İsra: 82-Kur'an'dan mü'minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, 
zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz. 

10Yunus: 57 Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü'minler 
için bir hidayet ve rahmet geldi. 

42Şura: 52- Böylece sana emrimizden bir ruh (ilahi bilinç sağlayan ilahi mesaj) vahyettik. 
Sen, kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ancak Biz onu bir nur (aydınlatıcı ışık) kıldık; onunla 
kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen, dosdoğru olan bir yola yöneltip 
iletiyorsun. 

 
KUR’AN OKUMAK EMREDİLMİŞTİR 

27Neml: 91-92-“De ki: “Bana ancak, bu beldenin (Mekke’nin); onu mukaddes kılan ve her şey 
kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana, müslümanlardan olmam ve 
Kur’an’ı okumam emredildi.” Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru 
yoldan saparsa, de ki: “Ben ancak uyarıcılardanım.”  

 
28Kasas: 85-“Kur’an’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. 

De ki: “Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.”  
 

KUR’AN OKUNUP ANLATILDIĞI ZAMAN ONU DİNLEMEK GEREKİR 
7A’raf: 204- Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet 

edilsin.  
 

İLAHİ KİTABI İYİ TANIMAK-BİLMEK GEREKİR 
2Bakara: 121- Kendilerine verdiğimiz ilahi kitabı gereği gibi okuyanlar var ya, işte 

bunlar ona inanırlar. Onu inkâr edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.  
 
2Bakara: 146- Kendilerine kitap verdiklerimiz onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. 

Böyle iken içlerinden birtakımı bile bile gerçeği gizlerler.  
2Bakara: 147- Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma!  
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