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#ِ "َ �ْ ا!  َ$ ُ% 

FATĐHA  

١٢

٣٤

٥

٦ 

Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿ Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, 
hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ﴾2-
4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım 
dileriz. ﴾5﴿ Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; 
gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ﴾6-7﴿ 
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١٢

٣

٤

٥   

BAKARA 1-5 
Elif Lâm Mîm. ﴾1﴿ Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı 
gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. ﴾2﴿ Onlar gaybe inanırlar, 
namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah 
yolunda harcarlar. ﴾3﴿ Onlar sana indirilene de, senden önce 
indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. ﴾4﴿ Đşte onlar 
Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de 
işte onlardır. ﴾5﴿ 

١٦٣ 
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٢٥٥

BAKARA 163-255 

Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmân'dır, 
Rahîm'dir. . ﴾163﴿  
 

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu 
ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki 
her şey onundur. Đzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak 
kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve 
yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından 
başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri 
kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) 
Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, 
büyüktür. ﴾255﴿ 

٢٥٦
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٢٥٧ 

BAKARA 256-257 
Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O 
halde kim tâğûtu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen 
sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla 
bilendir. .﴾256﴿ Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan 

aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tâğuttur. (O da) onları aydınlıktan 
karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî 
kalırlar.﴾257﴿  

٢٨٤

٢٨٥
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٢٨٦  

  BAKARA 284-286  
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Đçinizdekini açığa 
vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini 
bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla 
yeter. ﴾284﴿Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, 

mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve 
peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun 
peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de 
dediler: "Đşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. 
Sonunda dönüş yalnız sanadır." ﴾285﴿ Allah bir kimseyi ancak gücünün 

yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük 
de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, 
ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden 
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize 
gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! 
Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım 
et." ﴾286﴿ 
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١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢ 
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٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧ 

ALĐ ĐMRAN 18-27 
Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle 
şâhitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm 
ve hikmet sahibidir. ﴾18﴿ Şüphesiz Allah katında din Đslam'dır. Kitap 

verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras 
ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın âyetlerini inkar 
ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. ﴾19﴿ Seninle 

tartışmaya girişirlerse, de ki: "Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü 
Allah'a teslim ettim." Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere de ki: 
"Siz de Đslâm'ı kabul ettiniz mi?" Eğer Đslâm'a girerlerse hidayete ermiş 
olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. 
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Allah kullarını hakkıyla görendir. ﴾20﴿ Allah'ın âyetlerini inkar edenler, 

Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri 
öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. ﴾21﴿ Onlar, 

amelleri, dünyada da, ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç 
yardımcıları da yoktur. ﴾22﴿Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri 

görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın Kitabına 
çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp 
gidiyor. ﴾23﴿ Bunun sebebi, onların, "Bize, ateş sadece sayılı günlerde 

dokunacaktır." demeleridir. Uydurageldikleri şeyler dinleri konusunda 
kendilerini aldatmıştır. ﴾24﴿ Bakalım, kendilerini o geleceğinde hiç 

şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık 
edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit, halleri nice 
olacaktır. ﴾25﴿ De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü 

dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz 
edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her 
şeye hakkıyla gücü yetensin." ﴾26﴿ "Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü 

geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. 
Dilediğine de hesapsız rızık verirsin."  

٥٤
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٥٥

 

٥٦ 

ARAF 54-56 

 Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) 
yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden 
gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak 
yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na 
mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. ﴾54﴿ Rabbinize 

alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları 
sevmez. ﴾55﴿ Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk 

yapmayın. Allah'a (azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua 
edin. Şüphesiz, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. ﴾56﴿ 

١٢٨

 مــرات ٧ ١٢٩

  yedi sefer okunacak ات  ٧��       TEVBE 128-129 
 Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin 
sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere 
karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. ﴾128﴿"Eğer yüz çevirirseniz; 
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bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim. Rabbim (dilerse) 
sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona bir zarar 
veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir." ﴾129﴿  

َ  اْدُ�	ا �ُِ'  ْ-ٰ,َ+*  اْدُ�	ا ا!وِ  اّ(ٰ َ� ا!ّ/ً ا�ّ�3ءُ  �1ََ�ُ  #0َُْ�	ا َ,َ
 ا4َْْ
8َ9َْ#�ْ  َو4َ  ا5�6ٰ7ْ$ُ�ْ   :َِ#;َ 1ِْ<  َو4َ  ِ=>�?َُ#    ٰذ�َِ:  =َْ�+َ  َواْ=�َ@ِ  ِ=8َ

 ;ً� BC �
ِ  اْ�َ$ْ,0ُ  َو�ُِ'  ١١٠  ي ِ(ّٰ B�Dُ+ْ  َو�َ�ْ  َو�0ًَا /َ�َِّ?�ْ  �َ�ْ  اّ�َ /ٌ:  �َ�ُ  /ـَ B� �F 
G1ِ  :ِ�ْ,ُ�َْو�َ�ْ  ا  ْ+Dُ �هُ  ا�ّ�ُّلِ  ِ�+َ  َو�Gٌِّ  �َ�ُ  /ـَْ ِCّHًَا َو�� BCDْ  ١١١ #ـَ

ĐSRA 110-111 
 De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. 
Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur." 
Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. Đkisi ortası bir yol 
tut. ﴾110﴿ "Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve 

acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a 
mahsustur" de ve O'nu tekbir ile yücelt. ﴾111﴿ 

 

١

٢
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٣٤

٥

٦

٧٨

٩

١٠ 

KEHF 1-10 
Hamd, kuluna Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan 
Allah'a mahsustur. ﴾1﴿ (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap 

ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde 
ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve 
"Allah bir çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap 
kıldı. ﴾2-4﴿Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi 

yoktur. Ne büyük bir söz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan 
söylüyorlar.﴾5﴿ Demek sen, bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa, 

arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin! ﴾6﴿ Đnsanların 
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hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz 
yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. ﴾7﴿ Biz, elbette (zamanı 

gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline 
getireceğiz. ﴾8﴿ Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm'i 

mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? ﴾9﴿ Hani o gençler 

mağaraya sığınmışlardı da, "Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver 
ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa 
ulaşmayı kolaylaştır" demişlerdi. ﴾10﴿ 

 

١٠١ 

١٠٢

 ١٠٣ 

 ١٠٤

١٠٥

١٠٦
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١٠٧

١٠٨

١٠٩

١١٠ 

KEHF 101-110 
O gün cehennemi; gözleri Zikr'ime (Kur'an'a) karşı perdeli olan ve onu 
dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına (bütün 
dehşetiyle) dikeriz! ﴾100-101﴿ Đnkar edenler, beni bırakıp da kullarımı 

dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kâfirlere konak olarak 
hazırladık. ﴾102﴿ (Ey Muhammed!) De ki: "Amelce en çok ziyana 

uğrayan; iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları 
kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi?" ﴾103-104﴿ Onlar, 

Rab'lerinin âyetlerini ve O'na kavuşacaklarını inkar eden, böylece 
amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir 
terazi kurmayacağımız kimselerdir.﴾105﴿ Đşte böyle. Đnkar etmeleri, 

âyetlerimi ve Peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların 
cezası cehennemdir. ﴾106﴿Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara 

gelince onlar için, içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir 
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konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. ﴾107-108﴿De ki: "Rabbimin 

sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave 
etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce 
denizler tükenirdi."﴾109﴿ De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım, 

(Ne var ki) bana, ‘Sizin ilah'ınız ancak bir tek ilâhtır" diye vahyolunuyor. 
Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine 
ibadette kimseyi ortak koşmasın." ﴾110﴿ 

١٧

١٨

١٩ 

٢٠ 

RUM 17-20 
Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah'ı tespih 
edin. ﴾17﴿Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün 

sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tespih edin. ﴾18﴿ Allah, 

diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra 
yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle 
çıkarılacaksınız. ﴾19﴿ Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve 

kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş 
(çoğalıp) yayılıyorsunuz.﴾20﴿ 
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YASĐN 
Yâ Sîn. ﴾1﴿ (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen 

elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.﴾2-

4﴿ Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir 

kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından 
indirilmiştir. ﴾5-6﴿ Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak 

olmuştur. Artık onlar iman etmezler. ﴾7﴿ Onların boyunlarına demir 

halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları 
yukarıya kalkık durumdadır. ﴾8﴿ Biz onların önlerine bir set, arkalarına 

da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler. ﴾9﴿ Onları 

uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. ﴾10﴿ Sen ancak 

Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği halde Rahmân'dan korkan kimseyi 
uyarırsın. Đşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla 
müjdele. ﴾11﴿ Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını 

ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i 
Mahfuz'da) bir bir kaydetmişizdir. ﴾12﴿(Ey Muhammed!) Onlara, o 

memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti. ﴾13﴿ Hani biz 

onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara 
üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, "Şüphesiz biz size gönderilmiş 
elçileriz" dediler. ﴾14﴿ Onlar şöyle dediler: "Siz de ancak bizim gibi 

insansınız. Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan 
söylüyorsunuz." ﴾15﴿ (Elçiler ise) şöyle dediler: "Bizim gerçekten size 

gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor." ﴾16﴿ "Bize düşen 

ancak apaçık bir tebliğdir." ﴾17﴿Dediler ki: "Şüphesiz biz sizin 

yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz sizi mutlaka 
taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap 
dokunur." ﴾18﴿ Elçiler de, "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt 

verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir 
kavimsiniz" dediler. ﴾19﴿Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi 

ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun." ﴾20﴿ "Sizden hiçbir ücret 

istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş 
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kimselerdir." ﴾21﴿ "Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. 

Oysa siz de yalnızca ona döndürüleceksiniz." ﴾22﴿ "Onu bırakıp da 

başka ilahlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, 
onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni 
kurtaramazlar." ﴾23﴿ "O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde 

olurum." ﴾24﴿ "Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni 

dinleyin!" ﴾25﴿ (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): "Cennete gir!" 

denildi. O da, "Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram 
edilenlerden kıldığını bilseydi!" dedi. ﴾26-27﴿Kendisinden sonra kavmi 

üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. 
Đndirecek de değildik. ﴾28﴿ Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda 

sönüp gittiler. ﴾29﴿ Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi 

ki, onunla alay ediyor olmasınlar. ﴾30﴿Kendilerinden önce nice nesilleri 

helak ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler 
mi? ﴾31﴿ Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza 

çıkarılacaklardır. ﴾32﴿ Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve 

ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler ﴾33﴿ Meyvelerinden yesinler 

diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar 
fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler 
mi?﴾34-35﴿ Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve 

(daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı 
yücedir.﴾36﴿ Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir 

de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. ﴾37﴿ Güneş de kendi 

yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen 
Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir. ﴾38﴿ Ayın dolaşımı için de konak yerleri 

(evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. ﴾39﴿ 

aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede 
yüzmektedir. ﴾40﴿Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için 

bir delildir. ﴾41﴿Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler 

yarattık. ﴾42﴿ Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat 

çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar. ﴾43﴿ Ancak tarafımızdan bir 
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rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye 
kurtarılırlar. ﴾44﴿ Onlara, "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden 

(dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet 
edilsin" denildiğinde yüz çevirirler. ﴾45﴿ Onlara Rablerinin âyetlerinden 

bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar. ﴾46﴿ Onlara, "Allah'ın 

sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, 
inkar edenler iman edenlere, "Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini 
doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık 
içindesiniz" derler. ﴾47﴿ "Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne 

zaman gelecek?" diyorlar. ﴾48﴿ Onlar ancak, çekişip dururlarken 

kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. ﴾49﴿ Artık ne 

birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine 
dönebilirler. ﴾50﴿birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine 

dönebilirler. ﴾50﴿Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış 

Rablerine doğru akın akın gitmektedirler ﴾51﴿ Şöyle derler: "Vay 

başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman'ın 
vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler." ﴾52﴿ Sadece 

korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza 
çıkarılmışlardır. ﴾53﴿ O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size 

ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. ﴾54﴿Şüphesiz 

cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.﴾55﴿ Onlar ve 

eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. ﴾56﴿Onlar için orada 

meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.﴾57﴿ Çok 

merhametli olan Rab'den bir söz olarak (kendilerine) "Selam" 
(vardır). ﴾58﴿ (Allah şöyle der:) "Ey suçlular! Ayrılın bu gün!" ﴾59﴿ "Ey 

ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için 
apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Đşte bu dosdoğru yoldur, diye 
emretmedim mi?" ﴾60-61﴿ "Andolsun, o sizden pek çok nesli 

saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?" ﴾62﴿"Đşte bu, tehdit 

edildiğiniz cehennemdir." ﴾63﴿ "Đnkar ettiğinizden dolayı bugün girin 

oraya!" ﴾64﴿ O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, 
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ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. ﴾65﴿ Eğer dileseydik onların 

gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için 
didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!﴾66﴿ Yine eğer dileseydik 

oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, 
ne geri dönebilirlerdi. ﴾67﴿Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış 

itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler 
mi? ﴾68﴿ Biz o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na 

verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. ﴾69﴿ (Aklen ve 

fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın) 
gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. ﴾70﴿Görmediler mi ki biz onlar için, 

ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu 
hayvanlara sahip oluyorlar. ﴾71﴿ Biz o hayvanları kendilerine boyun 

eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da 
yerler. ﴾72﴿ Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve 

içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi? ﴾73﴿ Belki kendilerine 

yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. ﴾74﴿ Onlar ilahlar 

için (hizmete) hazır asker oldukları halde, ilahlar onlara yardım 
edemezler. ﴾75﴿ (Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. 

Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da 
biliyoruz. ﴾76﴿ Đnsan, bizim kendisini az bir sudan (meniden) 

yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman 
kesilmiştir. ﴾77﴿ Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. 

Dedi ki: "Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?" ﴾78﴿ De ki: "Onları 

ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla 
bilendir." ﴾79﴿ O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz 

ondan yakıp duruyorsunuz. ﴾80﴿ Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, 

onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla 
yaratandır, hakkıyla bilendir. ﴾81﴿ Bir şeyi dilediği zaman onun emri o 

şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir. ﴾82﴿ Her şeyin 

hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir! Siz yalnız O'na 
döndürüleceksiniz. ﴾83﴿ 
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SAFFET 1-11  177-182 
Saf bağlayıp duranlara, haykırarak sevk edenlere ve zikri (Allah'ın 
kelâmını) okuyanlara andolsun ki, sizin ilahınız gerçekten bir tek 
ilahtır. ﴾1-4﴿ O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. 

