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186- Kullarım, Beni sana soracak olur-
larsa, gerçekten de Ben pek yakınım. Bana 
dua ettiği zaman dua edenin çağrısına ce-
vap veririm. Öyleyse onlar da Bana ce-
vap versinler ve Bana inansınlar ki doğ-
ruya erişsinler. 

2- Bakara (İnek) Suresi
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ÖNSÖZ

Allah’ın dini, Kuran’ın indirilmesinin bi-
tişiyle Peygamberimiz hayattayken ta-

mamlanmıştır: Rabbinin kelimeleri doğruluk 
ve adaletle tamamlanmıştır. (6 Enam [Da-
var] Suresi 115) Kuran dinin bütün ayrıntı-
larını kapsamaktadır: Bu kitabı sana her şe-
yin açıklayıcısı, doğru yola iletici, rahmet ve 
Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. (16 
Nahl [Arı] Suresi 89) Kuran, inananlara mü-
kemmel bir şekilde rehberlik eder, inananla-
rın dini kaynak olarak Kuran dışında bir ki-
taba ihtiyaçları yoktur: Kendilerine okunan 
bu Kitap’ı sana indirmemiz onlara yetmi-
yor mu? Şüphesiz bunda inanan bir toplum 
için bir rahmet ve bir hatırlatma vardır. (29 
Ankebut [Örümcek] Suresi 51)
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Kuran’ın okunması, anlaşılması, üzerinde 
düşünülmesi Kuran’ın bir emridir: Neden Ku-
ran’ın anlamını iyice düşünmüyorlar? Yoksa 
kalpleri mi kilitli?  (47 Muhammed Suresi 
24) Bu ise ancak Kuran’ı herkesin anladığı 
dilde okumasıyla mümkündür. Kuran’ı an-
lamayan kimse Kuran’dan öğüt alamaz, Ku-
ran’ın hatırlatıcı özelliğinden yararlanamaz, 
Kuran’daki bilgileri, hükümleri öğrenemez ve 
Kuran’ın Kuran’ı düşünme emrini yerine geti-
remez. Bunları göz önünde bulundurarak Ku-
ran ayetlerinin çevirisinde iki noktaya çok ti-
tiz davranmaya çalıştık.

1- Kuran ayetlerini tercüme ederken hiç-
bir yorum katmamaya, Kuran’ın orijinal an-
lamını aktarmaya her şeyden daha çok dikkat 
ettik. Kuran’ın emirlerinin yerine gelmesi ve 
Kuran’ın doğru anlaşılması için bu olmazsa 
olmaz şarttır.
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2- Kuran ayetlerini en anlaşılır konuşma 
diliyle tercüme etmeye çalıştık. Böylece Ku-
ran’da geçen Arapça kavramları bilmeyen-
ler, yeni Kuran okumaya başlayanlar, ilkokul, 
lise yıllarındaki genç nesil de Kuran’ı anlaya-
caktır. Bunu yaparken anlaşılmaz Osmanlıca 
ve Arapçadan da, kullanılmayan öz Türkçe 
kelimelerden de kaçındık. Çünkü bizim he-
defimiz çeviride belli bir dil politikasını izle-
mek değildi; en anlaşılır şekilde Kuran ayetle-
rini tercüme etmekti. Örneğin Arapça kökenli 
“akıl” kelimesi de, öz Türkçe “us” kelimesi de 
aynı anlamı ifade etmek için kullanılırken, 
biz daha yaygın kullanıldığını gözlemlediği-
miz “akıl” kelimesini seçtik. Fakat bazı çevir-
menlerin Arapçasını aynen bıraktıkları “zikr” 
kelimesini “hatırlatma”, “gafur” kelimesini “af-
fedici”, “hidayet” kelimesini “doğruya iletme” 
olarak çevirdik.
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Kuran bize kendisini Doğruya İletici (Hi-
dayet), Öğüt (Meviza), Hatırlatıcı (Zikr), Ayı-
rıcı(Furkan), Işık (Nur) olarak tanıtmaktadır. 
Kuran’ın bu sıfatlarının ifade ettiği anlama uy-
gun olarak, Kuran’ı orijinaline sadık kalarak 
ve en anlaşılır şekilde tercüme etmek mutlaka 
gereklidir. Bazıları Kuran’ın tercüme edilme-
sinden ve namaz, dua gibi ibadetlerde bu ter-
cümelerin kullanılmasından rahatsızlardır. 
Kuran’ın tercümesine karşı yüzlerce yıl sava-
şan, beş yüz yıllık Osmanlı tarihinde halka 
Kuran’ın tercümesini okutmayan, insanları 
“din adamı” etiketiyle sunulan bazı şahıslara 
mahkum etmeye çalışan bu zihniyet hala fa-
aliyettedir. Bu zihniyet Kuran’ın tercümesini 
engellemekten ümidini kesmiştir. Fakat Ku-
ran’ın tercümelerine uydurma yorumlar sok-
mak ve Kuran’ın tercümesinin namazlarda, 
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dualarda kullanılmasını engellemek için ça-
balar hala sürmektedir.

Namaz Allah’ı hatırlamak amacını gü-
den bir ibadettir. Kuran’da bu şöyle anlatılır: 
Bana kulluk et ve Beni hatırlamak için na-
maz kıl. (20 Taha Suresi 14) Allah’ı nasıl ana-
cağımız en güzel şekilde Kuran’da açıklandığı 
için elbette namazda Kuran okumak çok gü-
zeldir, fakat illa ki Allah’ın “namazda sadece 
Arapça Kuran okunmalıdır” diye ısrar hiçbir 
mantığa sığmaz. Allah bütün dilleri bilir. Kişi 
isteğini, derdini ancak anladığı dilde ifade ede-
bilir, anladığı dilde ne dediğini bilerek Allah’ı 
yüceltebilir, tövbe edebilir. Bu yüzden kişile-
rin ana dilde ibadet etmesi; bizce sadece bir 
izin, bir ruhsat değil, aynı zamanda Allah’ın 
emirlerinin ve isteklerinin yerine daha iyi bir 
şekilde gelmesi için şarttır.
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Gerek namazın içinde, gerek namazın dı-
şında dua çok önemli bir ibadettir: De ki “Si-
zin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir 
miydi?” (25 Furkan [Ayırıcı] Suresi 77) Dua 
eden kul Allah’ın kendisine çok yakın oldu-
ğunu bilir ve isteği, derdi, sorunu için Allah’a 
yönelir: Kullarım, Beni sana soracak olur-
larsa, gerçekten de Ben pek yakınım. Bana 
dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap 
veririm. Öyleyse onlarda bana cevap versinler 
ve Bana inansınlar ki doğruya erişsinler. (2 
Bakara [İnek] Suresi 186) Birçok kişinin ge-
rek namazda, gerek namaz dışında Allah’a dua 
etmek için, Kuran’daki duaları öğrenmek iste-
diklerine tanık olduk. Bu yüzden dua etmenin 
önemi ve duaların kabulü konusuna değindik-
ten sonra, Kuran’da geçen duaları ve namazın 
içinde veya namazın dışında Allah’ı yüceltmek 
için kullanabileceğimiz ayetlerin bir kısmını 
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bu kitapçığın ilk bölümünde topladık. Hede-
fimiz birçok kişinin bu kitapçığı cebinde ta-
şıması; gerek namaz kılarken, gerek başka bir 
durumda içindeki ayetleri kitapçığı açıp için-
deki ayetleri okuyabilmeleridir. Böylece bu ki-
tapçığın; rehberimiz, rahmet ve müjde olan 
Kuran’la iç içe olmamıza az da olsa bir katkı-
sının olmasıdır.

Kitabımızın ikinci bölümünde Kuran’dan 
on sure tercüme ettik. Ufak bir cep kitapçığı 
tasarladığımız için hacmimiz ancak buna im-
kan tanıyordu.

Kitabımızın üçüncü bölümünde ise çok 
sık okunan “Yasin” süresini tercüme ettik ki 
bu muhteşem surenin Türkçesini de herkes 
öğrenebilsin. Özellikle bu surenin 70. ayetini 
çok dikkatli okuyun: Diri olanları uyarması 
ve inkarcıların üzerine sözün gerçekleşmesi 
içindir. (36 Yasin Suresi 70) Kuran’ın diriler 
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için olduğunu söyleyen bu surenin diriler tara-
fından anlaşılmaya çalışılması yerine, ölülere 
hediye için kullanılması ne kadar da ilginçtir!

Kitabımızın dördüncü bölümünde Allah 
hakkında, Kuran hakkında ve inananların 
özellikleri hakkında bazı ayetleri seçip oku-
yucuya Kuran bilgisi vermeye çalıştık.

Kitabımızın beşinci bölümünde ise “Kuran 
Hiç Tükenmeyen Mucize” kitabında ayrın-
tılı şekilde işlediğimiz, Kuran’ın bilimsel mu-
cizelerini oluşturan ayetlerin, bir kısmını ak-
tardık. Bu konuyla ilgilenenlere ayrıntılı bilgi 
için “Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize” kita-
bımızı mutlaka öneriyoruz. Kuran bir yandan 
öğüt verip, rehberlik ederken,bir yandan da 
Allah’ın gönderdiği kitap olduğunu ve iddia-
sının doğruluğunu kendi içindeki mucizeleri 
ile (kendi kendisiyle) ispat etmektedir: De ki 
“Eğer bütün insanlar ve cinler bu Kuran’ın bir 
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benzerini oluşturmak için toplansalar ve bu 
konuda birbirlerine destek olsalar bile, onun 
bir benzerini meydana getiremezler.” 17 İsra 
[Gece Yürüyüşü] Suresi 88
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DUA ETMEK ve 
DUALARIN KABULÜ

Kur’an-ı Kerim ayetlerinde pek çok kez, 
Allah’a gönülden teslim olan kullar ola-

rak dua etmek ve Allah’ın yüceliğini ifade et-
mek emredilmiştir. Dua mana itibariyle çağır-
mak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek 
gibi anlamlara gelmektedir. Dua kulun Allah’a 
olan bir yönelişidir. Dua kul üzerinde psikolo-
jik manada bir rahatlama, huzur ve gönül tat-
mini doğurur. Duada Allah ile kul arasında bir 
vasıta yoktur. Kul, Yaratanına halini arz eder 
ve niyazda bulunur. Bu yüzden kul açsından 
dua etmek oldukça önemli bir ibadettir.

Bizim için gerçek manada neyin hayırlı ola-
cağını sadece Allah bilmektedir. Bizim zahiren 
hayır gördüğümüz ve istediğimiz bir şey aslında 
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hayırlı olmayabilir. Bu durum pek çok insa-
nın başına gelmiş ve gelmekte olan bir husus-
tur. Bu yüzden Allah bazen bizim için hayırlı 
olmayacak bir şeyi nasip etmediği gibi hayırlı 
olacak olsa da kulunu sabır imtihanına tutmak 
için de istediğimiz şeyi nasip etmeyebilir. Tüm 
bunlardan dolayı dua etmekte ve Allah’a gö-
nülden bağlanmakta ısrarlı ve samimi olmak 
gerekmektedir. Olaya dua ettim ama kabul ol-
madı şeklinde yaklaşmak bir mümine yakışan 
tavır değildir. Her şeyde hayır aramak ve tat-
min olmak en doğru olanıdır. Duanın sami-
miyet içerisinde ve ne söylendiğinin biline-
rek yapılması amacına daha uygun olacaktır.