Doğuların da (Batıların da) Rabbidir. ﴾5﴿ Biz en yakın göğü zinetlerle, 

yıldızlarla donattık. ﴾6﴿ Onu itaatten çıkan her şeytandan 

koruduk.﴾7﴿ Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) 

dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için 
sürekli bir azap da vardır. ﴾8-9﴿ Ancak onlardan söz kapan olur. Onu 

da delip geçen bir alev izler (ve yok eder). ﴾10﴿ (Ey Muhammed!) 

Şimdi sen onlara sor: "Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa 
yarattığımız diğer şeyleri yaratmak mı? Şüphesiz biz onları yapışkan bir 
çamurdan yarattık. ﴾11﴿ Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o 

uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur! ﴾177﴿Ey Muhammed! Bir 

süreye kadar onlardan yüz çevir. ﴾178﴿ (Bekle ve) gör. Onlar da 

yakında görecekler. ﴾179﴿ Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan 

Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, 
yücedir. ﴾180﴿ Peygamberlere selam olsun. ﴾181﴿ Hamd, âlemlerin 

Rabbi olan Allah'a mahsustur. ﴾182﴿ 

I 

 * 3�-ٰ ١  'ُ/ BJ6َْ#  ِبَ�Dِ�ْا  َ+�ِ  ِ /Jِ  اّ(ٰ BJLَ�ْا  M�ِ� B�Lَ�ْ٢ ا  ِ�1ِNَ  OِPَْ� َوَ�=ِِ'  ا�ّ
/0ِ  ا�ّ�َْ	ِب  B0 �F  ِبQَLِ�ِْل*  ِذي ا	َْRّ34َ  ا�  َ��ٰ S4َّ  ا Sا  *	َTُ  ِ��َْ� Sا  ُ�� B<,َ�ْ٣ ا 

MÜMMĐN 1-3 
Hâ Mîm. ﴾1﴿ Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, 
günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah 
tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.﴾2-3﴿ 



30 

 

٥٨ 3 kez oku  

ZARĐYAT 58    
 Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir. ﴾58﴿ 

٣٣

٣٤

٣٥ 

RAHMAN 33-35 
 Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından 
geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça 
geçip gidemezsiniz. ﴾33﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾34﴿ Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir 

duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. ﴾35﴿ 

 

١
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٢

٣

٤

٥

٦     

HADĐD 1-6 

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾1﴿ Göklerin ve yerin 

hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla 
gücü yetendir. ﴾2﴿ O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır. O, her şeyi 

hakkıyla bilendir. ﴾3﴿O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, 

sonra Arş'a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya 
yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah bütün 
yaptıklarınızı hakkıyla görendir. ﴾4﴿ Göklerin ve yerin hükümranlığı 

O'nundur. Bütün işler ancak ona döndürülür. ﴾5﴿ Geceyi gündüze 

sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) 
hakkıyla bilendir. ﴾6﴿ 
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٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤ 

HAŞR 20-24 
Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin 
ta kendileridir. ﴾20﴿ Eğer biz, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette 

sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. 
Đşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. ﴾21﴿ O, 

kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi 
de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir. ﴾22﴿ O, kendisinden başka hiçbir 
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ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü 
eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip 
koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve 
büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından 
uzaktır. ﴾23﴿O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel 

isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾24﴿ 

I 

0َْرَكM  ا!�َ�ْ  �ْح �ََ: ��َWَْP١ 6َLْ �Xَوَو  M3ي6ْ�َ٢َ: ِوْزَرَك B�ا!�ZQَPْ  ا!ّ�َ
 Mَك�َ8ْ[َ٣ 6َLْ1ََك*  َوَر�َHْنَّ  �٤ََ: ِذِ1َ  M 7ُْ�ًا/ �ِ7ْLُ�ْا ]َ��َ[  اSنَّ  ٥ََ

 * 7ُْ�ًا/ �ِ7ْLُ�َْذا ٦اِ1َ  MOْ �<Pْ1َ �>Nْ�َ1َ٧ ��ٰ Sَوا  OْNَْر ٨َرّ=َِ: 1َ

ĐNŞĐRAH 1-8 
(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? ﴾1﴿ Belini 

büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? ﴾2-3﴿ Senin şânını 

yükseltmedik mi? ﴾4﴿ Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık 

vardır.﴾5﴿ Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. ﴾6﴿ Öyleyse, 

bir işi bitirince diğerine koyul. ﴾7﴿ Ancak Rabbine yönel ve yalvar. ﴾8﴿ 
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١٢

٣٤

٥٦ 

KAFĐRUN 1-6 
De ki: "Ey Kâfirler!" ﴾1﴿ "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk 
etmem."﴾2﴿ "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek 
değilsiniz." ﴾3﴿ "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek 
değilim." ﴾4﴿ "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek 
değilsiniz." ﴾5﴿ "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır." ﴾6﴿ 

 

 

١

٢٣ 

NASR 1-3 
Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük 
bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek 
tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul 
edendir. ﴾1-3﴿  
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١٢٣

٤ 

ĐHLAS 1-4 
De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." ﴾1﴿ "Allah Samed'dir. (Her şey O'na 

muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" ﴾2﴿ Ondan çocuk olmamıştır 

(Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu 
değildir)." ﴾3﴿ "Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir." ﴾4﴿ 

 

 

١٢

٣٤

٥ 

FELAK 1-5  
De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman 
gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset 
ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine 
sığınırım." ﴾1-5﴿  
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١٢٣

٤٥

٦ 

NAS 1-6      
De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren 
sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların 
Melik'ine, insanların Đlah'ına sığınırım." ﴾1-6﴿  
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AMME SÜRESĐ 
Birbirlerine neyi soruyorlar? ﴾1﴿ Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük 
haberi (mi)? ﴾2-3﴿ Hayır, ileride bilecekler. ﴾4﴿ Yine hayır; ileride 
bilecekler. ﴾5﴿ Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık 
yapmadık mı? ﴾6-7﴿ Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde 
yarattık. ﴾8﴿Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık. ﴾9﴿ Geceyi (sizi 
örten) bir elbise yaptık. ﴾10﴿ Gündüzü de geçimi temin zamanı 
kıldık. ﴾11﴿Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. ﴾12﴿ Alev alev yanan 
aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. ﴾13﴿ Taneler, bitkiler, sarmaş 
dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl 
yağmur yağdırdık. ﴾14-16﴿ Şüphesiz hüküm ve ayırma günü 
belirlenmiş bir vakittir. ﴾17﴿ Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz 
bölük bölük gelirsiniz. ﴾18﴿ Gök açılır ve kapı kapı olur. ﴾19﴿Dağlar 
yürütülür, serap haline gelir. ﴾20﴿ Şüphesiz cehennem, bir gözetleme 
yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş 
yeridir. ﴾21-23﴿ Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey 
tadacaklar! ﴾24﴿ Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin 
içecekler. ﴾25-26﴿ Çünkü onlar hesaba çekilmeyi 
ummuyorlardı.﴾27﴿ Âyetlerimizi de alabildiğine 
yalanlamışlardı. ﴾28﴿ Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) 
tamamiyle sayıp tespit ettik. ﴾29﴿Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. 
Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız." ﴾30﴿Şüphesiz Allah'a 
karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle 
bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler 
vardır. ﴾31-34﴿ Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir 
yalan. ﴾35﴿ Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi 
arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan 
olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf 
duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin 
vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.﴾36-
38﴿ Đşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir 
yol tutar. ﴾39﴿ Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına 
bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde 
gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. ﴾40﴿ 
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    Đbni Đyadda Hızbu’l Bahr’ın önemini anlatma 
sadedinde şunları buyurmuşlardır. 
     Allah’ın lütfu ile onda sıkıntılardan kurtaracak bir özellik vardır. 
Okunduğu mekân afetlerden salim olur. Kötü hadiselere karşı korunur. 
Allah güneş doğmadan onu okuyanın isteklerini kabul eder sıkıntılarını 
giderir, insanlar arasında ki değeri yükseltir. Zorlukları kolaylaştırır, cin 
ve insin şerrinden biiznillah korur, gece ve gündüzün getirdiği şerlerden 
emin kılar ve hiç kimseyi ona kem gözle baktırmaz aksi daha da sevdirir. 
Gaddar birisinin yanında okununca şerrinden emin olunur. Her namazın 
arkasından onu okuyanı Allah insan dâhil hiçbir şeye muhtaç etmez. 
Cuma günü onu okuyanı Allah başkalarının kalbine sevdirir. Kim onu 
okumaya devam ederse boğularak, yanarak, şimşek çarparak, korkarak, 
boğazı veya vücudu kesilerek ölmez. Kendisine temiz bir ölüm nasip 
olur. Deniz yolculuğunda fırtınaya yakalananlar onu okuyunca Allah’ın 
izniyle fırtına gider. Hızbu’l Bah’r şehrin surlarında veya evin avlusuna 
yazılırsa Allah o beldeye veya o haneye doğabilecek kötülüklerden 
biiznillah korur. 
 

HĐZBUL BAHR 
          Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 
           Ey Allah’ım,  Ya Aliyyu, Ya Azimu, Ya Halimu, Ya Alim… Sen 
benim Rabbimsin, Senin ilmin (benim halimi bilmen) bana yeter. Benim 
Rabbim ne güzel bir Rab ve yardım edenim, ne güzel yardım edendir. 
Sen istediğine yardım edersin, Sen Aziz ve Rahim’sin. Biz Senden 
eylemlerimizde, duruşlarımızda, konuşmalarımızda ve arzularımızda, 
aklımızdan geçen her türlü şek, şüphe, zan ve kalpleri örten 
evhamlardan korumanı istiyoruz.  
       ‘’Đnananlar denendi ve çok şiddetli sarsıntıya uğratılmışlardı. 
Đkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve peygamberler bize 
sadece kuru vaatte bulundular diyorlardı.’’ 
        Bizi (zorluklar esnasında hata yapılacak yerlerde) (ayaklarımızı) 
sebata erdir, bize (münafıklar ve kalplerinde hastalık olan 
düşmanlarımıza karşı) yardım et. Tıpkı Musa (Aleyhisselam)’a denizi 



46 

 

boyun eğdirdiğin gibi, bu denizi bize de boyun eğdir. Tıpkı Đbrahim 
(Aleyhisselam)’a ateşi boyun eğdirdiğin gibi, bu ateşi bize de boyun 
eğdir. Tıpkı Davud (Aleyhisselam)’a dağları ve demiri boyun eğdirdiğin 
gibi, dağları ve demiri bize de boyun eğdir. Tıpkı Süleyman 
(Aleyhisselam)’a, rüzgârı, şeytanları ve cinleri boyun eğdirdiğin gibi bize 
de boyun eğdir… Bizlere yerde, gökte, mülkünde ve melekût (görünen 
ve görünmeyen) âleminde sana ait bütün denizleri boyun eğdir. Her 
şeyin mülkü elinde olan Allah’ım, bize her şeyi boyun eğdir. 
       Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.(3) 
       Bize yardım et, çünkü Sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Ya 
Rabbim bizim için (kapalılıkları) aç, çünkü Sen (kapalılıkları) açanların en 
hayırlısısın.  Bize mağfiret et, çünkü Sen mağfiret edenlerin en 
hayırlısısın, Bize merhamet et, çünkü Sen merhamet edenlerin en 
hayırlısısın. Bize rızık ver, çünkü Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Bize 
hidayet ver ve bizi zalim kavimlerin elinden kurtar. Bize ilminde 
bulunduğun üzere, güzel bir rüzgâr ver, üzerimize rahmet 
hazinelerinden ser. Onunla bizi dinde, dünyada ve ahirette ikram, afiyet 
ve selâmatle taşı. Sen her şeye gücü yetensin. 
       Ey Allah’ım kalplerimize ve bedenlerimize rahatlık vererek, afiyet ve 
selâmetle din ve dünya işlerimizi kolaylaştır. Seferimizde ve 
ikametimizde (memleketimizde) bize arkadaş, ailemize ise vekil ol. 
Düşmanlarımızın gözlerini kör et, onları oldukları yerde durdur ki, bize 
gelmeye ve yürümeye güç yetiremesinler.  
       ‘’Dilesek gözlerini kör ederdik de, yol bulmaya çalışırlardı. Nasıl 
göreceklerdi. Dilesek onları oldukları yerde dondururduk da, ne ileri 
gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.’’ 
       ‘’1- Yâ Sîn. 2-3 (Ey Muhammed! Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
Hikmetli Kur’an’a and olsun ki, sen risaletle görevlendirilmiş 4- Dosdoğru 
bir yol üzerinesin. 5-6- Babaları korkutulmamış ve kendileri de gafil olan 
bir kavmi, çok güçlü ve çok merhametli olan Allah’ın indirdiği (Kur’an) ile 
korkutasın. 7- And olsun ki, onların çoğunun üzerine azap sözü hak 
olmuştur. Onlar imana gelmezler. 8- Çünkü biz onların boyunlarına 
kelepçeler çenelerine dayanmıştır da, burunları yukarı, gözleri aşağı 
somurtmaktadırlar. 9- Hem önlerinden bir set, arkalarından bir set 
çekmişiz, kendilerini sarmışızdır. Baksalar da göremezler.’’ 
       Yüzler perdelendi (zelil oldu ve hüsrana uğradı) (3). 
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       ‘’Bütün yüzleri; diri, yaratıklarına hâkim ve onları koruyup gözeten 
Allah’a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.’’ 
Tâ Sîn. Tâ Sîn Mîm Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf. 
         ‘’19. (Acı ve tatlı) Đki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar. 20. 
Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyor.’’ 
‘’Hâ Mîm, Hâ Mîm, Hâ Mîm, Hâ Mîm, Hâ Mîm, Hâ Mîm, Hâ Mîm. ‘’Đş 
olacağına vardı, yardım geldi. Artık düşmanlarımız bize karşı galip ve 
muzaffer olamazlar. 
‘’1- Hâ Mîm. 2- Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah 
tarafındandır. 3- O, günahı bağışlayıcı, tövbeyi kabul edici, azabı şiddetli 
ve kerem sahibi Allah tarafından indirilmiştir. O’ndan başka hiçbir ilah 
yoktur. Dönüş ancak O’na dır.’’ 
Kapımız ‘’Bismillah’tır’’, duvarımız (kalelerimiz) ‘’Tebareke (suresi)’dir’’. 
Çatımız (örten ve koruyan) ‘’Yâ Sîn’’(suresi)dir. Bize yeterli olan ‘’Kâf Hâ 
Yâ Ayn Sâd’’ koruyucumuz ise ‘’Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf’’ tır.  
      ‘’ (Habibim) o surette Allah onlar için sana yeter (Allah seni 
koruyacaktır). O, işiten ve bilendir.’’  
         Arşın örtüsü üzerimizdedir ve Allah’ın nazarı (gözü) bize 
bakmaktadır. Allah’ın güç ve yardımı ile ne düşmanlarımız ne de 
başkaları artık hiçbir zaman bize zarar veremezler.  
        ‘’Allah onları arkalarından kuşatmıştır. O, yüce bir Kur’an dır ve 
Levh-i Mahfûz’da yazılıdır.’’ 
         ‘’Allah en hayırlı koruyucudur, O, merhamet edenlerin en 
merhametlisidir.’’ 
        ‘’Benim yardımcım, kitabı indiren Allah’tır. O, Salihlerin vekilidir.’’ 
       Kendinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana yeter. O, yüce 
arşın sahibidir.’’ 
     Yerde ve göklerde O’nun ismi ile beraber (olana) hiçbir şeyin zarar 
vermeyeceği Allah’ın ismine sığınırım. O hakkıyla işiten ve hakkıyla 
bilendir.  
     O yüce ve büyük olan Allah’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan 
dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur.   
       Allah’ım, ümmî peygamber olan Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve 

Sellem)’e ve onun ehli beyt-i ile ashabına salât ve selam et 
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VAKIA 
Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu 
yalanlayacak kimse olmayacaktır. ﴾1-2﴿ Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, 

dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf 
olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır. ﴾3-7﴿Ahiret 

mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir! ﴾8﴿Kötülüğe 

batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir! ﴾9﴿ (Đman ve amelde) öne 

geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. Đşte onlar (Allah'a) 
yaklaştırılmış kimselerdir. ﴾10-11﴿ Onlar, Naîm 

cennetlerindedirler. ﴾12﴿ Onların çoğu öncekilerden, azı da 

sonrakilerdendir. ﴾13-14﴿ Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette 

mücevherâtla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. ﴾15-16﴿ Ebediyen genç 

kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve 
sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri 
ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini 
dolaştırırlar. ﴾17-21﴿ Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de 

vardır. ﴾22-23﴿ (Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat 

olarak (verilir.) ﴾24﴿ Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey 

işitirler. ﴾25﴿ Sadece "selam!", "selam!" sözünü işitirler. ﴾26﴿ Ahiret 

mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir! ﴾27﴿ (Onlar), dikensiz sidir 

ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış 
sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve 
yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler 
üzerindedirler. ﴾28-34﴿ Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta 

yarattık. ﴾35﴿ Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta 

eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. ﴾36-38﴿ Bunların birçoğu 

öncekilerden, bir çoğu da sonrakilerdendir. ﴾39-40﴿ Kötülüğe batanlar 
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ise ne mutsuz kimselerdir! ﴾41﴿ Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir 

kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge 
içinde!..﴾42-44﴿ Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) 

sefahata dalmış ve azgın kimselerdi. ﴾45﴿ Büyük günah üzerinde ısrar 

ediyorlardı. ﴾46﴿ Diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını 

haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha 
diriltilecekmişiz?"﴾47﴿ "Evvelki atalarımız da mı?" ﴾48﴿ De ki: 

"Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir 
vaktinde toplanacaklardır."﴾49-50﴿ Sonra siz ey haktan sapan 

yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan 
yiyeceksiniz. ﴾51-52﴿ Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. ﴾53﴿ Üstüne 

de o kaynar sudan içeceksiniz. ﴾54﴿Kanmak bilmez susamış develerin 

suya saldırışı gibi içeceksiniz. ﴾55﴿Đşte bu hesap ve ceza gününde 

onlara ziyafetleridir. ﴾56﴿ Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek 

misiniz? ﴾57﴿ Attığınız o meniye ne dersiniz?! ﴾58﴿ Onu siz mi 

yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?﴾59﴿ Sizin yerinize 

benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden 
yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim 
önümüze geçilmez. ﴾60-61﴿ Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) 

biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya! ﴾62﴿ Ektiğiniz tohuma ne 

dersiniz?! ﴾63﴿ Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz 

miyiz? ﴾64﴿ Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde 

şöyle geveleyip dururdunuz: ﴾65﴿ "Muhakkak biz çok 

ziyandayız!" ﴾66﴿ "Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!" ﴾67﴿Đçtiğiniz 

suya ne dersiniz?! ﴾68﴿ Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz 

miyiz? ﴾69﴿ Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz 
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ya!.. ﴾70﴿ Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!﴾71﴿ Onun ağacını siz 

mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? ﴾72﴿Biz onu bir ibret ve ıssız 

yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.﴾73﴿ O halde, O yüce 

Rabbinin adını tesbih et (yücelt). ﴾74﴿Yıldızların yerlerine yemin ederim 

ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir- ﴾75-76﴿ O, 

elbette değerli bir Kur'an'dır. ﴾77﴿ Korunmuş bir kitaptadır. ﴾78﴿Ona, 

ancak tertemiz olanlar dokunabilir. ﴾79﴿ Âlemlerin Rabb'inden 

indirilmedir. ﴾80﴿ Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın 

verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?﴾81-82﴿ Can 

boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize! ﴾83﴿ Oysa siz o zaman 

bakıp durursunuz. ﴾84﴿ Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz 

göremezsiniz. ﴾85﴿ Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru 

söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize! ﴾86-87﴿ Fakat (ölen kişi) 

Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti 
vardır. ﴾88-89﴿ Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, 

kendisine, "Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!" denir. ﴾90-

91﴿ Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir 

ziyafet vardır. ﴾92-93﴿ Bir de cehenneme atılma vardır. ﴾94﴿ Şüphesiz 

bu, kesin gerçektir. ﴾95﴿Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. ﴾96﴿ 
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 BAKARA 284-286 
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Đçinizdekini açığa 
vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini 
bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla 
yeter. ﴾284﴿Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, 

mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve 
peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun 
peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de 
dediler: "Đşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. 
Sonunda dönüş yalnız sanadır." ﴾285﴿ Allah bir kimseyi ancak gücünün 

yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük 
de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, 
ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden 
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize 
gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! 
Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım 
et." ﴾286﴿ 

١٢٨

�ات١٢٩٧� 

  yedi sefer okunacak ات  ٧��TEVBE 128-129 

 Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin 
sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü'minlere 
karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. ﴾128﴿Eğer yüz çevirirlerse de ki: 

"Bana Allah yeter. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O'na 
tevekkül ettim. O, yüce Arşın sahibidir."﴾129﴿ 
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MÜLK SURESĐ 
Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü 
yetendir. ﴾1﴿ O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için 

ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok 
bağışlayandır. ﴾2﴿ O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân'ın 

yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir 
çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? ﴾3﴿ Sonra tekrar tekrar bak; 

bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin halde 
sana dönecektir. ﴾4﴿ Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. 

Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş 
azabını hazırladık. ﴾5﴿ Rablerini inkar edenler için cehennem azabı 

vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası!﴾6﴿ Oraya atıldıklarında, onun 

kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. ﴾7﴿ Neredeyse cehennem 

öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri 
onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. ﴾8﴿ Onlar da 

şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve 
‘Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz' 
demiştik." ﴾9﴿ Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı 

kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." ﴾10﴿ Đşte böylece 

günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden 
uzak olsun! ﴾11﴿ Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir 

bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. ﴾12﴿ Sözünüzü gizleyin, yahut 

onu açığa vurun; (fark etmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü 
(kalplerde olanı) hakkıyla bilir. ﴾13﴿ Yaratan bilmez mi? O, en gizli 

şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.﴾14﴿ O, yeryüzünü sizin 

ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın 
rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır.﴾15﴿ Göktekinin sizi yere 

geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız 
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yer yüzü şiddetle çalkalanıyor. ﴾16﴿Yahut göktekinin, üzerinize taş 

yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman, 
uyarım nasılmış bileceksiniz! ﴾17﴿ Andolsun, onlardan öncekiler de 

yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu!? ﴾18﴿ Üstlerinde 

kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak 
Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. ﴾19﴿ Yahut 

Rahmân'dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) 
kimlerdir? Đnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. ﴾20﴿ Peki, Allah 

rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve 
nefretle direnip durdular. ﴾21﴿ Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka 

yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen 
mi? ﴾22﴿ De ki: "O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler 

verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" ﴾23﴿ De ki: "O, Sizi 

yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda 
toplanacaksınız." ﴾24﴿ "Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne 

zaman gerçekleşecek?" diyorlar. ﴾25﴿ De ki: "O bilgi, ancak Allah 

katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım." ﴾26﴿ Onu (azabı) 

yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, 
"Đşte bu, (alaylı bir biçimde) isteyip durduğunuz şeydir" denir. ﴾27﴿ De 

ki: "Söyleyin bakalım: Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak 
etti, yahut bize acıdı. Peki, ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim 
koruyacak?" ﴾28﴿ De ki: "O, Rahmân'dır. O'na iman ettik, yalnızca ona 

tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında 
öğreneceksiniz!" ﴾29﴿ De ki: "Söyleyin bakalım: Suyunuz çekiliverse, 

size kim temiz bir akar su getirir?"﴾30﴿ 

PERŞEMBE GÜNÜ AKŞAM  
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Kaside-i Mudariyye 
1.Ey Rabbim! Salât eyle kabilesi Mudar olan seçkin Nebiye, 
Đsimleri zikrolunan enbiya ve rasullerin hepsine. 
2.Ey Rabbim! Salât eyle hidayet eden Nebiye ve ümmetine, 
Đslamı dünyaya neşreden ashabın hepsine. 
3.(O Sahabe ki) Nebi ile cihad edip Allah yolunda çalıştılar, 
(Kimisi) Hicret ederek, (kimi de fakir muhacirleri yurtlarında) 
barındırarak Rasulune yardım ettiler. 
4.Beyan ederek farz ile sünneti, Allah için birlik oldular, 
Allah’ın dinine sarılıp zafer kazandılar. 
5.(Onlara olsun) en pak, en üstün ve en şerefli salatın, 
Ki o salatın mis kokusu doldurur kâinatın. 
6.(O Nebi’nin) Güzel kokusu (kâinata) yayılıp arındırır, 
Onun hoş rayihasından rıza kokusu yayılır. 
7.(Salât olsun) çakıl taşları, topraklar ve kumlar kadar, 
Gökteki yıldızlar, yerdeki bitkiler ve tepeler kadar. 
8.(Salât olsun) dağların ağırlığı kadar, 
Devamında da bütün su damlaları ve yağmurları kadar. 
9.(Salât olsun) ağaçların yaprakları adedince, 
Okunup yazılan bütün harfler adedince. 
10.(Salât olsun) kuşlar, balıklar ve hayvanlar adedince, 
Bunların peşine cinler, melekler ve insanlar adedince. 
11.(Salât olsun) zerreler ve tanelerle beraber karıncalara kadar, 
Saçlar, yünler, tüyler ve kıllar kadar. 
12.(Salât olsun) Mevla’nın her şeyi kuşatan ilminin kapladıkları kadar, 
(Levh-i Mahfuz’da) görevli kalemin yazdığı kaderler kadar. 
13.(Salât olsun) kendileriyle ihsan ettiğin nimetler kadar, 
Mahlûkatın yarattıkları günden, dirilinceye kadar. 
14.(Salât olsun) o yüksek makam miktarınca ki müşerref oldu, 
Onunla peygamberlerle melekler ki iftihar dolu. 
15.(Salât eyle) ey dayanağım! Âlemlerde mevcut olanlar adedince, 
Mahlûkatın diriltileceği güne kadar da yaratılacaklar adedince. 
16.(Salât olsun) her göz açıp kapayıncaya kadar ki göz açıp kapar, 
Semalarda ve yerlerde yaşayanlar veya göz kırpar. 
17.(Salât olsun) göklerle yerler dahi dağlar dolusu kadar, 
Arş-u Ferş’in Kürsî’nin kapladıkları kadar. 
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18.Allah’ın yok ettiği varlar ve var ettiği yoklar kadar, 
(O Habibe) sınırsız ve hep devam eden salâtlar. 
19.(O salât ki) bütün zamanlarla beraber sayıları kaplasın, 
Öyle ki bütün sınırlarını kuşatsın da bitmesin tükenmesin. 
20.Ey Azîm! O salâtın sonu ve bitişi olmasın, 
Sayılacak ve bitecek bir nihayeti de olmasın. 
21.Geride geçen salâtların katları sayısınca, 
Ey Kudret sahibi! (Salât eyle) katlarında katlarınca. 
22.Ey Efendim! (Salât eyle) razı olup sevdiğin gibi, 
Ey güç sahibi! Bize salât etmemizi emrettiğin gibi. 
23.Geçen salâtların sayısı kadar da eyle selamlarını, 
Rabbim! O Salât ve selamları çoğalt da artırır ikramını. 
24.Bu salât ve selamların hepsi senin hakkınca katlansın, 
(Ki o hakkın da) az ve çok nefeslerinde mahlûkatının. 
25.Ey Rabbim! Mağfiret et okuyanı ve dinleyeni, her nerede olursa 
bütün Müslümanların hepsini. 
26.(Mağfiretini bahşet) ana babamıza, ailemize ve komşumuza, 
Ey Efendim! Hepimiz muhtacız senin affına. 
27.(Ne yazık ki) sayısız günah getirdim huzuruna, 
Ama senin bitmeyen tükenmeyen affına. 
28.Hüznüm beni (Senden başkasıyla) meşgul eden isteklerim, 
Elbette boynu bükük ve kalbi kırık olarak (huzuruna) geldim. 
29.Rabbim! Đki cihan içre dileriz bize rahmetin, hürmetine ellerinde 
taşlar teşbih eden (Habib)in. 
30.Rabbim! Bizim için bol olsun affın ve mükâfatın, 
Zira sonu olmayan denizdir Senin rahmetin. 
31..(Rabbim!) borçlarımızı ödettir ki içimiz bundan daralır, 
Sen güç sahibisin (Rabbim!) sıkıntıları bizden kaldır. 
32.Her sıkıntımızda bizim için ol lütufkâr, O hoş olan lütfunla ki onunla 
yok olur sıkıntılar. 
33.Mahlûkatın en hayırlısı seçilmiş Mustafân hürmetine, 
Medhini yüceltmek için sureler inen (Habibin) hürmetine. 
34.Sonra da salât et seçilmiş (Nebi’ye) doğdukça gündüzün güneşi ve 
ay ışıldadıkça. 
35.(Rabbim!) Ebu Bekir’den razı ol ki o hem halifesi, 
Habibinden sonra dinin yardımcısı. 
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36.Razı ol arkadaşı Ebu Hafs (künyesiyle) Faruk’tan, 
Ömer’di o, ayırırdı sözleri hükümlerde yanlışı doğrudan. 
37.Osman-ı Zi’n-Nûren’e ihsan eyle ki hazır oldu, 
Onun için iki cihan ki güzellik ve zafer dolu. 
38.(Razı ol) Ali ile iki oğlundan ve onların annesinden, 
Abâ ehli onlardır bize gelen haberden. 
39.Sa’d, Sa’id dahi Đbnü Avf ile Talha (Hazretleri), 
Ebu Ubeyde ve Zubeyr ki (kâinatın) nurlu efendileri. 
40..Hamza ve dahi Abbas ki efendilerimiz, 
Onların kıymeti soyları da kimselere benzemez. 
41.(Razı ol) Âl-i ashab ve hepsinden tabilerin, 
Karardıkça gecelerin, aydınlandıkça gündüzlerin. 