Allah kullarını bazen türlü imtihanlarla 
zorluk ve sıkıntılarla sınar. Bazen de insan-
lar bu dünya hayatında yapmış oldukları bir-
takım hataların bedelini öderler. Her ne du-
rumda olunursa olunsun Allah’tan yardım 
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dilemeyi ve Allah’a yönelmeyi hayatın temel 
prensibi edinmek gerekir.

Kul Allah’a dayanıp güvenirse ve gerçek 
dost olarak sadece Allah’ı bilirse mutlaka yar-
dım görecektir. Ancak pek çok kişide görül-
düğü gibi Allah’ı sadece zor zamanlarda hatır-
lamak ve çaresiz kalındığında O’na dua etmek 
yanlış bir tutumdur. Zorda ve çaresiz kaldığı 
anlarda Allah’a yakaran sonra sıkıntısı gide-
rildiğinde tekrardan eski hayatına dönerek Al-
lah’ı adeta unutan pek çok örnekle karşılaşırız. 
Bu gibi örnekler tekrardan çaresiz kalana ka-
dar Allah’ı hiç düşünmez ve hatalardan uzak 
durmazlar. Oysa kulun Allah’a muhtaç olma-
dığı tek bir an dahi yoktur.

Dualar gönülden ve samimi bir biçimde ya-
pıldığında Allah mutlaka en olumlu ve güzel 
bir biçimde cevap verecektir. Dualarda dünyevi 
maddi isteklerden çok hem bu dünya hayatında 
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hem de ahirette hayırlı iman ve ihlâs sahibi 
kullardan olunmasının dilenmesi ve Allah’ın 
bize sunmuş olduğu sayısız nimet ve imkân-
dan dolayı şükredilmesi daha uygun bir tutum 
olacaktır. İstenilen mal ve mülk şayet kişiyi bu 
dünya hayatında saptıracak ve azgınlık yap-
masına sebep olacaksa böyle bir kişi için sa-
hip olduğu ve olacağı malın şerden başka bir 
tarafı bulunmamaktadır. Kula düşen Allah’a 
gönülden bağlanarak dua etmektir. Neyin ha-
yırlı olduğu ya da neyin nasip olacağı sadece 
Allah’ın bilgisindedir.

Duada korku ve ümit bir arada bulunmalı-
dır. Zira Kur’an-ı Kerim A’raf Suresi Ayet 56’da: 
“Allah’a korku ve ümitle dua edin” diye buyrul-
maktadır. Allah’ın rızasını kaybetmekten, nef-
sin doymaz istekleri karşısında kibirlenmekten 
korkmak ve Allah’ın rahmet ve merhametine 
sığınarak ümit etmek gerekir. Duaları içten ve 
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samimi bir şekilde yapmak, aceleye getirme-
mek gerekir. Hem kendimiz hem yakınları-
mız hem de tüm inananlar için dua edilmeye 
çalışılmalı bu konuda cömert davranılıp ken-
dimiz için dilediğimiz hayırlar diğer samimi 
Müslümanlar için de dilenip arzulanmalıdır.
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KURAN’DAKİ DUALAR

5– Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yar-
dım isteriz.
6– Bizi doğru yola ilet.
7– Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. 
Gazaba uğrayanların ve doğruluktan sapmış 
olanlarınkine değil.

1- Fatiha (Açılış) Suresi

32– Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bil-
gimiz yoktur. Gerçekten Sen her şeyi Bilen-
sin, Bilgesin.

2- Bakara (İnek) Suresi

127– İbrahim, İsmail ile birlikte evin sütunla-
rını yükseltiyor: “Rabbimiz! Bizden olanı kabul 
et. Gerçekten Sen, her şeyi Bilensin, Bilgesin.”
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128– “Rabbimiz! İkimizi Sana teslim olanlar-
dan yap ve soyumuzdan da Sana teslim olan 
bir toplum oluştur. Bize ibadet şeklimizi gös-
ter ve tövbemizi kabul et. Gerçekten Sen bağış-
lanma dileklerini kabul edensin, Şefkatlisin.”

2- Bakara (İnek) Suresi

201– Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, 
ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

2- Bakara (İnek) Suresi

250– Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayak-
larımızı yere sağlam bastır ve inkarcılara karşı 
bize yardım et.

2- Bakara (İnek) Suresi
 
255– Allah, O’ndan başka tanrı yoktur. O, 
Canlıdır, Kudretin Kaynağıdır. O kendisin-
den geçmez ve O’nu uyku tutmaz. Göklerde ve 
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yeryüzünde ne varsa hepsi O’nundur. İzni ol-
maksızın O’nun katında kim aracılık edebilir? 
O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. İste-
diği kadarının dışında O’nun bilgisinden hiç-
bir şeyi kavrayamazlar. O’nun yönetimi gökleri 
ve yeryüzünü kuşatmıştır. Onların korunması 
O’na zor gelmez. O pek Yücedir, pek Büyüktür.

2- Bakara (İnek) Suresi (Ayetel Kürsi)
 
285– Elçi, Rabbinden kendisine indirilene 
inandı, inananlar da. Hepsi Allah’a, melekle-
rine, kitaplarına, elçilerine inanmışlardır: “Al-
lah’ın elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yap-
mayız. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz! Bağışla 
bizi, dönüş Sana’dır.” dediler.
286– Allah hiçbir benliğe kapasitesinin hari-
cinde bir yük yüklemez. Herkesin kendi yap-
tığı lehine, kendi yaptıkları aleyhinedir: “Rab-
bimiz! Unutur ya da yanılırsak, bizi sorumlu 
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tutma. Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yük-
lediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Gü-
cümüzün yetmeyeceklerini bize taşıtma. Bizi 
affet, bizi bağışla, bize şefkat göster. Sen bizim 
dostumuzsun. İnkarcılar topluluğuna karşı 
bize yardım et.

2- Bakara (İnek) Suresi
 
8– Rabbimiz! Bizi doğruya ilettikten sonra kalp-
lerimizi bozma ve katından bize rahmet ba-
ğışla. Gerçekten bağışı en çok olan Sensin, Sen.
9– Rabbimiz! Varlığında şüphe bulunmayan 
bir günde insanları mutlaka Sen toplayacak-
sın.” Gerçekten de Allah vaadinden dönmez.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
 
16– Rabbimiz! Şüphesiz biz inandık, günahla-
rımızı bağışla, ateş azabından koru bizi.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
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26– Ey yönetimin sahibi Allah’ım, Sen yöne-
timi istediğine verirsin ve istediğinden yöne-
timi çekip alırsın. İstediğini üstün kılar, is-
tediğini alçaltırsın. Hayırlar senin elindedir. 
Gerçekten de Sen her şeye gücü yetensin.
27– Geceyi gündüze bağlarsın, gündüzü de ge-
ceye bağlarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü 
diriden çıkarırsın. Sen istediğini hesapsızca rı-
zıklandırırsın.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
 
53– Rabbimiz! Biz indirdiğine inandık ve el-
çiye uyduk. Bizi tanıklarla beraber yaz.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
 
147– Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkınlık-
larımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam bastır ve 
inkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
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191– Onlar ayakta, otururken, yan yatarken 
hep Allah’ı hatırlarlar. Evren’in ve yerin yaratı-
lışı konusunda derin derin düşünürler: “Rabbi-
miz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pek 
yücesin, bizi ateş azabından koru.”
192– “Rabbimiz! Şüphesiz Sen birini ateşe sok-
tun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin 
yardımcıları olmayacaktır.”
193– “Rabbimiz! Bir davetçinin Rabbinize ina-
nın diye inanmaya çağırdığını işittik ve inandık. 
Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülükleri-
mizi ört ve bizim canımızı iyilerle birlikte al.” 
194– “Rabbimiz! Elçilerine vaat ettiğini bize 
ver. Diriliş gününde bizi rezil etme. Sen vaa-
dinden dönmezsin.”

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
 
1– Övgü Allah’adır. O ki gökleri ve yeri ya-
ratmıştır, karanlığı ve ışığı var etmiştir. Buna 
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rağmen inkarcılar Rablerini başkaları ile denk 
tutuyorlar.

6- Enam (Davar) Suresi
 
162– De ki: “Benim namazım, ibadetlerim, 
hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Al-
lah içindir.”

6- Enam (Davar) Suresi
 
23– Dediler ki: “Rabbimiz! Kendimize zulüm 
ettik. Eğer bizi affetmez, bize şefkat göster-
mezsen elbette ki kaybedenlerden olacağız.”

7- Araf (Orta Yer) Suresi

55- Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua 
edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.

7-Araf (Orta Yer) Suresi
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126– Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ca-
nımızı teslim olanlar olarak al.

7- Araf (Orta Yer) Suresi

151- Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Rah-
metine sok bizi. Sen, rahmet edenlerin en mer-
hametlisisin.

7-Araf (Orta Yer) Suresi

155– Sen bizim dostumuzsun. Öyleyse bizi bağışla, 
bize şefkat göster, sen bağışlayanların en hayırlısısın. 
156– Bize hem bu dünyada, hem de ahirette gü-
zellik yaz. Şüphesiz ki biz sana yöneldik.

7- Araf (Orta Yer) Suresi

180– En güzel isimler (Esmâül Hüsna), Allah’ın-
dır; O’na onlarla dua edin. O’nun isimlerinde 
ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettik-
lerinin cezasını çekeceklerdir.

7- Araf (Orta Yer) Suresi 
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85– Biz yalnız Allah’a dayandık. Rabbimiz! Bizi 
zulüm eden bir toplum için bir fitne yapma. 
86– Ve rahmetinle bizi inkarcılar topluluğun-
dan kurtar.

10- Yunus Suresi
 
47– Rabbim! Bilgim olmayan şeyi Senden is-
temekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağış-
lamazsan ve bana şefkat göstermezsen kaybe-
denlerden olurum.

11- Hud Suresi
 
101– Rabbim! Sen bana yöneticilik verdin ve 
sözlerin yorumunu öğrettin. Göklerin ve yer-
yüzünün Yaratıcısı, dünyada ve ahirette be-
nim dostum Sen’sin. Benim canımı sana tes-
lim olmuş olarak al ve beni iyilerin arasına kat.

12- Yusuf Suresi
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38– Rabbimiz! Şüphesiz Sen, bizim gizlediği-
mizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yeryüzünde 
ve gökyüzünde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

14- İbrahim Suresi
 
40– Rabbim! Benim namazı özenle yerine ge-
tiren biri olmamı sağla. Soyumdan olanların 
da. Rabbimiz! Duamı kabul et.
41– Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün, beni, 
anne-babamı ve inananları bağışla.

14- İbrahim Suresi

24- Rabbim, merhametli davran onlara (anne 
ve babama); tıpkı küçüklüğümde beni koru-
yup büyüttükleri gibi.

17- İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi
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80– Rabbim! Beni gireceğim yere dürüstlükle 
sok, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Ve 
bana katından yardımcı bir güç ver.

17- İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi
 
111– Övgü Allah’adır. O ki çocuk edinmemiş-
tir, yönetimde ortağı yoktur ve acizlikten do-
layı dost edinmemiştir.

17- İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi
 
10– Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve 
bize bir kurtuluş yolu göster.