 

Kaside-i Mudariyye okumanın faziletleri: 
1- Kaside-i Mudariyye okuyan duası meleklerin duasına katılarak 

kabul olunması kuvvetle ümit edilir. 
2- Kaside-i Mudariyye okumak fakirliği giderir. 
3- Kaside-i Mudariyye bir mecliste okunduğu zaman orada bulunan 

herkesin günahları bağışlanır. 
4- Kaside-i Mudariyye okumak, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem’in şefaatine vesile olur. 
5- Kaside-i Mudariyye okumak, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem’i rüyada görmeye vesile olur. 
6- Kaside-i Mudariyye okuyan dünya ve ahiretin sıkıntılarından 

kurtulur. 
7- Kaside-i Mudariyye okuyanın kalbi nifaktan korunur. 
8- Kaside-i Mudariyye okuyan kişi bütün insanların sevgisini kazanır. 
9- Kaside-i Mudariyye Cuma günü ve gecesi okuyan kişinin sevaplarını 

bunlarla görevli özel melekler nurdan defterlere yazıp Peygamber 
Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e sunarlar.  

10- Kaside-i Mudariyye okuyanı Peygamber Efendimiz Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem sever.   
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MEŞĐŞĐYYE 
       Ey Allah’ım! Kendisiyle sırların inşikak ettiği ve nurların aydınlandığı 
ve içinde hakikatlerin yüceldiği, her şeyin ilminin peyderpeyi inip 
yaratıkların kendisinden dolayı aciz kaldığı kimseye (Efendimize) salât 
eyle ki, O’nu anmakta fehimler aciz kaldı ve bizden evvel ve sonra gelip 
geçen hiç kimse onu hakkıyla idrâk edemedi. Melekût âleminin bahçeleri 
onun güzelliğinin ışıltısıyla daha bir güzel oldu. Kudret havuzları onun 
nurunun feyzi ile dolup taştı. Mevcut olan ne varsa O’nun la ilişkilidir. 
Çünkü eğer O vâsıta olmasaydı –denildiği gibi- mevsût olmazdı. 
        O’na öyle bir salât eyle ki; Senin zatına yaraşır ve O’na lâyık bir 
salât olsun. Ey Allah’ım! Kuşkusuz O sana delâlet eden tüm sırların 
câmiidir. Senin önünde duran en büyük hicabındır. Ey Allah’ım! Beni 
onun nesebine kat. Beni onun hasebiyle doğrula. Beni onunla öyle bir 
marifet erdir ki; cehaletin kaynağından uzaklaşıp ona teslim olayım. Beni 
huzuruna, o marifetle fazilet kaynağına dalayım. Beni huzuruna, onun 
yolunda ve yardımınla tam bir muhafaza ile taşı. Beni batılın üzerine at 
ve onu mahvet. Beni teklik denizine bırak. Beni tevhidin çamurundan 
çıkar ve beni vahdet denizinin sularında gark eyle. Ta ki; görmem, 
işitmem, bulmam ve hissetmem O’nun la olsun. 
          En büyük hicabı ruhuma hayat kıl. Đlk hakikatin Hakk olması ile, 
O’nun ruhunu sırrımın hakikati ve O’nun hakikatini de benim âlemlerime 
şâmil kıl. Ey Evvel, Ey âhir, Ey Zâhir, Ey Bâtîn! Kulun Zekeriyya’nın 
nidâsını işittiğin gibi benimde nidâ mı işit. Senin ve senin rızan için, bana 
yardım et. Senin ve senin rızan için beni destekle. Benimle senin aranı 
birleştir. Benimle senden başkasının arasını da çöz. Ya Allah, Ya Allah, 
Ya Allah. ‘’(Rasulum) Kur’an’ı (okumayı tebliğ etmeyi ve ona uymayı) 
sana farz kılan Allah, elbette seni (yine) dönülecek yere 
kavuşturacaktır.’’ 
       ‘’Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, işlerimizde bir 
kurtuluş yolu hazırla.’’ 
‘’Rabbimiz! Bize dünyada iyilik (hasene) ver. Bize ahirette de iyilik ver. 
Bizleri ateşin azabından koru’’ Muhakkak ki Allah ve Melekler Nebi’ye 
salât ve selâm ederler. Ey iman edenler! sizde O’na çokça salât ve 
selâm ediniz.’’      
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Kehf Sûresi 
Hamd, kuluna Kitab'ı (Kur'an'ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan 
Allah'a mahsustur. ﴾1﴿ (Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap 

ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde 
ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve 
"Allah bir çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap 
kıldı. ﴾2-4﴿Bu konuda ne kendilerinin, ne de atalarının hiçbir bilgisi 

yoktur. Ne büyük bir söz (bu) ağızlarından çıkan! Onlar ancak yalan 
söylüyorlar.﴾5﴿ Demek sen, bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa, 

arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin! ﴾6﴿ Đnsanların 

hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz 
yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. ﴾7﴿ Biz, elbette (zamanı 

gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline 
getireceğiz. ﴾8﴿ Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm'i 

mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? ﴾9﴿ Hani o gençler 

mağaraya sığınmışlardı da, "Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver 
ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa 
ulaşmayı kolaylaştır" demişlerdi. ﴾10﴿ Bunun üzerine biz de nice yıllar 

onların kulaklarını (dış dünyaya) kapattık. (Onları uyuttuk) ﴾11﴿ Sonra 

onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi 
hesap ettiğini bilelim. ﴾12﴿ Biz sana onların haberlerini gerçek olarak 

anlatıyoruz: Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de 
onların hidayetlerini artırmıştık. ﴾13﴿ Kalkıp da, "Rabbimiz, göklerin ve 

yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki 
saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz, ondan başka 
tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya! Artık kim 
Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?" dediklerinde onların 
kalplerine kuvvet vermiştik. ﴾14-15﴿ (Đçlerinden biri şöyle dedi:) 

"Madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz 
çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki, Rabbiniz size rahmetini 
yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler 
hazırlasın." ﴾16﴿(Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; 
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mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan 
sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerinde 
idiler. Bu, Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o, 
doğru yolu bulandır. Kimi de şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek 
bir dost bulamazsın. ﴾17﴿ Uykuda oldukları halde sen onları uyanık 

sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın 
girişinde iki kolunu uzatmış (yatmakta idi.) Onları görseydin, mutlaka 
onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korku ile 
dolardı. ﴾18﴿ Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. 

Đçlerinden biri: "Ne kadar kaldınız"? dedi. (Bir kısmı) "Bir gün, ya da bir 
günden az", dediler. (Diğerleri de) şöyle dediler: "Ne kadar kaldığınızı 
Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile kente 
gönderin de baksın; (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve 
lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın (da 
dikkat çekmesin) ve sizi hiçbir kimseye sakın 
sezdirmesin." ﴾19﴿ "Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak 

öldürürler, yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla 
kurtuluşa eremezsiniz." ﴾20﴿Böylece biz, (insanları) onların halinden 

haberdar ettik ki, Allah'ın va'dinin hak olduğunu ve kıyametin 
gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Hani onlar (olayın 
mucizevi tarafını ve asıl hikmetini bırakmışlar da) aralarında onların 
durumunu tartışıyorlardı. (Bazıları), "Onların üstüne bir bina yapın, 
Rableri onların halini daha iyi bilir" dediler. Duruma hakim olanlar ise, 
"Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız" dediler. ﴾21﴿ (Ey 

Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak: "Onlar üç 
kişidirler, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Yine, "Beş kişidirler, 
altıncıları köpekleridir" diyecekler. Şöyle de diyecekler: "Yedi kişidirler, 
sekizincileri köpekleridir." De ki: "Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. 
Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında (Kur'an'daki) 
apaçık tartışma (yı aktarmak) dan başka tartışmaya girme ve bunlar 
hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. ﴾22﴿ Hiçbir şey hakkında 

sakın "yarın şunu yapacağım" deme! ﴾23﴿ Ancak, "Allah dilerse 

yapacağım" de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve "Umarım Rabbim beni, 
bundan daha doğru olana ulaştırır" de. ﴾24﴿ Onlar mağaralarında üç 



93 

 

yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler. ﴾25﴿De ki: "Kaldıkları süreyi 

Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek O'na aittir. O ne 
güzel görür, O ne güzel işitir! Onların, ondan başka hiçbir dostu da 
yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez." ﴾26﴿ Rabbinin 

kitabından sana vahyedileni oku. O'nun kelimelerini değiştirecek hiçbir 
kimse yoktur. O'ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın. ﴾27﴿Sabah 

akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. 
Dünya hayatının zînetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini 
bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık 
olmuş kimselere boyun eğme. ﴾28﴿ De ki: "Hak, Rabbinizdendir. Artık 

dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin." Biz zalimlere öyle bir ateş 
hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. 
(Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, 
yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir 
içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. ﴾29﴿ Gerçek şu 

ki iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini 
zayi etmeyiz.﴾30﴿ Đşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri 

vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, 
ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır! 
Cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir! ﴾31﴿ Onlara şu iki adamı 

örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini 
hurmalarla donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk. ﴾32﴿Her 

iki bağ da meyvelerini vermiş ve ürünlerinden hiçbir şeyi eksik 
bırakmamıştı. Bu iki bağın arasından bir de nehir 
fışkırtmıştık. ﴾33﴿Derken onun büyük bir serveti oldu. Arkadaşıyla 

konuşurken ona dedi ki: "Benim malım seninkinden daha çok. 
Adamlardan yana da senden daha üstünüm." ﴾34﴿Derken kendine 

zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: "Bunun sonsuza değin yok 
olacağını sanmıyorum." ﴾35﴿ "Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. 

Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç 
bulurum." ﴾36﴿ Arkadaşı ona cevap vererek dedi ki: "Seni topraktan, 

sonra bir damla döl suyundan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan 
şeklinde düzenleyen Allah'ı inkâr mı ediyorsun?" ﴾37﴿ "Fakat O Allah 
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benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiç kimseyi ortak 
koşmam." ﴾38﴿ "Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! Kuvvet yalnız Allah'ındır' 

deseydin ya!.. Eğer benim malımı ve çocuklarımı kendininkilerden daha 
az görüyorsan, belki Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verir. 
Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir de bağ kupkuru ve yalçın bir 
toprak haline geliverir." ﴾39-40﴿ "Ya da suyu çekiliverir de (bırak bir 

daha bulmayı) artık onu arayamazsın bile." ﴾41﴿ Derken bütün serveti 

helak edildi. (Yıkılmış) çardakları üzerine çökmüş haldeki bağına yaptığı 
harcamalar karşısında ellerini oğuşturuyor ve şöyle diyordu: "Keşke 
Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmasaydım..." ﴾42﴿ Onun, Allah'tan 

başka kendisine yardım edebilecek kimseleri yoktu. Kendi kendini 
kurtaracak güçte de değildi. ﴾43﴿ Đşte bu durumda velayet (himaye ve 

koruyuculuk) yalnızca hak olan Allah'a mahsustur. Onun mükâfatı da 
daha hayırlıdır, vereceği sonuç da daha hayırlıdır. ﴾44﴿Onlara dünya 

hayatının örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz yağmur 
gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine 
karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir 
çer çöpe döner. Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir. ﴾45﴿Mallar ve 

evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, 
Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha 
hayırlıdır. ﴾46﴿ Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak 

göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden 
hiçbirini bırakmayız. ﴾47﴿ Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. 

Onlara, "Andolsun, sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, 
sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız" 
denir. ﴾48﴿ Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya 

kapılmış görürsün. "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük 
hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!" derler. Onlar bütün 
yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye 
zulmetmez. ﴾49﴿ Hani biz meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" 

demiştik de Đblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. Đblis ise 
cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da Đblis'i 
ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için 
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birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!﴾50﴿ Ben 

onları ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de kendilerinin yaratılışına 
şahit tuttum. Saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmiş 
değilim. ﴾51﴿ (Ey Muhammed!) Allah'ın, "Ortağım olduklarını iddia 

ettiklerinizi çağırın" diyeceği, onların da çağıracakları, fakat kendilerine 
(çağırdıklarının) cevap vermeyecekleri ve bizim de aralarına bir uçurum 
koyacağımız günü hatırla! ﴾52﴿ Suçlular (o gün) ateşi görünce onun 

içine düşeceklerini iyice anlayacaklar ve ondan kurtuluş yolu da 
bulamayacaklardır. ﴾53﴿Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her 

türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her 
şeyden daha çok düşkündür. ﴾54﴿ Đnsanlara hidayet geldikten sonra 

onların inanmalarına ve Rab'lerinden mağfiret dilemelerine, ancak, 
öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesi, ya da 
kendilerine azabın göz göre göre gelmesi (yönündeki beklentileri) engel 
olmuştur. ﴾55﴿ Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar 

olarak göndeririz. Đnkar edenler ise, hakkı batılla çürütmek için 
mücadele ederler. Âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya 
alırlar. ﴾56﴿ Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz 

çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu 
anlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar 
koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet 
bulamazlar. ﴾57﴿ Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Eğer 

yaptıkları yüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı, elbette 
azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki 
(o gün gelince) hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar. ﴾58﴿ Đşte 

zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler... Helak edilmeleri için de 
belli bir zaman tayin etmiştik. ﴾59﴿ Hani Mûsâ beraberindeki gence 

şöyle demişti: "Đki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım, 
ya da uzun zaman gideceğim."﴾60﴿ Onlar iki denizin birleştiği yere 

varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup kayıp 
gitti. ﴾61﴿Oradan uzaklaştıklarında Mûsâ beraberindeki gence "Öğle 

yemeğimizi getir, bu yolculuğumuzdan dolayı çok yorgun düştük" 
dedi. ﴾62﴿ Genç, "Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada balığı 
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unutmuşum. –Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan 
unutturdu- Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti" 
dedi. ﴾63﴿ Mûsâ: "Đşte aradığımız bu idi" dedi. Bunun üzerine tekrar 

izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. ﴾64﴿ Derken kullarımızdan 

bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine 
tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. ﴾65﴿ Mûsâ ona, "Sana öğretilen 

bilgilerden bana, doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım 
mı?" dedi. ﴾66﴿ Adam şöyle dedi: "Doğrusu sen benimle beraberliğe 

asla sabredemezsin." ﴾67﴿ "Đç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl 

sabredebilirsin?" ﴾68﴿ Mûsâ, "Đnşaallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir 

işte de sana karşı gelmeyeceğim" dedi. ﴾69﴿ O da şöyle dedi: "O halde 

eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında 
bana soru sormayacaksın." ﴾70﴿Derken yola koyuldular. Nihayet, bir 

gemiye bindiklerinde (adam) gemiyi deldi. Mûsâ, "Sen onu içindekileri 
boğmak için mi deldin? Doğrusu, şaşılacak bir iş yaptın." 
dedi. ﴾71﴿ Adam, "Sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin, 

demedim mi?" dedi. ﴾72﴿ Mûsâ, "Unuttuğum için bana çıkışma ve bu 

işimde bana güçlük çıkarma!" dedi. ﴾73﴿ Yine yola koyuldular. Nihayet 

bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam (hemen) onu öldürdü. Mûsâ, 
"Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok 
kötü bir iş yaptın!" dedi. ﴾74﴿Adam, "Sana, benimle beraberliğe asla 

sabredemezsin demedim mi?" dedi. ﴾75﴿ Mûsâ, "Eğer bundan sonra 

sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. 
Doğrusu, tarafımdan (dilenecek son) özre ulaştın (bu son özür 
dileyişim)" dedi. ﴾76﴿ Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına 

varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. 
Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o 
duvarı doğrulttu. Mûsâ, "Đsteseydin bu iş için bir ücret alırdın" 
dedi. ﴾77﴿ Adam, "Đşte bu birbirimizden ayrılmamız demektir" dedi. 

"Şimdi sana sabredemediğin şeylerin içyüzünü anlatacağım." ﴾78﴿ "O 

gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak 
istedim, çünkü onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren bir kral 
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vardı." ﴾79﴿ "Çocuğa gelince, anası babası mü'min insanlardı. Onları 

azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk." ﴾80﴿ "Böylece, Rablerinin 

onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk 
vermesini diledik." ﴾81﴿ "Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. 

Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin, 
onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak 
definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre 
yapmadım. Đşte senin, sabredemediğin şeylerin içyüzü budur." ﴾82﴿ (Ey 

Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: 
"Size ondan bir anı okuyacağım." ﴾83﴿Biz onu yeryüzünde kudret sahibi 

kıldık ve kendisine her konuda (amacına ulaşabileceği) bir yol 
verdik. ﴾84﴿ O da (Batı'ya gitmek istedi ve) bir yol tuttu. ﴾85﴿ Güneşin 

battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) 
buldu. Orada (kâfir) bir kavim gördü. "Ey Zülkarneyn! Ya (onları) 
cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın" 
dedik. ﴾86﴿ Zülkarneyn, "Her kim zulmederse, biz onu cezalandıracağız. 

Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba 
uğratır" dedi. ﴾87﴿ "Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona 

mükafat olarak daha güzeli var. (Üstelik) ona emrimizden kolay olanı 
söyleyeceğiz." ﴾88﴿ Sonra yine (doğuya doğru) bir yol 

tuttu. ﴾89﴿ Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu, kendileriyle güneş 

arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. ﴾90﴿ Đşte 

böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle 
kuşatmışızdır. ﴾91﴿ Sonra yine bir yol tuttu. ﴾92﴿ Đki dağ arasına 

ulaşınca, bunların önünde, neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk 
buldu. ﴾93﴿ Dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Ye'cüc ve Me'cüc (adlı 

kavimler) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim 
aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim 
mi?" ﴾94﴿ Zülkarneyn, "Rabbimin bana verdiği (imkan ve kudret, sizin 

vereceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım 
edin de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım" 
dedi. ﴾95﴿ "Bana (yeterince) demir madeni getirin" dedi. Đki yamacın 
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arasındaki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince "körükleyin!" dedi. 
Demiri eritip kor (gibi) yapınca da, "Bana erimiş bakır getirin, bunun 
üzerine boşaltayım" dedi. ﴾96﴿ Artık onu ne aşabildiler, ne de 

delebildiler. ﴾97﴿Zülkarneyn, "Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin 

vaadi (kıyametin kopma vakti) gelince onu yerle bir eder. Rabbimin 
vaadi gerçektir" dedi. ﴾98﴿ O gün biz onları bırakırız, dalga dalga 

birbirlerine karışırlar. Sonra sûra üfürülür de onları toptan bir araya 
getiririz. ﴾99﴿ O gün cehennemi; gözleri Zikr'ime (Kur'an'a) karşı 

perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin 
karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz! ﴾100-101﴿ Đnkar edenler, beni 

bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi 
kâfirlere konak olarak hazırladık. ﴾102﴿ (Ey Muhammed!) De ki: 

"Amelce en çok ziyana uğrayan; iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya 
hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim 
mi?" ﴾103-104﴿ Onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na kavuşacaklarını 

inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde 
amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir.﴾105﴿ Đşte böyle. 

Đnkar etmeleri, âyetlerimi ve Peygamberlerimi alay konusu yapmaları 
yüzünden onların cezası cehennemdir. ﴾106﴿Şüphesiz, inanıp yararlı 

işler yapanlara gelince onlar için, içlerinde ebedi kalacakları Firdevs 
cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. ﴾107-108﴿ De ki: 

"Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar 
da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden 
önce denizler tükenirdi."﴾109﴿ De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir 

insanım, (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilah'ınız ancak bir tek ilâhtır" diye 
vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve 
Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın." ﴾110﴿ 
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Rahmân Sûresi 
Rahmân Kur'an'ı öğretti. ﴾1-2﴿ Đnsanı yarattı. ﴾3﴿ Ona beyanı 

(düşünüp ifade etmeyi) öğretti. ﴾4﴿ Güneş ve ay bir hesaba göre 

hareket etmektedir. ﴾5﴿ Otlar ve ağaçlar (Allah'a) boyun 

eğerler.﴾6﴿ Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. ﴾7﴿ Ölçüde haddi 

aşmayın.﴾8﴿ Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. ﴾9﴿ Allah 

yeri yaratıklar için var etti. ﴾10﴿ Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma 

ağaçları vardır. ﴾11﴿ Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.﴾12﴿ O 

halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾13﴿Allah insanı, 

pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. ﴾14﴿ "Cin" i de yalın bir ateşten 

yarattı. ﴾15﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾16﴿ Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden 

ve ayaklarından yakalanırlar. ﴾41﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾42﴿ Đşte bu suçluların yalanladıkları 

cehennemdir.﴾43﴿ Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar 

su arasında gider gelirler. ﴾44﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾45﴿ Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) 

duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. ﴾46﴿ O halde, 

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾47﴿ Đki cennet de 

(ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle 
bezenmiştir. ﴾48﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾49﴿ Đçlerinde akan iki pınar vardır. ﴾50﴿ O halde, 

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾51﴿ Đkisinde de her 

meyveden çift çift vardır. ﴾52﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾53﴿ Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere 

yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) 
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yakındır. ﴾54﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz?﴾55﴿ Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş 

dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin 
dokunmuştur. ﴾56﴿O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾57﴿ Onlar sanki yakut ve mercandır. ﴾58﴿ O halde, 

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾59﴿ Đyiliğin karşılığı, 

yalnız iyiliktir. ﴾60﴿O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾61﴿ Bu iki cennetten başka iki cennet daha 

vardır. ﴾62﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾63﴿ O iki cennet koyu yeşil renktedir. ﴾64﴿ O halde, 

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾65﴿ Đçlerinde kaynayan 

iki pınar vardır. ﴾66﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾67﴿ Đçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar 

vardır. ﴾68﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾69﴿ Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler 

vardır. ﴾70﴿ O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz? ﴾71﴿ Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir. ﴾72﴿ O 

halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾73﴿ Onlara, 

eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. ﴾74﴿ O halde, 

Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾75﴿ Onlar yeşil yastıklara 

ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). ﴾76﴿ O halde, Rabbinizin 

hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ﴾77﴿ Azamet ve ikram sahibi 

Rabbinin adı yücedir.﴾78﴿ 
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Fetih Sûresi 
Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. ﴾1﴿ Ta ki Allah, senin geçmiş 

ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni 
doğru yola iletsin ve Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin. ﴾2-3﴿ O, 

inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven 
indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, 
hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾4﴿Bütün bunlar Allah'ın; inanan erkek ve 

kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere 
koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. Đşte bu, Allah katında 
büyük bir başarıdır.﴾5﴿ Bir de, Allah'ın, hakkında kötü zanda bulunan 

münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere 
ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı 
onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve 
kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış 
yeridir! ﴾6﴿ Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç 

sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾7﴿ (Ey Muhammed!) Şüphesiz 

biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. ﴾8﴿ Ey 

insanlar! Allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona 
saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tespih edesiniz diye 
(Peygamber'i gönderdik.) ﴾9﴿ Sana bîat edenler ancak Allah'a bîat 

etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden 
dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene, 
Allah büyük bir mükâfat verecektir. ﴾10﴿ Bedevîlerin (savaştan) geri 

bırakılanları sana, "Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; Allah'tan bizim 
için af dile" diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De 
ki: "Allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde 
etmenizi dilerse, ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır." ﴾11﴿ (Ey münafıklar!) Siz aslında, 

Peygamberin ve inananların bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini 
sanmıştınız. Bu, sizin gönüllerinize güzel gösterildi de kötü zanda 
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bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz. ﴾12﴿ Kim Allah'a ve 

Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkarcılar için alevli bir 
ateş hazırladık. ﴾13﴿ Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O, 

dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir. ﴾14﴿ Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri 

almaya giderken, "Bırakın biz de sizinle gelelim" diyeceklerdir. Onlar 
Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: "Siz bizimle asla 
gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuştur." Onlar, "Bizi 
kıskanıyorsunuz" diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar. ﴾15﴿ 

Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir 
kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat 
ederseniz Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz 
gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba uğratır." ﴾16﴿ Köre 

güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar 
savaşa katılmak zorunda değillerdir.) Kim Allah'a ve Peygamberine itaat 
ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de 
yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır. ﴾17﴿ Şüphesiz Allah, 

ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. 
Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara 
yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah 
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾18-19﴿ Allah size, 

elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size 
hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (Allah böyle yaptı) 
ki, bunlar mü'minler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola 
iletsin. ﴾20﴿Henüz elde edemediğiniz, fakat Allah'ın, ilmiyle kuşattığı 

başka (kazançlar) da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü 
yetendir. ﴾21﴿Đnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp 

kaçarlar, sonra da ne bir dost, ne de bir yardımcı 
bulabilirlerdi. ﴾22﴿ Allah'ın ötedenberi işleyip duran kanunu (budur). 

Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. ﴾23﴿ O, Mekke'nin 
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göbeğinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, onların ellerini sizden, 
sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla 
görmektedir. ﴾24﴿ Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı 

ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine 
ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış 
erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir 
eziyet gelecek olmasaydı, (Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi). Allah, 
dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla 
inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem 
dolu bir azaba uğratırdık. ﴾25﴿ Hani inkar edenler kalplerine taassubu, 

cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve 
inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah'a karşı 
gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zâten onlar buna 
lâyık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. ﴾26﴿ Andolsun, 

Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven 
içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan 
Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size 
bundan başka yakın bir fetih daha verdi. ﴾27﴿ O, Peygamberini hidayet 

ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak 
için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter. ﴾28﴿ Muhammed, Allah'ın 

Resülüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara karşı çetin, birbirlerine 
karşı da merhametlidirler. Onların, rükû ve secde halinde, Allah'tan lütuf 
ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri 
yüzlerindedir. Đşte bu, onların Tevrat'ta ve Đncil'de anlatılan 
durumlarıdır: Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, 
gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. 
Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle 
sağlam ve dirençli kılar. Allah, içlerinden iman edip salih amel 
işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaad etmiştir. ﴾29﴿ 
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٥٧

٥٨٥٩ 

Duhân Sûresi 
Hâ Mîm. ﴾1﴿ Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir 

gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. ﴾2-3﴿Katımızdan 

bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak 
inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin 
Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O 
hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. ﴾4-7﴿ Ondan başka hiçbir ilâh 

yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da 
Rabbidir. ﴾8﴿ Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. ﴾9﴿ Göğün 

açık bir duman getireceği günü bekle. ﴾10﴿(O duman) insanları bürür. 