18- Kehf (Mağara) Suresi
 
25– Rabbim! Göğsümü açıp genişlet.
26– İşimi kolaylaştır.
27– Dilimdeki düğümü çöz
28– Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.

20- Taha Suresi
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114– Rabbim! Bilgimi arttır.
20- Taha Suresi

83– Ve Eyyûb... Rabbine şöyle yakarmıştı: 
“Dert gelip çattı bana; Sen, rahmet edenlerin 
en merhametlisisin .”

21- Enbiya (Peygamberler) Suresi
 
87– Senden başka tanrı yok, yüceltirim Seni. 
Ben zalimlerden oldum.

21- Enbiya (Peygamberler) Suresi
 
89– Rabbim! Beni yapayalnız bırakma. Sen 
mirasçıların en hayırlısısın.

21- Enbiya (Peygamberler) Suresi

26- Rabbim, beni yalanlamaları karşısında 
yardım et bana!

23- Müminun (İnananlar) Suresi
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28– Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Al-
lah’a övgüler olsun.
29– Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen 
indirenlerin en hayırlısısın.

23- Muminun (İnananlar) Suresi
 
94– Rabbim! Beni o zalim toplumun içinde 
tutma.

23- Muminun (İnananlar) Suresi
 
97– Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından 
Sana sığınırım.
98– Ve onların benim yanımda bulunmala-
rından da Sana sığınırım, Rabbim.

23- Muminun (İnananlar) Suresi
 
109– Rabbimiz! İnandık, bizi affet, bize merha-
met et, sen şefkat gösterenlerin en hayırlısısın.

23- Muminun (İnananlar) Suresi
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118– Rabbim! Affet, merhamet et. Sen şefkat 
gösterenlerin en hayırlısısın.

23- Muminun (İnananlar) Suresi
 
65– Rabbimiz! Cehennem cezasını bizden uzak 
tut. Gerçekten de onun azabı inatçı ve yapışkandır. 
66– Şüphesiz o kötü bir durak yeridir ve kötü 
bir konaklama yeridir.

25- Furkan (Ayırıcı) Suresi
 
74– Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı 
mutluluk kaynağı olarak bize armağan et ve 
bizi, sakınanlara önder kıl.

25- Furkan (Ayırıcı) Suresi
 
83– Rabbim! Bana bilgelik ver ve beni iyile-
rin arasına kat.
84– Sonradan geleceklerin dilinde doğrulukla 
anılmamı sağla.
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85– Beni nimetlerle donatılmış cennetin mi-
rasçılarından yap.

26- Şuara (Şairler) Suresi
 
87– Ve beni diriliş gününde utandırma.
88– O gün, malın da, çocukların da faydası olmaz.
89– Ancak Allah’a düzgün bir kalp ile gelen 
hariçtir.

26- Şuara (Şairler) Suresi
 
169– Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptık-
larından koru.

26- Şuara (Şairler) Suresi

19– Rabbim! Beni, anne ve babama bağışladığın 
nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler 
yapmaya yönelt. Merhametinle beni iyi kulla-
rının arasına sok.

27- Neml (Karınca) Suresi
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40– Bu Rabbimin bir armağanıdır. O’na şü-
kür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edece-
ğim diye beni sınamaktadır. Şükreden kendisi 
için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin 
ki Rabbim Zengindir, Cömerttir.

27- Neml (Karınca) Suresi

16– Rabbim, ben nefsime zulmettim, beni ba-
ğışla. . .
17– Rabbim, bana lütfettiğin nimete yemin 
olsun ki, bir daha asla suçlulara arka çıkma-
yacağım.

28- Kasas (Tarihi vakalar) Suresi
 
24– Rabbim! Gerçekten de bana vereceğin her 
hayra muhtacım.

28- Kasas (Tarihi vakalar) Suresi
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30– Rabbim! Şu bozguncular topluluğuna karşı 
bana yardım et.

29- Ankebut (Örümcek) Suresi
 
1– Övgü, göklerde ve yeryüzünde bulunanla-
rın hepsi kendisine ait olan Allah’adır. Ahirette 
de övgü Ona’dır. O Bilgedir, Haber Alandır.
2– Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten 
ineni ve oraya yükseleni bilir. O Şefkatlidir, 
Bağışlayandır.

34- Sebe Suresi
 
34– Bizden üzüntüyü gideren Allah’a övgüler 
olsun. Rabbimiz, gerçekten de Bağışlayandır, 
Takdir Edendir.
35– O ki bir armağan olarak bizi kalınacak bir 
yurda yerleştirdi. Orada ne bir yorulma, ne de 
bir bıkkınlık duyarız.

35- Fatır (Yaratan) Suresi
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100– Rabbim bana iyi birini bağışla.
37- Saffat (Saf Tutanlar) Suresi

 
46– Gökleri ve yeri yaratan, duyu organlarıyla 
algılanamayanı ve algılanabilenleri bilen Tan-
rım! Kullarının anlaşmazlığa düştükleri konu-
larda Sen karar vereceksin.

39- Zümer (Yığınlar) Suresi
 
7– Rabbimiz! Rahmetin ve bilgin her şeyi ku-
şatmıştır. Tövbe edenleri ve Senin yoluna uyan-
ları bağışla ve onları cehennem azabından koru.
8– Rabbimiz! Onları kendilerine vaat ettiğin 
Adn cennetlerine koy. Atalarından, eşlerinden 
ve soylarından iyi olanları da. Şüphesiz Sen Üs-
tünsün, Bilgesin.
9– Ve onları kötülüklerden koru. O gün kimi 
kötülüklerden korursan gerçekten ona merha-
met etmişsindir. İşte büyük kurtuluş budur.

40- Mümin (İnanan) Suresi
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15– Rabbim! Beni, anne ve babama verdiğin 
nimetlere şükretmeye, hoşnut olacağın iyi iş-
ler yapmaya yönelt. Benim soyumda iyilik 
oluştur. Ben bağışlanma dileyip, Sana teslim 
olanlardanım.

46- Ahkaf (Kum Tepeleri) Suresi
 
10– Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış 
olan kardeşlerimizi affet ve kalplerimizde ina-
nanlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen 
Esirgeyensin, Şefkatlisin.

59- Haşr (Toplanma) Suresi
 
22– O Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur. 
Duyu organlarıyla algılanamayanı da algıla-
nabilenleri de bilen O’dur. O Merhametlidir, 
Şefkatlidir.
23– O Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur. O 
Hükmedendir, Kutsaldır, Güvenilirdir, İnancın 
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Kaynağıdır, Koruyandır, Üstündür, Zorlayan-
dır, Uludur. Allah onların ortak koştukların-
dan çok yücedir.
24– O Allah’tır. Yaratan, Var Eden, Biçim Ve-
ren O’dur. En güzel isimler Onun’dur. Gök-
lerde ve yerde ne varsa O’nu yüceltir. O Üs-
tündür, Bilgedir.

59- Haşr (Toplanma) Suresi
 
4– Rabbimiz! Biz Sana dayanıyo-
ruz ve Sana yöneliyoruz. Dönüş Sanadır. 
5– Rabbimiz! Bizi inkarcılar için bir fitne 
aracı yapma, bizi affet. Rabbimiz! Sen Üstün-
sün, Bilgesin.

60- Mümtehine (Sorgulanan) Suresi
 
8– Rabbimiz! Bizim ışığımızı tamamla ve bizi 
affet. Sen her şeye gücü yetensin.

66- Tahrim (Yasaklama) Suresi
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28– Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak 
evime gireni, inanan erkekleri ve inanan kadın-
ları affet. Zalimlerin ise ancak yıkımlarını arttır.

71- Nuh Suresi

113- Felak (Açılma) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.
1– De ki: Açılışın Rabbine sığınırım.
2– Yarattıklarının kötülüğünden.
3– Çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden.
4– Düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden.
5– Kıskandığı zaman kıskancın kötülüğünden.

114- Nas (İnsanlar) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.
1– De ki : İnsanların Rabbine sığınırım.
2– İnsanların Hükmedenine.
3– İnsanların Tanrısına.
4– Sinsi fısıldayıcının kötülüğünden.
5– O insanların göğüslerine fısıldar.
6– O cinlerden de, insanlardan da olur.
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KURAN’DAKİ KISA SURELERDEN 
SEÇMELER

1- Fatiha (Açılış) Suresi
1– Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.
2– Övgü alemlerin Rabbi Allah’adır.
3– O Merhametlidir, Şefkatlidir
4– Din gününün Hükmedenidir O.
5– Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Sen’den 
yardım isteriz.
6– Bizi doğru yola ilet.
7– Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. 
Gazaba uğrayanların ve doğruluktan sapmış 
olanlarınkine değil.

94- İnşirah (Ferahlık) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.
1– Senin göğsüne ferahlık vermedik mi!
2– Üzerindeki yükünü indirmedik mi!
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3– Ki o belini çatırdatmıştı senin.
4– Ve senin şanını yüceltmedik mi!
5– Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6– Zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka vardır.
7– O halde boşalır boşalmaz yeni bir işe ko-
yulup yorul.
8– Ve yalnızca Rabbine yönel.

95- Tin (İncir) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1– Ve incir, ve zeytin.
2– Ve Sina dağı.
3– Ve bu güvenilir kent.
4– Gerçekten de insanı en güzel bir biçimde 
yarattık.
5– Sonra da onu aşağıların aşağısına çevirdik.
6– Ancak inanıp düzgün işler yapan istisnadır. 
Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.
7– Böyle iken hangi şey dini sana yalanlatabilir?
8– Allah bilgelerin en Bilgesi değil midir?
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96- Alak (Asılıp Tutulan) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1– Oku! Yaratan Rabbinin adıyla.
2– O insanı asılıp tutulan bir şeyden yarattı.
3– Oku! Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir.
4– O’dur kalemle öğreten.
5– İnsana bilmediğini öğretti.
6– Hayır, gerçekten insan azar.
7– Sahip olduklarından dolayı kendini yeterli 
gördüğünden.
8– Oysaki dönüş yalnızca Rabbinedir.
9– Gördün mü şu engellemekte olanı.
10– Bir kulu namaz kılarken.
11– Gördün mü ya o doğruluk üzerinde ise.
12– Ya o sakınmayı emrediyorsa.
13– Gördün mü! Ya şu yalanlamış ve sırtını 
dönmüşse.
14– Bilmez mi ki Allah her şeyi görmektedir.
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15– Hayır, eğer o bundan vazgeçmeyecek olursa, 
o alnı mutlaka tutup sürteceğiz.
16– O yalancı, o günahkar alnı.
17– O zaman haydi çağırsın yandaşlarını.
18– Biz de zebanileri çağıracağız.
19– Hayır, ona boyun eğme. Secde et ve ya-
kınlaş.

97- Kadir Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1– Biz onu Kadir gecesinde indirdik.
2– Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden 
bileceksin?
3– Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
4– Melekler ve Rûh, o gece Rab’lerinin izniyle 
her iş için iner de iner.
5– Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.
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103- Asr (Zaman) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1– Ve zaman.
2– İnsan gerçekten de zarardadır.
3– Ancak inanıp düzgün işler yapanlar, bir-
birlerine gerçeği önerenler ve birbirlerine sabrı 
önerenler istisnadır.

107- Maun (Yardımlaşma) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1– Dini yalanlayanı gördün mü?
2– Yetimi itip-kakan odur.
3– Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
4– Yazıklar olsun o namaz kılanlara.
5– Ki onlar namazlarında yanılgı içindedirler.
6– Onlar gösteriş yapmaktadırlar.
7– Ve onlar yardımlaşmayı engellemektedirler.
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108- Kevser (Bolca Güzellik) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1– Şüphesiz biz sana bolca güzellik verdik.
2– Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve göğsünü 
gererek dimdik dur.
3– Asıl soyu kesik olan sana kin duyandır.

109- Kafirun (İnkarcılar) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – De ki : Ey inkarcılar !
2 – Ben, sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
3 – Siz de benim kulluk ettiğime kulluk et-
mezsiniz.
4 – Ben, sizin kulluk ettiklerinize kulluk ede-
cek değilim.
5 – Siz de benim kulluk ettiğime kulluk et-
mezsiniz.
6 – Sizin dininiz size benim dinim bana.
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110- Nasr (Yardım) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde.
2 – Ve insanların Allah’ın dinine akın akın 
geldiklerini gördüğünde.
3 – Hemen Rabbini överek yücelt ve O’ndan 
bağışlanma dile. Çünkü O bağışlanma dilek-
lerini kabul eder.

112- İhlas (Özgüleme) Suresi
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – De ki : O Allah Birdir.
2 – Allah, her şeyin muhtaç olduğudur.
3 – Doğurmamıştır, doğrulmamıştır.
4 – Ve hiç bir şey O’nun dengi değildir.
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36- YASİN SURESİ
Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Ya, Sin.
2 – Bilgeliklerle dolu Kuran.
3 – Hiç şüphesiz sen gönderilenlerdensin.
4 – Dosdoğru bir yol üzerindesin.
5 – Bunu Üstün ve Şefkatli olan indirmiştir.
6 – Babaları uyarılmamış, tamamen habersiz 
kalmış bir toplumu uyarman için.
7 – Andolsun onların çoğu üzerine o söz ger-
çekleşmiştir, artık onlar inanmazlar.
8 – Onların boyunlarına çenelerine kadar da-
yanan prangalar geçirdik. O prangalar yüzün-
den başları yukarı kalkıktır.
9 – Önlerinden bir set, arkalarından da bir 
set çekerek onları kuşattık. Artık görmezler.
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10 – Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar 
için birdir, inanmazlar.
11 – Sen ancak o Hatırlatıcıya uyan ve görme-
diği halde Merhametli Olandan korkan kim-
seyi uyarırsın. İşte böylesini bağışlanma ve 
seçkin bir ödülle müjdele.
12 – Şüphesiz Biz, ölüleri Biz diriltiriz ve on-
ların işlerini ve eserlerini Biz yazarız. Zaten 
Biz her şeyi apaçık bir kütükte saymışızdır.
13 – Onlara, elçilerin geldiği şu kent halkını 
örnek ver.
14 – Onlara iki elçi göndermiştik, onları ya-
lanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir kişi ile 
destek vermiştik. “Biz size gönderilen elçile-
riz.” demişlerdi.
15 – Dediler ki : “ Siz de bizim gibi insandan 
başka bir şey değilsiniz, Merhametli Olan da 
hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalnız yalan söy-
lüyorsunuz.”
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16 – Dediler ki : “ Rabbimiz gerçekten size gön-
derilmiş elçiler olduğumuzu bilir.”
17 – “Bize düşen yalnız açıkça duyurmaktır.”
18 – Dediler ki : “ Sizin yüzünüzden uğursuz-
luğa uğradık. Eğer bu işe son vermezseniz, sizi 
mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azap do-
kunacaktır.”
19 – Dediler ki : “Uğursuzluğunuz sizden kay-
naklanmaktadır. Size uyarıda bulunulduğu için 
mi ? Hayır siz sınırı aşan bir topluluksunuz.”
20 – Kentin en uzak yerinden bir adam ko-
şarak geldi ve şöyle dedi: “Ey toplumum, el-
çilere uyun.”
21 – “Sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun, 
onlar doğruya iletilmiş kimselerdir.”
22 – “Beni Yaratana ne diye kulluk etmeye-
yim? Siz de O’na döndürüleceksiniz.”
23 – “Ben O’ndan başka tanrılar edinir mi-
yim ki, eğer Merhametli Olan bana bir zarar 
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dileyecek olsa, ne onların aracılığı bana bir 
yarar sağlayabilir, ne de beni kurtarabilirler.”
24 – “Bu durumda ben apaçık bir sapıklık 
içinde olurum.”
25 – “Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım, 
artık dinleyin beni.”
26 – Ona “Cennete gir.” denilince o da dedi 
ki: “Keşke benim toplumum da bir bilseydi.”
27 – “Ki Rabbimin beni affettiğini ve beni ik-
ram edilenlerden kıldığını.”
28 – Ondan sonra toplumunun üzerine gök-
ten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.
29 – Yalnızca korkunç bir gürültü oldu. Ve bir 
anda sönüverdiler.
30 – Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir elçi 
geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi.
31 – Kendilerinden önce nice nesilleri yok et-
tiğimizi ve onların bir daha kendilerine dön-
mediklerini görmezler mi?
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32 – Ancak herkes toplandığında, onlar da hu-
zurumuzda hazır bulundurulacaklardır.
33 – Ölü toprak onlar için bir delildir. Onu di-
riltiriz, ondan taneler çıkartırız da ondan yerler.
34 – Orada hurmalardan ve üzümlerden bah-
çeler oluşturduk ve ondan pınarlar fışkırttık.
35 – Ki onun ürünlerinden ve kendi elleriyle 
yetiştirdiklerinden yesinler. Yine de şükret-
meyecekler mi?
36 – Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi ben-
liklerinden ve daha bilmediklerinden hepsini 
eşler halinde yaratan çok Yücedir.
37 – Gece de onlar için bir delildir. Ondan 
gündüzü soyarız da onlar karanlıkta kalırlar.
38 – Güneş de bir karar yerine doğru akıp git-
mektedir. Bu Üstün Olan ve Bilenin takdiridir.
39 – Ay’a da bir takım evrelerle ölçü biçtik. 
Nitekim o eski ve eğri hurma dalı gibi döner.
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40 – Ne Güneş’in Ay’a erişmesi, ne de gece-
nin gündüzü geçmesi uygundur. Her biri bir 
yörüngede yüzüp giderler.
41 – Soylarını dolu gemilerde taşımamız da 
kendileri için bir delildir.
42 – Ve onların binmekte oldukları benzerle-
rini de yarattık.
43 – Eğer dileseydik onları boğardık. Bu du-
rumda ne bir çığlıklarına yetişen olurdu, ne 
de kurtulabilirlerdi.
44 – Ancak bizden bir merhamet görerek bir 
süreye kadar yararlandırılmaları için kurta-
rılmaları istisnadır.
45 – Onlara “Önünüzde ve arkanızda olandan 
sakının ki merhamet olunasınız.” denilmiştir.
46 – Onlara Rabbinin delillerinden bir de-
lil geldiğinde, ondan mutlaka yüz çevirirler.
47 – Onlara “Allah’ın size verdiği rızıklardan 
verin.” denildiğinde, o inkarcılar inananlara 
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dediler ki : “Allah’ın dilediği taktirde besle-
yeceği kimseleri biz mi besleyelim? Gerçek-
ten siz iyice sapıtmışsınız.”
48 – Ve diyorlar ki : “Eğer doğru söylüyorsa-
nız bu tehdit ne zamanmış?”
49 – Çekişip dururken kendilerini yakalaya-
cak korkunç bir gürültüyü beklemektedirler.
50 – Artık ne bir tavsiyede bulunabilirler, ne 
de ailelerine dönebilirler.
51 – Sur’a üfürülmüştür. İşte onlar mezarla-
rından Rablerine koşuyorlar.
52 – Dediler ki : “Vay başımıza gelene! Kim 
kaldırdı bizi yattığımız yerden? Bu Merha-
metli Olanın vadettiğidir. Demek elçiler doğru 
söylemiş.”
53 – Sadece korkunç bir gürültü olur. Artık 
onların hepsi toplanmış olarak huzurumuza 
getirilmişlerdir.
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54 – İşte bugün hiç kimseye en ufak bir hak-
sızlık edilmez ve sadece yapıp ettiklerinizle 
karşılık görürsünüz.
55 – Cennet halkı o gün sevinç ve mutluluk 
dolu bir uğraş içindedir.
56 – Kendileri ve eşleri gölgeliklerde koltuk-
lara yaslanmışlardır.
57 – Orada onlar için meyveler ve istedikleri 
her şey vardır.
58 – Merhametli Olan Rabden bir de sözlü 
“Selam” vardır.
59 – Ey suçlular, bugün şöyle ayrılın!
60 – Ey Adem’in çocukları! Ben sizden “Şey-
tana kulluk etmeyin” diye söz almadım mı? 
Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.
61 – Bana kulluk edin. Dosdoğru yol budur.
62 – Andolsun şeytan içinizden birçok insan 
neslini saptırdı. Aklınızı hiç işletmiyor muy-
dunuz?
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63 – İşte size söz verilen cehennem.
64 – İnkarınızdan dolayı bugün girin oraya.
65 – O gün ağızlarını mühürleriz. Elleri bize 
söyleyecek, ayakları yaptıklarına tanıklık ede-
cektir.
66 – Dilesek gözlerini silerdik. Yola çıkarlardı 
ama nasıl görecekler?
67 – Dilesek onları oldukları yerde dondurur-
duk. Ne ileri gidebilir, ne de geri dönebilirlerdi.
68 – Kime uzun ömür verirsek, yaratılışta 
onu tersine çeviririz. Hala akıllarını işletmi-
yorlar mı?
69 – Biz ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz 
da. O yalnızca bir hatırlatma ve apaçık bir 
Kuran’dır.
70 – Diri olanları uyarması ve inkarcıların 
üzerine sözün gerçekleşmesi içindir.
71 – Görmezler mi kudretimizle nice hayvan-
ları yarattık da onlara sahip olmaktadırlar.
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72 – Onları kendilerine boyun eğdirdik. Bir 
kısmına binmekte, bir kısmını yemektedirler.
73 – Onlarda kendileri için daha nice yararlar 
ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
74 – Yardım görürler umuduyla Allah’tan başka 
tanrılar edindiler.
75 – Oysa ki onlar kendilerine yardım ede-
mez. Tam aksine kendileri onlara hizmet eden 
askerlerdir.
76 – Öyleyse onların sözleri seni üzmesin. 
Onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını 
da biliyoruz.
77 – İnsan kendisini çok az bir sıvıdan yarat-
tığımızı görmez mi? Şimdi o apaçık bir düş-
man kesilmiştir.
78 – Kendi yaratılışını unutarak bize bir de ör-
nek veriyor. Dedi ki : “Çürüdükten sonra ke-
mikleri kim diriltecek?”
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79 – De ki : “Kim onları ilk başta yarattıysa, 
onları yine O diriltecek. O, her türlü yarat-
mayı bilendir.”
80 – O size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da, on-
dan yakıyorsunuz.
81 – Gökleri ve yeryüzünü Yaratanın, onla-
rın benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? 
Elbette, O Yaratandır, Bilendir.
82 – Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece “Ol” 
diye emreder ve o da oluverir.
83 – Her şeyin yönetimini elinde bulunduran 
çok Yücedir ve siz O’na döndürüleceksiniz.
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KONULARINA GÖRE AYETLER

1- ALLAH

ALLAH’TAN BAŞKA TANRI YOKTUR. 
O TÜM EKSİKLİKLERDEN UZAKTIR.