Bu, elem dolu bir azaptır. ﴾11﴿ Đnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden 
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kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler.﴾12﴿ Nerede onlarda öğüt 

almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber 
gelmişti. ﴾13﴿ Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir 

deli!" dediler. ﴾14﴿ Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine 

eski halinize döneceksiniz. ﴾15﴿ Onları o en şiddetli yakalayışla 

yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü 
alırız. ﴾16﴿ Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara 

değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti. ﴾17﴿ O şöyle demişti: "Allah'ın 

kullarını (esaret altındaki Đsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben 
güvenilir bir peygamberim." ﴾18﴿"Allah'a karşı ululuk taslamayın. 

Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum." ﴾19﴿ "Şüphesiz ki 

ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan 
Allah'a sığındım." ﴾20﴿"Bana inanmadınızsa benden uzak 

durun." ﴾21﴿ Sonra Mûsâ Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" 

diye seslendi. ﴾22﴿ Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceleyin 

yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz." ﴾23﴿ "Denizi açık halde bırak." 

Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. ﴾24﴿ Onlar geride nice bahçeler, 

nice pınarlar bıraktılar. ﴾25﴿ Nice ekinler, nice güzel 

konaklar! ﴾26﴿ Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler! ﴾27﴿ Đşte 

böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık. ﴾28﴿ Gök ve yer onların 

ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi. ﴾29﴿ Andolsun, 

Đsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi 
aşanlardan bir zorba idi. ﴾30-31﴿ Andolsun, onları, bir bilgi üzerine 

(dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık. ﴾32﴿ Onlara, içinde açık bir 

imtihan bulunan mûcizeler verdik. ﴾33﴿ Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: 

"Đlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz."﴾34-
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35﴿ "Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin." ﴾36﴿Bunlar mı 

daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk 
ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. ﴾37﴿ Biz, gökleri, yeri ve bunlar 

arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık. ﴾38﴿Biz onları ancak 

hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu 
bilmiyorlar. ﴾39﴿Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı 

zamandır.﴾40﴿ O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine 

yardım da edilmez. ﴾41﴿ Yalnız, Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların 

dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet 
edendir.﴾42﴿ Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkarların yemeğidir. ﴾43-

44﴿ O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda 

kaynar. ﴾45-46﴿ (Allah görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, 

cehennemin ortasına sürükleyin." ﴾47﴿ "Sonra başının üstüne kaynar su 

azabından dökün." ﴾48﴿ (Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, 

şerefliydin!?" ﴾49﴿ "Đşte bu şüphelenip durduğunuz 

şeydir!" ﴾50﴿ Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir 

yerdedirler. ﴾51﴿ Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. ﴾52﴿ Đnce 

ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı 
otururlar. ﴾53﴿Đşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle 

evlendirmişizdir. ﴾54﴿Orada güven içinde her türlü meyveyi 

isterler. ﴾55﴿ Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları 

cehennem azabından korumuştur. ﴾56﴿ Bunlar Rabbinden bir lütuf 

olarak verilmiştir. Đşte bu büyük başarıdır. ﴾57﴿ (Ey Muhammed!) Biz 

Onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt 
alsınlar. ﴾58﴿ Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da 

beklemektedirler. ﴾59﴿ 
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٢٦

٢٧

٢٨ 

٢٩٣٠ 

 
Secde Sûresi 

Elif Lâm Mîm. ﴾1﴿ Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu Kitab'ın 

indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. ﴾2﴿ Yoksa "Onu Muhammed 

uydurdu" mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı 
gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin 
tarafından indirilmiş gerçektir. ﴾3﴿ Allah, gökleri ve yeri, ikisi 

arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a 
kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. 
Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız? ﴾4﴿ Gökten yere kadar bütün 

işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir 
günde ona yükselir. ﴾5﴿ Đşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir, 

mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. ﴾6﴿ O ki, yarattığı her şeyi 

güzel yaptı. Đnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. ﴾7﴿ Sonra onun 

neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. ﴾8﴿ Sonra onu 

şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak 
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duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz! ﴾9﴿ (Kâfirler dediler 

ki:) "Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden 
yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar 
etmektedirler. ﴾10﴿ De ki: "Sizin için görevlendirilen ölüm meleği 

canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz." ﴾11﴿Suçlular 

Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz! (Gerçeği) gördük 
ve işittik. Artık şimdi bizi (dünyaya) döndür ki, salih amel işleyelim. Biz 
artık kesin olarak inanmaktayız" dedikleri vakit, (onları) bir 
görsen! ﴾12﴿ Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim, 

"Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan 
dolduracağım" sözüm gerçekleşecektir. ﴾13﴿ (Onlara şöyle denilecek:) 

"O halde bu gününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz 
de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı 
tadın." ﴾14﴿ Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt 

verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd 
ederek tespih edenler inanırlar. ﴾15﴿ Onlar, korkarak ve ümid ederek 

Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık 
olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. ﴾16﴿ Hiç kimse, 

yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz 
aydınlıklarını bilemez. ﴾17﴿ Hiç mü'min fasık gibi olur mu? Bunlar 

(elbette) eşit olmazlar. ﴾18﴿ Đman edip salih amel işleyenlere gelince, 

onlar için, yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak Me'vâ 
cennetleri vardır. ﴾19﴿ Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı 

ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara, 
"Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın" denir. ﴾20﴿Andolsun, 

dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) en büyük azaptan önce 
(dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız. ﴾21﴿ Kim, Rabbinin 

âyetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha 
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zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız.﴾22﴿ Andolsun, biz 

Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) vermiştik. Sen de kitaba (Kur'an'a) kavuşma 
konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu Đsrailoğullarına bir yol gösterici 
kılmıştık ﴾23﴿ Sabredip âyetlerimize kesin olarak inandıkları zaman 

içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. ﴾24﴿ Şüphesiz 

Rabbin kıyamet günü, üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler 
konusunda onlar arasında hüküm verecektir. ﴾25﴿ Yurtlarında gezip 

dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici 
olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hâlâ duymayacaklar 
mı? ﴾26﴿ Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla 

hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız. Hâlâ 
görmeyecekler mi? ﴾27﴿"Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne 

zamanmış?" diyorlar.﴾28﴿ De ki, "Fetih (Kıyamet) günü, inkar edenlere 

iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de 
açtırılmayacaktır." ﴾29﴿ Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. 

Şüphesiz onlar da bekliyorlar. ﴾30﴿ 
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Cuma Sûresi 
Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç 
sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder. ﴾1﴿ O, 

ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, 
onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki 
onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. ﴾2﴿ (Allah o 

peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da 
göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.﴾3﴿ Đşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük 

lütuf sahibidir. ﴾4﴿ Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel 

etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. 
Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler 
topluluğunu hidayete erdirmez. ﴾5﴿ De ki: "Ey Yahudi akidesini 

benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın 
dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi 
ölümü isteyin!" ﴾6﴿ Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla 

ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. ﴾7﴿ De ki: "Sizin 

kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. 
Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o 
size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." ﴾8﴿Ey iman edenler! 

Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine 
koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha 
hayırlıdır. ﴾9﴿ Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın 

lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa 
eresiniz. ﴾10﴿ (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun 

eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta 
bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha 
hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." ﴾11﴿ 
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ْدِ�َ�%ُ jا! ـ  DUALAR 

Uykudan uyandığı zaman: 

 

(Bizi uykuyla bir nevi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. 
Sonuçta dönüşümüz O’nadır.) 

 

Elbise giydiği zaman: 

ِ اّ�َ�B اْ�َ$ْ,0ُ   ^َُوارB اّ(ٰ�َ G BP �7Hَ يي  B�ِ=GB#َر	وَ  َ�ْ  B�ِ= 'ُ َ,ّ9ََ#َ^  B#�َ-َ G B1G 
   Avret yerimi örtecek elbiseyi bana ihsan eden ve giyindiğimde beni 

güzelleştiren Rabbime hamd olsun." 
 

 

Evden çıkarken okunacak dua: 
 

Gَ��َ >ُ�َْHّ	ََ# ِ ِ  ِ=7ِْ�  اّ(ٰ ّ'َ اّ(ٰ �Xُ^ َْو^ َ'ّXَِ^ ذُ =َِ: ^َْن	�َُ^ G BPّkِ َ�ّ8ُّٰ��!ا ,  
  .^َْو ^8َlََْ' ^َْو /Gَّ��َ 'َ8َ9َُْ      ,^َْو ^ُْ]�َ�َ   �َ ^َْ]�ِ ^َْو  ,^َْو^َِزّلَ ^َْو ^َُزّلَ 

 
Manası: 

Allah'ın ism-i şerifini zikrederek evimden çıkıyorum. Bütün işlerimde 
Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan, 
başkalarını saptırmaktan; hataya düşmekten, başkalarını da 
düşürmekten; haksızlık etmekten, haksızlığa uğramaktan; hürmetsizlik 
ve cahillik etmekten, yahut bunlara maruz kalmaktan sana sığınırım."  
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Eve girerken okunacak dua: 

 

, 

Manası: 
"Allah'ım! (Evime) her giriş ve çıkışımda senden hayır ve iyilik dilerim. 
(Hayırlı bir şekilde girmeyi ve hayırlı bir şekilde çıkmayı istiyorum) 
Allah'ım senin mübarek adını anarak (Bismillâh diyerek evimizden) 
çıktık. Rabbimiz Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik (Sana 
dayanıp, sana güvendik)." 

  

Tuvalete girerken okunacak dua: 

 

Allah'ım, hususi ve umumi bütün kötülükleri bünyesinde toplayan 
habislerden sana sığınırım." 

Tuvaletten çıkarken okunacak dua: 

, 

Affını talep ediyorum! Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni'l-ezâ ve âfânî..."  
 

Abdeste başlarken yapılan dua: 
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Abdest bitince okunacak dua: 
 

,

,, 

,,

 

Anlamı: 

Ey Rabbim şehâdet ederim ki Senden başka hiç bir ilâh yok, ancak Sen 
varsın. Şerîkin yok Senin ve yine şehâdet ederim ki Muhammed Senin 
kulun ve resûlündür.Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok 
temizlenenlerden kıl. Seni her an hamdinle tesbîh ederim Senden 
mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.” 

Mescide girerken okunacak dua: 

 

,

 

Anlamı: 
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in Ailesine rahmet et ve selâmet 
ver. Allah'ım! Bana rahmetinin kapılarını  aç. 
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Mescidden çıkarken okunacak dua: 

            

,

        

Anlamı: 

Allah'ım!Muhammed'e ve Muhammed'in Ailesine rahmet et ve selâmet 
ver. Allah'ım! Bana ihsanının kapılarını aç. 

 

Ezan okunduktan sonra yapılan dua: 

 

      

 
Anlamı: 

 "Ey bu mukaddes davetin sahibi ve kılınacak namazın maliki Rabbim, 
Efendimiz Muhammed Aleyhisselâm'a vesile, fazilet ve geniş derece 
makamlarını ver. O'nu kendisine vaadettiğin en nihaî makam olan 
Makam-ı Mahmud'un zirvesine çıkar." 
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Arabaya binerken okunacak dua: 

 

ANLAMI: "Bu bineği bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederiz. Öyle 
olmasaydı biz ona güç yetiremezdik. Biz elbette Rabbimize dönmekteyiz. 
Allah'ım, bu yolculuğumuzda Senden, hep iyilik üzere olmayı, dînî 
ölçüler içinde kalmayı nasip etmeni ve Seni hoşnud edecek işler 
yapmaya muvaffak kılmanı istiyoruz." 

Đstihare duası: 

,,

,,

,,

,,
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, 

,

ANLAMI:  
“”Allah’ım senin ilminle seçmeyi, doğru seçim yapmayı diliyorum, senin 
kudretini istiyor, senin büyük lutfundan niyaz ediyorum; çünkü sen 
kadirsin benim gücüm yetmez, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlilerin 
tamamını bilensin! Eğer şu iş benim dünya hayatım ve dinim için hayırlı 
ise onu bana yaz ve gerçekleştir, dünyam ve ahiretim için kötü ise onu 
benden beni ondan uzaklaştır, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip et 
ve ondan hoşnut olmamı lütfeyle”  
 

Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua: 

 

,

,

Uyumadan önce okunacak dua: 

 

 

 

Ey Allah’ım senin isminle başlarım. Öldürende diriltende sensin.  
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Bir de her kim gece yatarken: 

 

okuyup erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise bi-iznillahi teâlâ dilediği 
saatde uyanır. Uyandığı zaman hemen kalkıp abdest alır, ibâdetine 
başlar. 
 

Uykusu olmayan ve uyuyamamaktan 
dolayı muztarib olan kimse abdestli olarak 
yatağa yatarken: 

َرِت ا�9ُُ6ّ	ُم َو 0َTَ^َِت ا�Lُ�ُْ	ُن َو^َ Nَ �َ8ُّٰ��!ا B�ي Pْ 4َ<� اْ�َ$Gُّ اQَ�ّْ�ُ	ُم اّ�َ
 َGّ6َ�ْ�َ �ِْP!َو ا G B��َْ� 0ِTْkِ ُم	ُ�ّ�َ َ/ ُGّ-َ �ُه ِ
6َ%ٌ َو P 4ََْ	مٌ /َُbُnَْ# 

deyip Muavvizeteyn sûrelerini okuyup yatmalıdır. 
 
 

UYKUDA KORKAN KĐMSENĐN OKUYACAĞI DUA: 
 

Manası:  
Allah'ım Gazabından, insanların şerrinden, şeytanların 
dürtüştürmelerinden ve yanımda bulunmalarından Allah Teala'nın 
tastamam kelimelerine sığınırım. 
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Çarşıya Girince Okunacak Dualar: 

,

Allah'dan başka Đlâh yoktur, yalnız O vardır. O'nun ortağı yoktur. Mülk 
O'nundur, hamd da O'na mahsustur. Öldürür ve diriltir. O hayat 
sahibidir, ölmez. Hayır onun elindedir. O, herşeye kadirdir." 
 

 

 

 

Bela ve Müsibetten kurtulmak için dua: 

Manası: 
“Allah’ım! Zor beladan,bedbaht olmaktan, kötü kaderden ve 
düşmanların gülmesinden Sana sığınırım.”  
 