255– Allah, O’ndan başka tanrı yoktur. O, 
Canlıdır, Kudretin Kaynağıdır. O kendisin-
den geçmez ve O’nu uyku tutmaz. Göklerde ve 
yeryüzünde ne varsa hepsi O’nundur. İzni ol-
maksızın O’nun katında kim aracılık edebilir? 
O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. İste-
diği kadarının dışında O’nun bilgisinden hiç-
bir şeyi kavrayamazlar. O’nun yönetimi gökleri 
ve yeryüzünü kuşatmıştır. Onların korunması 
O’na zor gelmez. O pek Yücedir, pek Büyüktür.
2- Bakara (İnek) Suresi (Ayetel Kürsi)
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8- Allah’tır O. İlah yok O’ndan başka. En gü-
zel isimler (Esmâül Hüsna), O’nundur.

20- Taha Suresi

70- O, Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur. 
İlkte de, sonda da övgüler O’nadır. Hüküm 
O’na aittir ve O’na döndürüleceksiniz.

28- Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi

40- Allah sizi yarattı, sonra sizi rızıklandı-
rır, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Or-
tak koştuklarınızdan hangisi bunlardan biri-
sini yapabilir? O, Yücedir ve ortak koştukları 
ile alakasızdır.

30- Rum (Romalılar) Suresi

36- Övgü göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve 
Âlem’lerin Rabbi Allah’ındır.
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37- Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur. 
O, kudret ve onurun kaynağı, her yaptığında 
mutlaka bir hikmet bulunandır.

45- Casiye (Diz Çöküş) Suresi

13- Allah! O’ndan başka tanrı yoktur. İnanan-
lar yalnızca Allah’a güvenip dayanırlar.

64- Teğabün (Aldanış) Suresi

9- O, doğunun ve batının Rabbidir. O’ndan 
başka tanrı yoktur. O’na dayan!

73- Müzemmil (Bürünen) Suresi
 

ALLAH HER ŞEYİ YARATAN VE 
HERŞEYE GÜCÜ YETENDİR

126- Allah her şeyi çepeçevre kuşatandır.
4- Nisa (Kadınlar) Suresi
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103- Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün 
gözleri idrak eder.

6- Enam (Davar) Suresi

116- Göklerin ve yeryüzünün egemenliği Al-
lah’ındır. O diriltir, O öldürür. Sizin için Al-
lah’tan başka dost da, yardımcı da yoktur.

9- Tevbe (Tövbe) Suresi

18- Allah’ın nimetlerini saymaya kalkarsanız, 
onların sonunu getiremezsiniz. Allah bağışla-
yandır, esirgeyendir.

16- Nahl(Arı) Suresi

44- Yedi gök, yerküre ve bunların içindeki-
ler O’nu tesbih ederler (yüceltirler). Hiçbir şey 
yoktur ki, O’nu överek tesbih etmesin; fakat siz 
onların tesbihlerini fark edemezsiniz.

17- İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi
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66- O’dur size hayat veren. Sonra sizi öldürü-
yor ve sonra sizi diriltecektir. Gerçekten de in-
san çok nankördür.

22- Hac Suresi

27- Eğer yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem 
olsa ve deniz de arkasından yedi deniz daha 
eklenerek kullanılsa; yine de Allah’ın kelime-
leri tükenmez. Allah Üstündür, Bilgedir.

31- Lokman Suresi

3- Ey insanlar, Allah’ın, üzerinizdeki nimetini 
anın! Allah’tan başka yaratıcı mı var? Sizi gök-
ten ve yerden rızıklandırır. O’ndan başka ilah 
yoktur. Hal böyle iken nasıl oluyor da yüz geri 
çevriliyorsunuz?

35- Fatır (Yaratan) Suresi
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15- Ey insanlar, siz Allah’a muhtaç yoksul-
larsınız! Allah ise zenginliği sınırsız olan, her 
türlü övgünün sahibi olandır.

35- Fatır (Yaratan) Suresi

82- Bir şeyi dilediği zaman, ona sadece “Ol” 
diye emreder ve o da oluverir.

36- Yasin Suresi

29- Gökleri ve yeryüzünü yaratması ve onlarda 
canlıları yayması O’nun delillerindendir. O, 
dilediği zamanda onları toplayacak güçtedir.

42- Şura (Danışma) Suresi

38- Gökleri, yeryüzünü ve aralarında bulu-
nanları eğlence için yaratmadık.
39- Biz onları ancak gerçek olarak yarattık. 
Ama onların çoğunluğu bilmemektedir.

44- Duhan (Duman) Suresi
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16– Yemin olsun ki, insanı Biz yarattık. Nef-
sinin ona neler fısıldadığını da Biz biliriz. Biz 
ona, şah damarından daha yakınız.

50- Kaf Suresi

29- Göklerde ve yeryüzünde olanların hepsi 
O’ndan isterler. O, her gün bir iş ve oluştadır.

55- Rahman (Merhametli) Suresi
 
1- Göklerde ve yerdeki her şey Allah’ı tesbih 
etmektedir. Azîz’dir O, Hakîm’dir.
2- Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O’nun-
dur; diriltir, öldürür. Her şey üzerinde kudret 
sahibidir O.
3- Evvel’dir O, başlangıcı yoktur; Âhir’dir O, 
sonu yoktur; Zâhir’dir O, her şeyde belirir; 
Bâtın’dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi 
en güzel biçimde bilendir O.
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4- … Nerede olursanız olun Allah sizinle be-
raberdir. Allah, tüm yaptıklarınızı görendir.

57- Hadid (Demir) Suresi

7- Görmez misin ki Allah, göklerde olanları 
da yeryüzünde olanları da bilir. Üç kişi, ara-
larında fısıldaşmaya görsün, dördüncüleri 
O’dur; beş kişi fısıldaşmaya görsün, altıncı-
ları O’dur. Bundan az da olsalar çok da olsa-
lar, O mutlaka onlarla beraberdir; nerede bu-
lunurlarsa bulunsunlar.

58- Mücadile Suresi
 

ALLAH İNANANLARIN 
DOSTU VE TEK GÜVENCESİDİR

216– Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz 
ondan tiksinebilirsiniz. Ve bir şey sizin için şer 
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olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bi-
lir, siz bilmezsiniz.

2- Bakara (İnek) Suresi

173- Onlar ki insanlar kendilerine: “Size karşı 
insanlar toplandılar, onlardan korkun.” dedikle-
rinde, bu onların inancını arttırır ve şöyle der-
ler: “Allah bize yeter, O ne güzel dayanaktır.”

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

45- Allah, sizin düşmanlarınızı daha iyi bi-
lendir. Dost olarak Allah yeter. Yardımcı ola-
rak da Allah yeter.

4- Nisa (Kadınlar) Suresi

89- Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında ada-
letle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

7-Araf (Orta Yer) Suresi
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129- Allah bana yeter. İlah yok O’ndan başka. 
Yalnız O’na dayandım ben; büyük arşın sa-
hibi O’dur.

9- Tevbe (Tövbe) Suresi

88– Başarım ancak Allah’ın desteğiyledir. Yalnız 
O’na güvendim ben, yalnız O’na yöneliyorum.

11- Hud Suresi

78– Beni yaratan ve bana hidayet veren O’dur.
79– Beni yediren ve içiren O’dur.
80– Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.
81– Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da 
O’dur.
82– Din (ceza) günü hatalarımı bağışlayaca-
ğını umduğum da O’dur.

26- Şuara (Şairler) Suresi



- 70 -

32- Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarı-
verdiği zaman, dini yalnızca O’na halis kılan 
gönülden bağlılar olarak Allah’a yalvarıp ya-
karırlar (dua ederler) . Böylece onları karaya 
çıkarıp kurtarınca, artık onlardan bir kısmı 
orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar, 
nankör olandan başkası inkâr etmez.

31- Lokman Suresi

36- Allah kuluna yetmez mi? Seni O’nun dışın-
dakilerle korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa 
artık ona bir yol gösteren bulunmaz.

39- Zümer (Yığınlar) Suresi

19- Şüphesiz onlar Allah’tan gelecek hiçbir 
şeyi senden uzaklaştıramazlar. Şüphesiz za-
limler birbirlerinin dostlarıdır, Allah ise sa-
kınanların dostudur.

45- Casiye (Diz Çöküş) Suresi
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ALLAH DUALARLA VE TÖVBELERLE 
YÖNELMEMİZ GEREKENDİR

186- Kullarım, Beni sana soracak olurlarsa, 
gerçekten de Ben pek yakınım. Bana dua et-
tiği zaman dua edenin çağrısına cevap veri-
rim. Öyleyse onlar da Bana karşılık versin-
ler ve Bana inansınlar ki doğruya erişsinler.

2- Bakara (İnek) Suresi

38- Rabbim, bana katından tertemiz bir soy 
armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

17- Allah’ın kabulünü üzerine aldığı tövbe; bil-
gisizlikle kötülük işleyip de hemen ardından 
tövbe edenlerinkidir. İşte Allah böylelerinin 
tövbesini kabul eder. Allah Bilendir, Bilgedir.
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18- Yoksa sürekli kötülük işleyen ve kendile-
rini ölüm yakalayınca, “Ben artık tövbe ettim” 
diyenlerin tövbesi geçersizdir. İnkarcı olarak 
ölenlerin de tövbesi geçersizdir. Böyleleri için 
acı bir hesap hazırlamışızdır. 

4- Nisa (Kadınlar) Suresi

106- Allah’tan af dile. Allah Affedicidir, Şef-
katlidir.

4- Nisa (Kadınlar) Suresi

15- Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle 
birlikte ister istemez ve sabah akşam Allah’a 
secde eder.

13- Rad (Gök Gürültüsü) Suresi

25- Rabbiniz içinizdekileri daha iyi bilir. Eğer 
siz iyilerden olursanız, elbette O kendisine yö-
nelenleri Bağışlayıcıdır.

17- İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi
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110- De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rah-
man diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız ya-
karın, en güzel isimler (Esmâül Hüsna) O’nun-
dur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. 
İkisi ortası bir yol tut.”

17- İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi

2- Bu, Rabbinin, kulu Zekeriyya’ya olan rah-
metini anıştır.
3- Rabbine gizli bir yalvarışla seslenmişti.

19- Meryem Suresi

60- Rabbiniz der ki: “Bana dua edin, size cevap 
vereyim. Büyüklenerek bana kulluktan kaçı-
nanlar aşağılanarak cehenneme girecekleridir.

40- Mümin (İnanan) Suresi
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ALLAH’IN VAADİ GERÇEKTİR, 
O İNSANLARA ZORLUK 

ÇIKARMAMIŞTIR

28- Allah size hafiflik getirmek ister. Çünkü 
insan zayıf yaratılmıştır.

4- Nisa (Kadınlar) Suresi

122- İnanıp da iyi işler yapanları altlarından 
ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada 
sonsuza dek kalacaklardır. Bu Allah’ın ger-
çek olan vaadidir. Allah’tan daha doğru sözlü 
kim olabilir?