Fakirlikten Allah’a sığınmak için dua: 

 

“Allah’ım!Kafirlikten,fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım. 
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Salât-ı Münciye Duâsı: 

 

Duânın Mânâsı: 

“Allahım! Efendimiz Muhammed’e (sav) ve onun ehli beytine salât et. Bu 
salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve 
belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine 
getirsin, bizi bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o 
salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat 
hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar 
konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin 
merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir 
ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini 
dileriz, dönüş yalnız sanadır.” 
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Salât-ı terficiye:  

 

 

۞۞  

۞۞۞

۞ 

۞  

Anlamı:  
 
“Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam 
eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar 
dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir, 
bulutlardan yağmur dökülür… Onun âline ve ashabına da salât ve selam 
eyle ya Rab! Her an, her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca.” 
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ABDULKADĐR GEYLANĐNĐN  
YEMEK  DUASI 

I 
eِ3ُ,	نُ  � Hُ0َ6ْ�ُِ� ا�ّ>ََRَ1ْ!ا  'َHَ!ارُ  َو ا��Dُُ� ا4َْْ=ََLََo  �ُDُ �َْ< َ��َ�ـْ َJّ6ََ# َو

 6َ,َLَoْ!ى ا�ِ اّ�َِ Dُُ� اْ�َ,َ;Dَeِ3%ُ ا!ْ�َ$ْ,0ُ ِ(ّٰ �َّْ< َ��َ�ـْ ْ-َ,%ُ  َو �� َ�ا�ّ
 ��ٰ�َ 6ََ� َaّ1ََو %َِ�;َ َaّا� +َ�ِ َP0َاTَ َو +َ� B,�ِ7ْ,ُ�ْا +َ�ِ 6ََ�Lَlََو َPQَ �
َو

�;ً ا!���8َُّّٰ  Ba"َْ# ُ�Qََ�bَ +ْ َ,ّ�ِ �ٍ� BpHَ  0ٍ َ,ّ$َ�ُ %ِ َ�َ�َع اُّlِ ]ْCِFْ!ا 
َ�ِر/َ  rُHَْو ُردَّ َوا  Tَ �X�ْ�8َ َوَ�ِف َ  'ِTْ!ا 'َ,ْ �F ]ْ,َlَْو ا 8َCَِe3Nَ

 �ًة َو ٰا6َِ#َ"ِ ْ̀ �َ 6َlَو�ُbُ َو  %ًHَ�ََ= 6ََ�	bُُد 'ْLَlْاِر َو ا!ِدّرَ ا!ْرَزا8ُ�َْ� َوا ا�0َّ
6ًَ% َو G1ِ ا �7-َ �َPْ �اب� ا�6َِّر =َِ�ْ-َ,ِ�َ: G1ِ ا�0َُّ�َ 6ًَ% َو  6َ�ِ �ِة َ-�7َbِٰ4ْ

� B,-ِ َ� ا!ْرَ-َ� ا�َّ/ ِ�� B�Hِٰا tِْ6ّTَ َ�ّ8ُّٰ��!ا +َ  Bِذ�َ= G�ٰ�َ uْ�ِbْ!َو ا 'ِLَlَْوا �ِ�
 ِ�� B1 %َHَ�َCَ�ْا  vِ�َْ^ َو +َ� B�Hِٰ4ِْم َو اLََRّا ا��َTٰ Oِ-ِ �<ِ� �ْ"ِNْا!��8ُّّٰ�َ ا

 َ%Hَ�َCَ�َْرّبِ ِزْد  ا  +َ� B,َ�Lَ�َْرّبِ ا ِ �َ+ َو اْ�َ$ْ,0ُ ِ(ّٰ B� �
�0ِ اْ�ُ,ْ ِ�ّ �
 %ِ�َ�ْ$ُ=ِ
 'ِّْ�Qَُ#4َا! َو َ%$َِ#"َ�ْ  
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YEMEK DUASI TÜRKÇESĐ 
 

Bismillahirrahmanirrahim 
        Oruçlular, yanınızda iftar etsinler. Yemeklerinizden iyi insanlar 
yesinler. Allah’ın rahmeti üzerinize insin. Melekler sizin için istiğfar 
etsinler. Bizi doyuran, bize içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a 
hamd olsun. O Allah ki, bizi sapıklıktan kurtarıp hidayete eriştirdi ve bizi 
birçok mahlûkatından üstün kıldı. 
        Allah’ım! Ümmet-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in 
açlarını doyur. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem)’in çıplaklarını giydir. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem)’in hastalarına şifalar ver. Allah’ım! Ümmet-i 
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in kayıplarını geri çevir. 
         Allah’ım! Bu ev ahalisinin dağınıklarını topla. Rızıklarını bollaştır. 
Allah’ım! Girdiğimiz yere bereket ihsan eyle. Çıktığımız yere de mağfiret 
ihsan eyle. Bize dünyada ve ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem 
azabından koru. Ey! Merhamet edenlerin en merhametlisi senin 
rahmetine sığınıyoruz.  
        Allah’ım! Bu yemekten yiyenlere afiyetler ver. Nimet sahibinin 
nimetlerini biz eksilttik sen tamamla. Onun malına bereket ver. 
        Allah’ım! Bu yemek sahibini ve bu yemekten yiyenleri bağışla. Bu 
sofraya Peygamberlerin Seyyidi Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
hürmetine bereket ihsan eyle. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’ a 
mahsustur.  
        Rabbim!  Nimetlerini arttır eksiltme. Amin El- Fatiha. 
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ŞĐFA AYETLERĐ 

١- ْ�Hُ��+َ  َ�ْ	مٍ  0ُ�ُورَ  َو/uِWَْ  �8ِ�َْ��َْ  َو/6َُْ>ْ B6�ِwْ�ُ١٤ 

٢-3 َ/ �Dُْ  0�َْ  ا�6َُّس  ا!ّ/8َُ 3َء#ـْlَ  ٌ%َy�ِ	ْ�َ  ْ+�ِ  ْ�Dُِ=ّءٌ  َر3"َFَِو ,َِ� G1ِ 
0ُورِ  �+َ  َوَرْ-َ,%ٌ  َو0ًTُى ا�ّ>ُ B6�ِwْ,ُ�ِْ�٥٧ 

�جُ -٣ُ?َْ/  ْ+�ِ 8َِP	ُRُ=  اٌب�َ �F  uٌ�َِ�?ْ�ُ  ُ�ُPا	ا!ْ�َ  ِ�� B1  ٌء3"َFِ  *ِس اSنَّ  �6ّ�َِ
G B1  :َِمٍ  4َٰ/َ%ً  ٰذ�	ْQَِ�  َون�َُDّ"ََ�َ/٦٩ 

لُ -٤ ِJّ6َُPَو  َ+��ٰانِ  ِْQُ�ْا �َ  َ	Tُ  ٌء3"َFِ  ٌ%,َ-َْوَر  M+َ� B6�ِwْ,ُ�ِْ�٨٢ 

َذا-٥ Sَوا  >ُXْ�ِ�َ  َ	8ُ1َ  {+ِ� B"Wَْ/٨٠ 

٦- 'ُْ�  َ	Tُ  َ+/ B�3ٌء*  0ًTُى ٰاَ�6ُ	ا �ِ�َّ"َFِ٤٤َو 

1.Onlara karşı size yardım etsin, mü’min topluluğun gönüllerini 
ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin TEVBE 14 
 
2. Ey insanlar! Đşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve 
inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi. 
YUNUS 57 
 
3. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa 
vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.NAHL 
69 
 
4. Biz Kur'an'dan, mü'minler için şifa ve rahmet olacak şeyler 
indiriyoruz.ĐSRA82 
 
5. "Hastalandığımda da O bana şifa verir."ŞUARA 80 
6. De ki: "O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. FUSSĐLET 44 
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SURELERĐN FAZĐLETĐ: 

Fatiha Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler: 

• Tefsir-i Hanefi’de geçtiği üzere Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem) şöyle buyurmuştur: 
 
“Cebrail bana şöyle dedi: Ey Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)! 
ben daha önce senin ümmetine verilecek bir azaptan korkuyordum. 
Fatiha-i Şerife inince, artık onlara Allah’ın azap etmeyeceği güveni 
geldi” 
Bunun üzerine Cebrail’e: “Neden?” diye sordum. Cebrail şöyle cevap 
verdi: 
•  
-”Çünkü Allah’u Teala cehennemi günahkarlar için vaat etmiş yani 
onlara bununla azap vereceğini hatırlatmıştır.. Kuranda bu husus şöyle 
beyan edilmiştir.: ‘Ve cehennem onların hepsinin toplanacağı yerdir. O 
cehennemin yedi kapısı olup her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir 
kısım vardır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise cennetlerde pınar 
başlarındadırlar. Oraya esenlikle gidiniz denilir’ (Hicr Suresi,43)” Cebrail 
(a.s.) sonra şöyle devam etti: 
Fatiha’nın yedi ayeti vardır, kim onu okursa her ayet cehennemin 
kapısına bir perde yada kapak olur da böylece ümmetin cehennem 
üzerinden salimen geçerler.” 

  Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir (Envarut-Tenzil ve    Esrarut-Te’vil), 1/4 

Ayetül Kürsi’nin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler: 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hz. Ali (R.anh)’a şöyle 

buyurdu: "Kuran’da en büyük ayet, Ayete’l-Kürsi’dir. bu ayeti kim 

okursa, Allah o kimseye anında bir melek gönderir, o melek o kişinin 

ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, günahlarını siler. Bu ayet bir evde 

okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün (30) bırakıp terkeder. Kırk gün 

(40) müddetle o eve ne bir sihirbaz kadın, nede bir sihirbaz erkek girer. 
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Ey Ali! bu ayeti çocuklarına, ailene ve komşularına öğret. Çünkü bundan 

büyük bir ayet nazil olmadı." Ahmed Đbni Hanbel, Müsned, 5/142, 178 

Amenerrasulü’nin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu ki: "Her kim 

Bakara suresinin başından dört ayet, Ayete’l-Kürsi ve ondan sonraki iki 

ayet, surenin sonundan da 3 ayet olmak üzere, bir gece içinde bakara 

suresinden 10 ayet okursa, o gece o eve şeytan giremez."(8) 

Başka bir rivayette ise şöyledir: "Her kim bu ayetleri okursa; ona ve aile 

efradına o gün şeytan yaklaşmaz; çoluk çocuğunda ve malında 

istemediği şeyle karşılaşmaz ve bu ayeti kerimeler aklı başından gitmiş 

bir kişiye okurnursa, Allah’u Teala izni ile mutlaka akıllanır. Heysemi, 

Mecme’uzzevaid, 10/121 

 
 Yasin Suresi’nin Fazileti Hakkında Hadisi Şerifler: 

"Yasin, Kuran’nın kalbidir Onu bir defa okumak Kuran-ı on defa 
okumaya denktir. geceleri okuyanın sabahları ilahi mağfirete nail olarak 
kalkar. Yalnız Allah rızası için okuyanın geçmiş hataları affolunur. Onu 
ölmek üzere bulunanların yanında okursanız, her harfi mukabilinde on 
melek gelerek karşısında durup onun için rahmet isteyip, affı için dua 
ederler. Ruhunu teslim edene kadar yanından ayrılmadıkları gibi, 
yıkanırken, kefenlenirken, namazı kılınırken, mezara konulurken de 
cemaatine iştirak ederler. Azrail (Aleyhisselam) ruhunu kabzedeceği 
zaman, Cennet’ten bir melek Cennet şarabıyla beraber gelir, doyasıya 
ona içirir, o kimse artık cennete girene kadar asla susamaz. Bu sureyi 
okuana şefaat etme yetkisi verilir. Onu dinleyen de affolunur." Tefsirul-
Kur’an, 5/206 
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Tebareke (Mülk) Suresinin Fazilet ve Sırları: 

1. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kuran-ı 
Kerim’de otuz ayetlik bir sure vardır. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman 
okursa, o kişiye otuz sevap yazılır, otuz günahı silinir, otuz derece 
yükseltilir. Allah’u Teala o kişiye bir melek yollar. O melek o kişinin 
üzerine kanadını gererek, uyanıncaya kadar onu herşeyden korur. O 
sure, kabirde kendisini okuyan o kişi(ye azap olunmaması) içinmücadele 
verir. Đşte o sure Mülk (Tebareke) Suresidir." Deylemi, Müsnedül-
Firdevs, 3,300 

Kehf Suresinin Fazileti Hakkında Hadisi Şerif: 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Cuma 
gecesi veya günü Kehf suresini okursa, o kişiye okuduğu yerden Mekke-
i Mükerreme’ye kadar ulaşan bir nur ihsan edilir. Bir dahaki Cuma’ya 
kadar yapacağı günahlar bağışlanır. Sabah’a kadar 70.000 melek 
kendisine dua eder. Bütün hastalıklardan, özellikle verem, karın tümörü, 
alaca ve cüzzam hastalıklarından kendisine afiyet verilir ve Deccalin 
fitnesinden kurtarılır."( 

1. Müslim, Salarü’l-:Müsafirin, 257; tirmizi, Fezailül-Kuran, 6 

Duhan Suresi’nin Fazilet ve Sırları: 

 
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece 
içerisinde (bir rivayette ise Cuma gecesinde) Duhan Suresini okuyana 
sabaha kadar 70.000 melek istiğfar eder (okuyan kimsenin günahlarının 
affedilmesi için Allah’a dua ederler). 
Tirmizi, Fedailül-Kur’an 8 
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim cuma 
gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul 
ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır" 

Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 22, no.3423; Tirmizi, Fedailül-Kur’an 7. 
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Haşr Suresinin Fazilet ve Sırları: 

• Keşfü’l-Esrâr isimli eserde geçtiğine göre, Resulullah (Sallallahü 
Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Kim Haşr Suresini okursa, 
cennet, cehennem, Arş, Kürsi, Hicab, gökler ve yerler, haşerat, kuşlar, 
rüzgar, ağaç, hayvan, dağ, güneş, ay ve melekler ne varsa hiç biri geri 
kalmadan hepsi onun için dua ve istiğfar ederler. O gün yada gece vefat 
edecek olursa, şehid olarak ölür." 

• Kadı Beyzâvî, Beyzâvî Tefsir (Envârut-Tenzîl ve Esrârut-Te’vîl), 
2/484 

Rahman Suresi’nin Fazilet ve Sırları: 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki "Her kim Rahman 
Suresi’ni okursa, Allah’u Teala’nın kendisine vermiş olduğu nimetlerin 
şükrünü yerien getirmiş olur." 
1. Ebu Suud Efendi, Ebû Suud Tefsiri (Đrşâdü Aklis-Selim), 8/187 

Vakıa Suresi’nin Fazilet ve Sırları: 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Vakıa Suresi, 
zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve 
çocuklarınıza da öğretiniz. 