4- Nisa (Kadınlar) Suresi

6- …..Allah size zorluk çıkarmak istemez, an-
cak sizi temizlemek ve üzerinizdeki nimetini 
tamamlamak ister. Olur ki şükredersiniz.

5- Maide (Ziyefet) Suresi
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12- İnsanlara zorluk dokunduğu zaman; yan 
yatarken, otururken, ayaktayken Bize yalvarır. 
Ama sıkıntısını çözdüğümüzde, kendisine do-
kunan bir zorluk yüzünden Bize hiç yalvarma-
mış gibi çekip gider.

10- Yunus Suresi

62- Hiç kimseye kapasitesinden fazlasını yük-
lemeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap 
vardır. Hiç kimse haksızlığa uğratılmayacaktır.

23- Müminun (İnananlar) Suresi

16- “Oğulcuğum, şu bir gerçek ki, yaptığın, bir 
hardal dânesi ağırlığında olsa, bir kayanın bağ-
rına veya göklere, yahut yerin bağrına konsa, 
Allah onu yine de ortaya getirir. Çünkü Al-
lah Latif ’tir, lütfu sınırsızdır; Habîr’dir, her-
şeyden haberdardır.”

31- Lokman Suresi
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55- Öyleyse sabret. Şüphesiz Allah’ın vaadi 
gerçektir. Günahın için af dile. Akşam ve sa-
bah Rabbini överek yücelt.

40- Mümin (İnanan) Suresi

15- Sakınanlara vaat olunan cennetin durumu 
böyledir: Orada, bozulmayan sudan ırmak-
lar; tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere 
lezzet sunan bir şaraptan nehirler, süzme bir 
baldan oluşan nehirler var. Ve orada kendileri 
için her türlü meyvenin yanında, Rablerin-
den bir de bağışlanma var. Bu nimetler için-
dekiyle, sürekli ateşte olup da içirildiği sıcak 
su tarafından bağırsakları parçalanan kimse 
aynı olur mu?

47- Muhammed Suresi
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2- KURAN

KURAN ALLAH’TANDIR 
VE BENZERİ YOKTUR.

2– Bu, kendisinde şüphe olmayan, sakınanlar 
için yol gösterici bir kitaptır.

2- Bakara (İnek) Suresi

23- Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe için-
deyseniz, haydi bunun benzeri bir sure geti-
rin. Allah dışındaki tanıklarınızı da çağırın. 
Eğer doğru sözlü iseniz!
24- Eğer yapamazsanız –ki asla yapamayacak-
sınız– bu durumda inkarcılar için hazırlanmış, 
yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının.

2- Bakara (İnek) Suresi
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88- De ki: “ Eğer bütün insanlar ve cinler bu 
Kuran’ın bir benzerini oluşturmak için toplan-
salar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar 
bile; onun bir benzerini meydana getiremezler.”

17- İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi

2- Kendisinde şüphe olmayan bu Kitap’ı, alem-
lerin Rabbi indirmiştir.

32- Secde Suresi

41- Onlar, Hatırlatıcı kendilerine geldiğinde 
inkar ettiler. Oysa o üstün bir Kitaptır.
42- Saçmalık ona ne önünden ne arkasından 
yaklaşabilir. Bilge ve övgüye layık olanın in-
dirmesidir O.

41- Fussilet (Ayrıntılı) Suresi
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KURAN, İNSANLARA ÖĞÜT, 
HATIRLATICI VE YOL GÖSTERİCİDİR

 
44- İnsanlara iyiyi ve güzeli emredip de öz 
benliklerinizi unutuyor musunuz? Üstelik de 
Kitap’ı okuyup durmaktasınız. Hala aklınızı 
kullanmayacak mısınız?

2- Bakara (İnek) Suresi

138- Bu, insanlar için bir açıklama, sakınanlar 
için de bir doğruya iletilme ve öğüttür.

3- Ali – İmran (İmran Ailesi) Suresi

57- Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gö-
nüllerde olana bir şifa ve inananlara bir doğ-
ruya iletici ve rahmet geldi.

10- Yunus Suresi
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24-25- Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek 
vermiştir: Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibi-
dir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir. Rab-
binin izniyle her zaman yemişini verir. Allah 
insanlar için örnekler verir; umulur ki onlar 
öğüt alır düşünürler.

14- İbrahim Suresi

52- Bu insanlara bir bildiridir. Bununla uya-
rılsınlar, Allah’ın tek tanrı olduğunu bilsinler, 
akıl ve vicdan sahipleri ibret alsınlar.

14- İbrahim Suresi

64- Bu Kitap anlaşmazlığa düştükleri konuları 
onlara açıklaman için ve inanan bir topluma 
doğruya iletici ve rahmet olarak indirilmiştir.

16- Nahl(Arı) Suresi
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34- And olsun size açıklayıcı ayetler, sizden 
önce geçmiş kimselerden örnekler ve sakınan-
lar için de bir öğüt indirdik.

24- Nur (Işık) Suresi

2- İnananlar için bir doğruya iletici ve müjdedir.
27- Neml (Karınca) Suresi

KURAN AYRINTILIDIR 
VE HÜKÜMLER İÇERİR

 
105- Şüphesiz, bu Kitap’ı, insanlar arasında Al-
lah’ın sana gösterdiği gibi hüküm vermen için 
indirdik. Hainlerin savunucusu olma.

4- Nisa (Kadınlar) Suresi

49- Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hüküm 
ver ve onların keyiflerine uyma. Dikkat et 
de Allah’ın indirdiğinin bir kısmından seni 
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uzaklaştırıp fitneye düşürmesinler. Eğer yüz 
çevirirlerse, bil ki Allah günahlarının bazısın-
dan dolayı onları belaya çarptırmak istemiştir. 
Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

5- Maide (Ziyafet) Suresi

114- Allah size Kitap’ı ayrıntılı bir şekilde in-
dirmişken O’ndan başka hüküm koyucu mu 
arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz bu-
nun gerçekten Rabbinden indirilmiş bir ger-
çek olduğunu bilirler. O halde sakın şüphele-
nenlerden olma.

6- Enam (Davar) Suresi

17- Andolsun ki Kuran’ı hatırlatıcı olarak ko-
laylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

54- Kamer (Ay) Suresi
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36- Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?
37- Yoksa ders almakta olduğunuz bir kita-
bınız mı var?
38- Onda keyfinize uyan herşeyi rahatça bu-
labiliyorsunuz?

68- Kalem Suresi

KURAN TAMAMLANMIŞTIR, 
YETERLİDİR, EKSİKSİZDİR

 
101- Ey inananlar! Açıklandığı zaman hoşu-
nuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran in-
dirilirken bunları sorarsanız, size açıklanır. 
Allah onları affetmiştir. Allah Bağışlayandır, 
Yumuşak Davranandır.

5- Maide (Ziyafet) Suresi

38- Yeryüzünde hareket eden her canlı, iki kana-
dıyla uçan kuşlar dahil sizin gibi birer toplumdur. 
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Bu Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra 
onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

6- Enam (Davar) Suresi

115- Rabbinin sözleri doğruluk ve adaletle ta-
mamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebile-
cek yoktur. O İşitendir, Bilendir.

6- Enam (Davar) Suresi

89- …. Bu Kitap’ı sana herşeyin açıklayıcısı, 
doğru yola iletici, rahmet ve Müslümanlara 
bir müjde olarak indirdik.

16- Nahl (Arı) Suresi

51- Kendilerine okunan bu Kitap’ı sana indir-
memiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda 
inanan bir toplum için bir rahmet ve bir ha-
tırlatma vardır.

29- Ankebut (Örümcek) Suresi
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44- Gerçekten de O, senin ve toplumun için bir 
Hatırlatıcıdır. O’ndan sorumlu tutulacaksınız.
43- Zuhruf (Gösteriş) Suresi

KURAN ŞİFA VE RAHMETTİR
 
82- Kuran’ı, inananlar için şifa ve rahmet ola-
rak indirdik. Oysa O, zalimlerin ancak zara-
rını arttırmaktadır.

17- İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi

77- Ve gerçekten de O, inananlara bir doğruya 
iletici ve rahmettir.

27- Neml (Karınca) Suresi

1- Alemlere bir uyarı olarak kuluna gerçek ile 
yalanı Ayıran’ı indiren çok Yücedir.

25- Furkan (Ayırıcı) Suresi
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44- Onu yabancı dilde bir Kuran yapsaydık 
derlerdi ki: “Onun ayetleri açıklanmalı değil 
miydi?” İster yabancı dilde olsun, ister Arapça 
olsun, de ki: “ O, inananlar için bir doğruya 
iletici ve bir şifadır. İnanmayanların ise kulak-
larında ağırlık vardır ve O, onlar için bir kör-
lüktür. Böylelerine çok uzak bir yerden sesle-
nilmektedir!”

41-Fussilet (Ayrıntılı) Suresi
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3- İNANANLARIN ÖZELLİKLERİ

KURAN AYETLERİNE GÖRE İNANAN 
(MÜMİN) İNSAN OLMAK

Rabbimizin, kılavuz ve rahmet olması için pey-
gamberimiz aracılığıyla biz kullarına gönder-
miş olduğu Kuran, Allah’ın varlığı, birliği, her 
an her şeye olan hâkimiyeti, eşsiz yaratışı, sa-
natı ile beraber âlem üzerindeki lütfu ve rah-
meti hakkında eğitici ve öğretici ayetler içer-
mektedir. Kuran hidayet kaynağı ve rehberdir. 
Rabbimizin bizden isteklerini ve nasıl bir kul 
olmamız gerektiğini Kur’an’dan öğreniriz. Kişi 
Rabbinin terbiye ediciliği altında kendini ge-
liştirir ve varlığını İslam tabiatı üzerine devam 
ettirir. Kur’an ayetleri insanları pek çok konuda 
düşünmeye davet ederken bu dünya hayatının 
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geçiciliğini ve varılacak asıl yurdun hesap son-
rası ahiret yurdu olduğunu öğretir. Kişi, kaçı-
nılmaz olan ölüm gerçeği karşısında yaşantı-
sında dünya ve ahiret dengesini kurar. Neden 
var olduğunu ve kendini var eden Güc’e karşı 
görev ve sorumluluklarını öğrenir.
Hem bireysel olarak hem de içinde bulunduğu 
topluluğun bir parçası olduğu bilinciyle affet-
meyi ve barışı esas alır. Kötülüklerden, çir-
kinliklerden, haramlardan, yalan ve hileden 
uzak durur.
Sever, sevilir, güzel ahlaklı davranır. Sahip ol-
duğu nimet ve imkânların kendisine emanet 
olarak verildiği bilinciyle paylaşır, yardımla-
şır. Yaşantısını Kitaba uygun olarak sürdürür, 
insanlara iyiyi ve güzeli gösterir, örnek olur. 
Adaleti esas alır. Dünyevi hırslardan bencil 
ve doymaz tutkulardan uzak bir şekilde ya-
şar. Mala, mülke, servete, makam ve mevkii 
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sevdasına tamah etmez. Peygamberlerin Al-
lah yolundaki mücadelelerini ve yaşantılarını 
kendine örnek edinir.
Fedakârdır, Allah yolunda malıyla, canıyla ça-
lışıp didinir, dünyevi menfaat gözetmeksizin 
samimi bir biçimde hayırlarda yarışırcasına 
koşar. Başına gelenlere karşı sabreder. Allah’ı 
çokça hatırlar, över, şükreder. Allah’a gönül-
den dayanıp güvenir, en olumsuz durumlarda 
bile bir imtihan ya da hayır olduğunu kavrar. 
İbadetlerine titizdir. Gerek iş, gerek eş, gerekse 
diğer seçimlerinde ahireti için hayırlı olanı gö-
zetmeye çalışır. Boş işlerden yüz çevirir, vak-
tini hayırlı bir biçimde değerlendirir. Konuyla 
ilgili ayetlerin bir kısmı şu şekildedir:
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İNANANLAR YALNIZCA ALLAH’A 
KULLUK EDERLER

165- Allah’tan başkasını Alllah’a eş tutan ve 
onları Alllah’ı sever gibi seven kimseler var. 
İnananların ise Allah’a olan sevgileri çok güç-
lüdür. Zalimler azabı gördüklerinde bütün 
kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Alllah’ın aza-
bının çok şidddetli olduğunu anlayacaklarını 
bir bilselerdi!

2- Bakara (İnek) Suresi

48- Gerçekten de Allah kendisine ortak ko-
şulmasını affetmez. Bunun dışındakileri di-
lediği için affeder. Allah’a ortak koşan şüphe-
siz ki büyük bir günah işlemiştir.

4- Nisa (Kadınlar) Suresi
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162- De ki: “Benim namazım, ibadetlerim, ha-
yatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Al-
lah içindir.”

6- Enam (Davar) Suresi

88- Allah’la beraber başka bir tanrıya kulluk 
etme. O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun varlığı 
dışında her şey yok olacaktır. Hüküm O’nun-
dur ve O’na döndürüleceksiniz.

28- Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi

İNANANLAR ALLAH’A TESLİM 
OLMUŞLARDIR, O’NUN İÇİN 

YAŞARLAR
 
156- Onların başına bir bela geldiğinde şöyle 
derler: “Biz Allah’a aitiz ve O’na döneceğiz.”

2- Bakara (İnek) Suresi
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207- İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini 
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya adar. Allah 
kulllarını Esirgeyendir.

2- Bakara (İnek) Suresi

35- Rabbim! Karnımdakini sırf Sana hizmet 
etmek üzere adadım. Benden kabul et, şüphe-
siz Sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.

3- Ali – İmran (İmran Ailesi) Suresi

54- Ey inananlar! İçinizden kim dininden dö-
nerse şunu bilsin ki: Allah, kendilerini sevdiği 
ve onların da Kendisini sevdiği, inananlara 
karşı alçak gönüllü, inkârcılara karşı güçlü ve 
onurlu, Allah yolunda mücadele eden ve kına-
yanların kınamasından korkmayan bir toplu-
luk getirir. Bu Allah’ın bir armağanıdır onu 
dilediğine verir. Allah Genişleticidir, Bilendir.

5- Maide (Ziyafet) Suresi
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83- Ey Rabbimiz! İman ettik, bizi de şahit-
lerden yaz.

5- Maide (Ziyafet) Suresi

37- Öyle kişiler vardır ki ne ticaret, ne alışveriş 
onları Allah’ı hatırlamaktan, namazı kılmak-
tan, zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalp-
lerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar.

24- Nur (Işık) Suresi

33- Allah’a çağıran, iyi işler yapan ve “ Ben 
teslim olanlardanım.” diyenlerden daha gü-
zel sözlü kim vardır?

41- Fussilet (Ayrıntılı) Suresi

12- Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık 
biz inanıyoruz.

44- Duhan (Duman) Suresi
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İNANANLAR KÖRÜ KÖRÜNE 
ATALARINA UYMAZLAR, 

AKILLARINI KULLANIRLAR
 
190- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, 
geceyle gündüzün birbirlerini izlemesinde akıl 
ve vicdan sahipleri için deliller vardır.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
104- Onlara “Allah’ın indirdiğine ve elçiye ge-
lin” denildiğinde şöyle derler: “Atalarımızı üze-
rinde bulduğumuz bize yeter!” Ya ataları hiçbir 
şey bilmiyorsa ve doğru yola iletilmedilerse!

5- Maide (Ziyafet) Suresi

116- Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uya-
cak olursan seni Allah’ın yolundan saptırır-
lar. Onlar ancak sanıya uyarlar ve onlar an-
cak saçmalarlar.

6- Enam (Davar) Suresi
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28- Onlar bir sapıklık yaptıklarında şöyle der-
ler: “Biz atalarımızı bu halde bulduk. Allah da 
bize bunu böyle emretti.” De ki: “ Allah sapık-
lığı emretmez. Allah hakkında nasıl olur da 
bilmediklerinizi söylersiniz!”

7- Araf (Orta Yer) Suresi

100- Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi inana-
maz. Allah, pisliği akıllarını kullanmayanla-
rın üzerine yağdırır.

10- Yunus Suresi

18- Onlar ki, sözü dinler de en güzeline uyar-
lar. İşte bunlardır, Allah’ın kılavuzladıkları; 
işte bunlardır, akıl ve gönül sahipleri.

39- Zümer (Yığınlar) Suresi
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İNANANLAR SABIRLIDIRLAR VE 
ALLAH’A GÜVENİRLER

 
153- Ey inananlar! Sabırla ve namazla yardım 
dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.

2- Bakara (İnek) Suresi

155- Andolsun ki sizi korku, açlık, mallardan, 
canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan 
edeceğiz. Sabredenlere müjde ver.

2- Bakara (İnek) Suresi

249- ……Allah’a kavuşacaklarını umanlar şöyle 
dediler: “Sayıca az nice topluluk vardır ki sa-
yıca çok nice topluluğa Allah’ın izniyle galip 
gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.”

2- Bakara (İnek) Suresi
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173- Onlar ki insanlar kendilerine “Size karşı 
insanlar birleştiler, onlardan korkun.” dedik-
lerinde bu onların inancını arttırır ve “ Al-
lah bize yeter, O ne güzel dayanaktır.” derler.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

200- Şeytandan bir kışkırtma sana gelirse he-
men Allah’a sığın. Çünkü O, İşitendir, Bilendir.

7-Araf (Orta Yer) Suresi

56- Dedi ki: “Sapıtmışlardan başka Rabbinin 
merhametinden kim umut keser?”

15- Hicr Suresi

96- Sizin yanınızda olan tükenir, ama Al-
lah’ın katında olan ise süreklidir. Sabredenle-
rin ödüllerini yaptıklarının en güzeliyle mu-
hakkak vereceğiz.

16- Nahl (Arı) Suresi
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İNANANLAR 
HER ZAMAN ŞÜKREDERLER

 
152- Anın Beni ki, anayım sizi. Şükredin Bana, 
sakın nankörlük etmeyin!

2- Bakara (İnek) Suresi

147- İnanır ve şükrederseniz Allah size ne-
den azap etsin? Allah şükrün karşılığını ve-
rendir, Bilendir.

4-Nisa (Kadınlar) Suresi

43- Övgüler olsun bizi buraya ulaştıran Al-
lah’a. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi, 
biz buraya ulaşamazdık.

7-Araf (Orta Yer) Suresi
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7- Rabbiniz buyurmuştu ki:” Şükrederseniz, 
Ben de sizin için mutlaka arttıracağım. Ve eğer 
nankörlük ederseniz şüphesiz azabım çetindir.”

14- İbrahim Suresi

78- Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı 
zaman bir şey bilmiyordunuz. Şükredersiniz 
diye size işitme gücü, gözler ve gönüller verdi.

16- Nahl (Arı) Suresi

15– Bizi inanan kullarının birçoğundan üs-
tün kılan Allah’a övgüler olsun .

27- Neml (Karınca) Suresi

12- Andolsun Lokman’a “Allah’a şükret” diye 
bilgelik verdik. Kim şükrederse kendisi için 
şükreder, nankörlük eden de bilsin ki Allah 
Zengindir, Övülendir.

31- Lokman Suresi
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İNANANLAR ALLAH’I  
ÇOK HATIRLARLAR

 
205- Rabbini, kendi kendine, yalvararak, ür-
pertiyle, yüksek olmayan bir sesle sabah ak-
şam hatırla. Farkında olmayanlardan olma.

7-Araf (Orta Yer) Suresi

28- Bunlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı hatırla-
makla tatmin olanlardır. Haberiniz olsun, kalp-
ler yalnızca Allah’ı hatırlamakla tatmin olur.

13- Rad (Gök Gürültüsü) Suresi

45- Sana Kitap’tan vahyedileni oku ve namazı 
da kıl. Çünkü namaz sapıklıklardan ve kötü-
lüklerden alıkoyar. Elbette ki Allah’ın hatırlan-
ması daha büyüktür. Allah yaptıklarınızı bilir.

29- Ankebut (Örümcek) Suresi
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13- Ki onların sırtlarına binin, sonra oraya ku-
rulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayın 
ve şöyle deyin: “Bunları bizim emrimize veren 
ne Yücedir. Onları kendi başımıza kontrol al-
tına alamazdık.”
14- Ve biz elbette Rabbimize döneceğiz.

43- Zuhruf (Gösteriş) Suresi

55- Hatırlat/öğüt ver; çünkü hatırlatıp öğüt 
vermek müminlere yarar sağlar.

51- Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi

10- … Allah’ı çok anın ki, kurtuluşa erebilesiniz.
62- Cum’a Suresi

9- Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız 
sizi Allah’ı hatırlamaktan alıkoymasın. Böyle 
yapanlar zarara uğrayanlardır.

63- Münafıkun (İki Yüzlüler) Suresi
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İNANANLAR DÜNYA HAYATINA 
BAĞLANMAZLAR, AHİRETİ DAHA 

ÜSTÜN TUTARLAR
 
14- Kadınlara, oğullara, yığınlarla altın ve gü-
müşe, eğitilmiş atlara, davarlara ve ekinlere du-
yulan tutku insanlara çekici kılınmıştır. Bunlar 
dünya hayatının yararlanmalarıdır. Oysa gidi-
lecek en güzel yer Allah’ın katındadır.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

133- Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gök-
lerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi 
koşuşun. O, takva sahipleri için hazırlanmıştır.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

136- İşte bunların ödülleri Rablerinden bir ba-
ğışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetler 
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olacaktır. Sürekli kalacaklardır orada. İş yapıp 
değer üretenlerin ücreti ne güzeldir!

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

46– Mal ve oğullar, þu iğreti dünya hayatının 
süsüdür. Barışa ve hayra yönelik kalıcı eylem-
lerse, Rabbin katında sevapça da üstündür, bek-
lenti bakımından da.

18- Kehf (Mağara) Suresi

37- Öyle kişiler vardır ki onları, ne bir ticaret, 
ne bir alış-veriş Allah’ı hatırlamaktan, namaz 
kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. On-
lar kalplerin ve gözlerin ters döneceği gün-
den korkarlar.

24- Nur (Işık) Suresi
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64- Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan 
başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise gerçek 
hayattır. Bir bilebilselerdi!

29- Ankebut (Örümcek) Suresi

5- Ey insanlar! Hç şüphesiz Allah’ın vaadi ger-
çektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın ve 
aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın.