Fethu’l-Kadir, 5/146; 
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim her gece 
Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez." 

Beyhaki, Şu’abül-Đmân, 2/491 
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KADĐRĐ VE ŞAZELĐ VĐRD 
SABAH VE AKŞAM VAKĐTLERĐ ĐÇĐN   

 GENEL VĐRD 

مُّ ا!ْ�ِ	رْ Lَ�ْدُ ا  ِ�� ِ�َRّ ْا� %ِQَ/ ِذ َWِّدِرّ/َِ% ا�Qَ ِ%َ�ِّ�  
 َ0Lَْ=َو �;َِة اْ�َ"9ِْ �� 0َLَْ=  ِب�ِ ْ̀ اْ�َ,  

 ِ ٰ)ّ ِن ِ�َ+  ^َُ�	ذُ =ِRَ�ْ َWّا� Bl َ���ِ ا�ّ  
I 

 ��	ا 4َِ َوَُ ِ0ّQَُ# ْ+�ِ �ْDُ7ِ"ُPْ  ْ6�ِ 0ُ9َِوُه# �ٍ�ْbَ ِ ْ��ً 0َ اّ(ٰbَ 	َTُ ا  �ََy�ْ!َوا
 َ �وا اّ(ُٰ"ِ ْ̀ َ�
�ًا َواْlْ!ا   َ ّنَ اّ(ٰ Sا B-ٌر َر	"ُNَ  ٌ�� 

ةً 100 َ�ّ�َ  َ � اّ(ُٰ"ِ ْ̀ َ�
 ؛ا!ْ

  َ ّنَ اّ(ٰ Sًة َواِ-0ًَة ؛ا َ�ّ�َ  3;َ�*  Dَ�eِ ُ�َ َوَ ِGّCَِ6َّن َ��َ� ا�	ُّ� �<ُ/  َ/}  +َ/�ا!ّ/8َُ اّ�َِ
�ُِّ,	ا B�7َْ#  ٰاَ�6ُ	ا  �
�ُّ	ا َ��َْ�ِ� َو ���ً, 

100 ِ'ّ ًة ؛ا!��8ُّّٰ�َ  �� َ�ّ�ََP0ِِ�ّ �
 ��ٰ�َ  ِGّCَِ6ّا� :َِ�	
0ِCْ�َ 0ٍَك َوَرُ َ,ّ$َ�ُ
Gِّ وَ  ِ�3   ْا4ُّ �ٰ�َ�  B�ِٰا�   �ِّْ� �
ْ$Cِِ� َو  َو��
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100 3 ًة ؛ 4َ َ�ّ�َ  ُ ٰ�َ� ا4Sَّاّ(ٰ Sَوْ-0َُه ا  :َ/ B� �F َ4 ُ�َ�,  0ُ,ْ$َ�ْاْ�ُ,ْ�ُ: َو�َ�ُ ا ُ�َ�
 	َTَُ�ٰ��َو  B0�َ tٍ�ْ �F ِ'ّHُ ٌ�/  

اٍت  َ�ّ�  ا!ْ�َ"#َِ$%ُ وَ  ُ
	َرُة اbِْ4َْ;ِص �َ;َث� َ
 َ�ُّ� B�7ِ"ْ6َِ� ا	0َُْ�/ ، B�?ِ�ْ �Wَِو4ِِ َو� ، B�ِPا	َbْ  B,�ِ7ْ,ُ�َِْو� َ+� 

 

EUZU BĐLLEHĐ MĐNEŞ ŞEYTANIRRACĐM 
BĐSMĐLLAHĐRRAHMANĐRRAHĐM 

 
Sabah ve Akşam Virdi 
    Veme Tugaddimu li enfusikum min hayrin  teciduhu indallahi huve 
hayran ve a'zame ecran vestağfirullah innallahe ğafurun rahim 
100 defa: Estağfirullah 
Đnnallahe ve meleiketehu yusallune alennebiyyi ye eyyuhellezine emenu 
sallu aleyhi ve sellimu teslime 
 
  100 defa: Allahumme salli ale seyyidine muhammedin abdike ve 
resuliken nebiyyil ummiyyi   ve ale elihi ve sahbihi ve sellim 
 
100 defa: Le ilehe illallah vahdehu le şerikeleh lehulmulku velehulhamdu 
ve huve ale kulli şey'in kadir  
3 defa: ihlas Sûresi  1 defa: Fatiha SûresiBu dersi sabah ve akşam 
çektikten sonra; kendisi için, şeyhi için, büyükleri için, ihvan kardeşleri ve 
bütün müslüman kardeşleri için dua eder. 
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ةٍ  دُ ا!ْ�ِ	رْ  َ�ّ�َ uِ�ْ!ا %ِLَ,ُ9ُ�ِْم ا	ْ�َ�ِ� 

Cuma günleri bin defa okunacak salavat-ı şerife: 
 

�0ٍ 0َ�ََد َ َ,ّ$َ�ُ َP0ِ ِ�ّ �
 ��ٰ�َ  ِ'ّ ِ  ��  B1G  ا!��8ُّّٰ�َ �� 3 ِ�ْ�ِ� اّ(ٰ َ,ً% اeِ َ;ًة َد
ِ وَ ْ�ِ: �ُ  مِ ا0َوَ ِ=  ْ$B�Cِ  َ�ٰ�� ٰا�B�ِ  اّ(ٰ �ِّ�ْ   َو�� �
�ًا َو� BpHَ ً,� B�7َْ# 

 

Manası: Allah’ım! Efendimiz Muhamed’e Senin ilminde bulunanlar 
sayısınca ve mülkün devam ettiği sürece salat ve selam eyle. 
 
 
Fazileti: 
 Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak, yedi yüz bin salavat-ı şerife 
okuma fazilet ve değerindedir.Cuma günleri biner defa okuyan kimse iki 
cihan saadetini elde eder. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seyyidül istiğfar: 

 �>Pْ!4َّ ا Sا �َ�ٰ S3ا 4َ � B=َّر �>Pْ!0ِ8ْ�ََك ا!��8ُّّٰ�َ ا ��ٰ�َ َP!0َُك َواCْ�َ َP!َوا � B6َ�Qَْ�bَ
3ُء �ََ:  Lْ6َُ< ا!=ُ	 �� �َ ِ�ّ �F +ْ�اْ
�LْRََُ<* ا!ُ�	ذُ ِ=َ: ِ�َوَو0ِ�َْك َ
 �>Pْ!3 ا َ4ّ Sب� ا	ُPُ��ا�ُّ"ِ ْ̀ َ/4َ ُ�َPِّ1َ � B��ْ"ِNْ1َ � BCPْ�3	ُء ِ=َ =ِ,َLْ6ِِ�Gَّ��َ :ََ َوا!=ُ

 Nَُ"	رُ َ/ 
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     Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Beni sen yarattın. 
Ben senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğimsözümde ve 
vaadimde durmaktayım. 
     Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların  şerrinden sana 
sığınırım. 
 Bana lütfettiğin, üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, 
itiraf ederim.  
Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden 
başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.” 
 
 
Seyyidul Đstiğfarın Fazileti: 
        Şeddâd Đbni Evs (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah 
(s.a.s.), Seyyidu’l-istiğfarın; “duaların efendisi, istiğfârın en üstünü” 
olduğunu; bu itibarla, her kim bu duayı, sevabına ve faziletine bütün 
kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik 
olacağını, yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece 
okur da sabah olmadan ölürse yine cennetlik olacağını ifade 
buyurmuşlardır.buhari 

 �H� ��a1% ا�

َ ��  �ِ ـًا��ّ  	لُ 
ُ رَ   لَ �َ  
� وَ  ��ِ �َ �َ  �ُ ـَ� ا��ّ �ّ َ ّ� َ�  :) ) 4َ َ/  ُLQ ُ0  َ� ٌم	  َ/ ُH� ُ� ونَ 

4َّ  �َّـ�َ ا� S8ُ "َ -َ ا�ا�,َ  � ;َ eِ َD ُ% ,  َو َN ِW َ� ُ8� ُ�  َّ� �ُ �P َJ َ� >ْ  َ� َ� ِ8َ وَ  , %ُ -,َ ا�

�َ Hَ ذَ وَ  , %ُ �D َ6ِ ا�7َّ  ُT ُ�  َ �َ 1ِ  �ُ ـا��ّ G ْ+  ِ� ْ6 َ0 ُه.((  
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Manası: 
 Peygamber efndimiz (s.a.s) buyurdular ki : bir topluluk Allah ı zikir etmek 

için toplandığı zaman , melekler o topluluğun etrafını sarar ve onlara 
rahmet ve bereket iner. Ve Allah da onları kendi yanında zikir eder. 

 َ^ ْ1 �a 'ُ  ِّ��ِ ـHْ ا�  

 3 4َ  ُ ٰ�َ� ا4Sَّاّ(ٰ Sَوْ-0َُه ا  :َ/ B� �F َ4 ُ�َ�,  	َTُاْ�ُ,ْ�ُ: َو�َ�ُ اْ�َ$ْ,0ُ َو ُ�َ���ٰ�َ 
 B0�َ tٍ�ْ �F ِ'ّHُ ٌ�/ 

Manası: 
Allah´tan başka ma´bud yoktur. Allah birdir; O´nun ortağı yoktur. Mülk 
O´nundur ve hamd O´na mahsustur. O, herşeye kâdirdir 
 
 
Fazileti: 
Sözünü her gün yüz defa söylerse, bu kendisi için on köle âzâd etmeye 
denktir. Aynı zamanda kendisine yüz iyilik yazılır ve defterinden de yüz 
kötülük silinir. O gün akşama kadar şeytanın şerrinden korunur. Bu 
sözleri kendisinden daha fazla söyleyenler müstesna, hiç kimse de onun 
yaptığından daha üstün bir amel yapmış olmaz. 
 
 

Đstiğfarın Fazileti: 
    Kim ki istiğfarı çok yaparsa, Allahü Teala da ona her çeşit üzüntüden 
ferahlık, her darlıktan çıkacak hayırlı bir yol verir. Ve beklenmedik 
yerden onu rızıklandırır. 
 
Salavat getirmenin fazileti: 

   Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince 
engel açılır, dua yerine ulaşır. 

Bana en yakın olanlar, üzerime çok salavat getirenler olacaktır. 

Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiç bir dua kabul olunmaz. 
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Zikirden sonra yapilacak dua 

 

,
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ZĐKĐRDEN SONRA YAPILAN TÜRKÇE DUA: 
 
Allah’ım emrine amadeyim kapına geldim, yardım sendendir. Allah’ım 
sana inandık senin emirlerini işittik ve sadece sana itaat ederiz. Allah’ım 
evvelde ve ahirde, zahirde ve batında rahmet Peygamberi olan 
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ya 
salât, selam eyle ve onu mübarek kıl. Yine onun aile efradına ve 
sahabelerine de salât selam eyle. Allah’ım! Okunan Kuran-ı Kerim’den 
ve zikri şeriften hasıl olacak  sevabı ziyadesiyle beraber Efendimizin 
Mübarek ruhu Şerifelerine, Peygamberimizin kardeşleri mertebesinde 
olan  cümle Nebi Zişanların ve Rusul-u Kiramların  ruhuna, Peygamber 
Efendimizin  Aile efradının, Sahabelerinin ve ona tabi olan bütün 
ümmetinin ruhu şeriflerine, ve yine mağrible meşrik arasında yatan eğer 
erkek eğer kadın veli kullarının cümlesinin ruhlarına ihda eyledik sen 
vasıl eyle Allah’ım. Ba husus Şeyhimiz ve Efendimiz Seyyid Abdulkadir 
el-Ceylanî,  Şeyhimiz ve Efendimiz Seyyid ebil Hasan eş-Şazelli, 
Şeyhimiz ve Efendimiz Seyyid Ahmed er-Rifai, Şeyhimiz ve Efendimiz 
Seyyid Ahmed el-Bedevî, Şeyhimiz ve Efendimiz Seyyid Đbrahim ed-
Dusuki, Şeyhimiz ve Efendimiz Seyyid Ebi Meyden et-Tilmisani, Şeyhimiz 
ve Efendimiz Seyyid ibn-i Meşiş el-Mağribi,  Şeyhimiz ve Efendimiz 
Seyyid Şah-ı Nakşibendi, Şeyhimiz ve Efendimiz Seyyid Nureddin 
Birifkânî,  Şeyhimiz ve Efendimiz Seyyid Muhammed el-Haşimi, Şeyhimiz 
ve Efendimiz Seyyid Muhammed Mükerrem es-Safî, Şeyhimiz ve 
Efendimiz Seyyid Muhammed Sıddık Et-Teylanî, Şeyhimiz ve Efendimiz 
Seyyid Muhammed Bedreddin el- Galeyinî,  Şeyhimiz ve Efendimiz 
Seyyid Abdulkadir Đsa el-Halebî, Şeyhimiz, Efendimiz  Üstadımız ve 
mürebbimiz olan Hasan el- Kadiri el-Aynî hazretlerinin 
( Allahın rahmeti hepsinin üzerlerine olsun) ruhlarına ihda eyledik sen 
vasıl eyle Allah’ım. Bu okunan Kurandan ve zikirlerden hasıl olan sevabı 
yine annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin, erkek 
olsun kadın olsun bütün ihvan kardeşlerimizin, bütün intisab eden erkek 
ve kadın müritlerimizin, Akrabayı taallukatlarımızın, bütün yakın 
dostlarımızın, bizim sevdiklerimizin ve bizi sevenlerin, üzerimizde hakkı 
olan din kardeşlerimizin, ve cümle mümin ve mümine, müslim ve 
müslime kardeşlerimizin dünyada olsun ve ahirete irtihal etmiş olsun 
cümlesinin ruhlarına tarafımızdan ihda eyledik vasıl eyle ya Rabbi. 
Şüphesiz sen duaları kabul eden bizlere bizden daha yakın olan ve 
dualara icabet edensin. Senin rahmetini talep ediyoruz, sen merhamet 
edenlerin en merhametlisisin. Selam Peygamberlerin üzerilerine olsun 
Allah’a hamdolsun 
El-Fatiha. 
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