35- Fatır (Yaratan) Suresi

20- Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir 
eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mallarda 
ve çocuklarda bir çoğalma arzusudur. Bir yağ-
mur örneği gibi; onun yetişdirdiği bitki çiftçi-
lerin hoşuna gider. Ama sonra o bitki kurur, 
bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiştir. Niha-
yet bir ot ufaltısı haline gelir. Ahirette ise şid-
detli bir azap, bir bağışlanma ve bir hoşnutluk 
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vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanma-
dan başka bir şey değildir.

57- Hadid (Demir) Suresi

10- Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi kor-
kunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çe-
keyim mi:
11- Allah’a ve onun resulüne inanır, Allah yo-
lunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz. 
İşte bu, sizin için en hayırlısıdır; eğer bilirseniz.
12- Günahlarınızı affeder ve sizi, altından ne-
hirler akan bahçelere, sürekli cennetlerdeki te-
miz-bereketli barınaklara yerleştirir. İşte bu en 
büyük başarıdır.

61- Saff (Saf Tutmak) Suresi
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İNANANLAR UYGUN OLANI 
EMREDERLER, UYGUNSUZ OLANDAN 

ALIKOYARLAR
104- Sizden hayra çağıran, uygun olanı em-
reden, uygunsuz olandan alıkoyan bir toplu-
luk olsun. Bunlar kurtulanlardır.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

110- Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir top-
luluksunuz. Uygun olanı emreder, uygunsuz 
olandan alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. 
Kendilerine kitap verilenler inansalardı, ken-
dileri için elbette ki hayırlı olurdu. İçlerinde 
inananlar olmakla beraber çoğunluğu doğ-
ruluktan ayrılmışlardır.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

114- Bunlar Allah’a ve ahiret gününe inanır-
lar, uygun olanı emrederler, uygunsuz olandan 
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alıkoyarlar ve hayırlarda yarışırlar. İşte bun-
lar iyi olanlardır.

3-Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

71- İnanan erkekler ve inanan kadınlar bir-
birlerinin dostlarıdır. Uygun olanı emrederler, 
uygunsuz olandan alıkoyarlar, namazı kılarlar
zekatı verirler, Allah’a ve elçisine itaat ederler. 
Allah işte bunlara rahmet edecektir. Allah Üs-
tündür, Bilgedir.

9- Tevbe (Tövbe) Suresi

İNANANLAR HOŞGÖRÜLÜDÜR, 
KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPARLAR

263- Güzel bir söz ve affetme, ardından ezi-
yet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah 
Zengindir, Yumuşak Davranandır.

2- Bakara (İnek) Suresi
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199- Affetmeyi esas al. Uygun olanı emret, ca-
hillere aldırış etme.

7-Araf (Orta Yer) Suresi
72- Yüz çevirdiniz, halbuki ben sizden her-
hangi bir karşılık istememiştim. Benim kar-
şılığım Allah’a aittir. Bana teslim olanlardan 
olmam emredildi.

10 -Yunus Suresi
34- Güzellik ile çirkinlik bir olmaz. Sen en gü-
zel şekilde karşılık ver. O zaman, seninle ara-
sında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir 
dost gibi oluvermiştir.

41- Fussilet (Ayrıntılı) Suresi
40- Bir kötülüğün cezası benzeri bir kötülük-
tür. Ama kim affederse ve düzeni sağlarsa onun 
karşılığı Allah’a aittir. O zalimleri sevmez.

42- Şura (Danışma) Suresi
8- Fakire, yetime ve esire sevdikleri yiyecek-
leri yedirirler.
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9- “Biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. 
Sizden bir karşılık da, bir teşekkür de istemiyoruz.”

76- İnsan Suresi

İNANANLAR BOŞ İŞLERDEN 
YÜZ ÇEVİRİRLER, HAYIRLARDA 

YARIŞIRLAR
 
1- Şüphesiz inananlar kurtulmuştur.
2- Onlar namazlarında derin bir saygı için-
dedirler.
3- Onlar boş işlerden yüz çevirirler.

23- Muminun (İnananlar) Suresi
61- İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve 
bundan dolayı önde gidenler de onlardır.

23- Muminun (İnananlar) Suresi
72- Onlar yalancı tanıklık etmezler. Boş söz-
lerle karşılaştıklarında önemsemeyip geçerler.

25- Furkan (Ayırıcı) Suresi
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55- Boş sözleri işittiklerinde, ondan yüz çe-
virirler: “ Bizim yaptıklarımız bize, sizin yap-
tıklarınız size. Size selam olsun. Biz cahillerle 
uğraşmak istemeyiz.”

28- Kasas (Tarihi Vakalar) Suresi

İNANANLAR ALLAH YOLUNDA 
MÜCADELE EDERLER VE DAİMA 
İNANANLARLA BERABERDİRLER

 
28- İnananlar, inananları bırakıp da inkarcı-
ları dost edinmesinler. Bunu yapanın Allah’la 
ilişiği kesilir. Ancak onlardan korunma gaye-
siyle sakınmanız istisnadır. Allah, sizi Kendi-
sinden sakınmaya çağırır. Ve dönüş Allah’adır.

3- Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
16- Allah, içinizden mücadele edenleri, Al-
lah’tan, elçisinden ve inananlardan başka-
sını dost edinmeyenleri ortaya çıkarmadan 
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bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıkla-
rınızdan haberdardır.

9- Tevbe (Tövbe) Suresi
119- Ey inananlar! Allah’tan sakının ve doğ-
rularla beraber olun.

9-Tevbe (Tövbe) Suresi
125- Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle 
davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla 
mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yo-
lundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe 
kılavuzlananları da en iyi bilendir.

16- Nahl (Arı) Suresi
28- Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek sa-
bah akşam dua edenlerle beraber sen de sab-
ret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözle-
rini onlardan kaydırma. Kalbi hatırlanmamıza 
karşı umursamaz olan, kendi tutkularına uyan 
ve işlerinde aşırılığa giden kişiye itaat etme.

18- Kehf (Mağara) Suresi
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15- İnananlar ancak şu kimselerdir ki; Allah’a 
ve elçisine inanırlar, sonra hiçbir şüpheye ka-
pılmazlar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yo-
lunda mücadele ederler. İşte onlar doğrulardır.

49- Hucurat (Odalar) Suresi
4- Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir bina 
gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.

61- Saff (Saf Tutmak) Suresi

İNANANLAR FEDAKARDIRLAR 
VE ALLAH YOLUNDA HARCAMA 

YAPARLAR
195- Allah yolunda harcama yapın ve kendi 
ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel 
davranın. Allah güzellik sergileyenleri sever.

2- Bakara (İnek) Suresi
277- İman edip hayra ve barışa yönelik de-
ğerler üreten, namazı kılan, zekâtı verenler 
için Rableri katında kendilerine özgü ödülleri 



- 113 -

vardır. Korku yoktur onlar için. Tasalanmaya-
caklardır onlar.

2- Bakara (İnek) Suresi
92- Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe 
erişemezsiniz. Şüphesiz, Allah verdiğiniz her 
şeyi bilir.

3-Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
134- Onlar bollukta ve darlıkta verirler. Öfke-
lerini yutarlar, insanları affederler. Allah gü-
zellik sergileyenleri sever.

3-Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
31- İnanan kullarıma söyle: Alışverişin ve dost-
luğun olmadığı o gün gelmeden önce namazı 
kılsınlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan 
gizlice ve açıkça versinler.

14- İbrahim Suresi
4- Zekâtı vermek için faaliyettedir onlar. 

23- Müminun (İnananlar) Suresi
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35- Rabbim, beni affet; bana, benden sonra hiç 
kimseye nasip olmayan bir mülk (hükümdar-
lık) ver. Çünkü Sen sürekli ve sınırsız bir şe-
kilde bağışta bulunansın.

38- Sad Suresi
38- İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağ-
rılıyorsunuz ama bir kısmınız cimrilik etmek-
tedir. Cimrilik eden ancak kendisine cimrilik 
etmiş olur. Allah Zengindir, siz ise fakirsiniz. 
Yüz çevirirseniz sizin yerinize başka bir top-
luluk getirir de onlar sizin gibi olmazlar.

47- Muhammed Suresi
10- Sizler, neden Allah yolunda harcama yap-
mıyorsunuz? Oysa göklerin ve yeryüzünün mi-
rasçısı Allah’tır. İçinizden fetihten önce verenler 
ve savaşanlar aynı olmazlar. İşte onlar derece 
olarak sonradan verenlerden ve savaşanlardan 
daha üstündürler. Allah hepsine güzellik vaat 
etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

57- Hadid (Demir) Suresi
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İNANANLAR GÜZEL AHLAKLIDIR, 
İBADETLERİNE TİTİZDİRLER VE 

GÜNAHLARDAN KAÇINIRLAR
 
177- Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz 
iyilik değildir. İyilik; Allah’a, ahiret gününe, 
meleklere, Kitap’a ve peygamberlere inanmak; 
yakınlara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışa, 
isteyip-dilenene, kölelere vermek; namaz kıl-
mak, zekatı vermek, sözleştiğinde sözleşmeye 
vefa göstermek, zorluk zamanında, sıkıntıda 
ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabırlı olmak-
tır. İşte bunlar doğrulardır ve sakınanlardır.

2- Bakara (İnek) Suresi

183- Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere yazıl-
dığı gibi size de yazıldı. Umulur ki sakınırsınız.

2- Bakara (İnek) Suresi
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196- Haccı ve ümreyi Allah için tamamlayın.
2- Bakara (İnek) Suresi

135- Onlar, çirkin bir iş yaptıklarında yahut 
öz benliklerine zulmettiklerinde, Allah’ı ha-
tırlar da günahları için af dilerler. Günahları 
Allah’tan başka kim affeder ki? Ve onlar yap-
tıklarında bile bile ısrar etmezler.

3-Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
86- Bir selam ile selamlandığınızda, onun daha 
güzeli ile veya aynısı ile selam verin. Şüphesiz 
Allah herşeyi hesaplamaktadır.

4-Nisa (Kadınlar) Suresi
8- Ey inananlar! Allah için adaleti gözeterek 
tanıklık edin. Bir topluluğa olan kininiz sizi 
adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli 
olun. Bu sakınanlar için uygun olandır. Al-
lah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınız-
dan haberdardır.

4- Maide (Ziyafet) Suresi
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5- Cinsiyet organlarını/ırzlarını koruyanlar-
dır onlar.

23- Müminun (İnananlar) Suresi

8- O müminler, emanetlerine, ahitlerine saygı 
duyup sahip çıkanlardır.

23- Müminun (İnananlar) Suresi

17- Ey oğlum! Namazı kıl, uygun olanı emret, 
uygunsuz olandan alıkoy ve başına gelene sab-
ret. Bunlar gerçekleştirilmeye çalışılması ge-
reken işlerdir.
18- İnsanlara aldırmazlık etme ve yeryüzünde 
böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kibirlenip 
övünenleri sevmez.
19- Yürüyüşünde normal ol, sesini de alçalt, 
seslerin en çirkini eşek sesidir.

31- Lokman Suresi
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11- Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplu-
lukla alay etmesin, belki onlar kendilerinden 
daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla 
alay etmesinler, belki onlar kendilerinden daha 
hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın. 
Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnan-
maktan sonra sapıklık ne de kötü bir isimdir! 
Tövbe etmeyenler zalimlerdir.
12- Ey inananlar! Sanmaktan çok kaçının; 
çünkü sanının bir kısmı günahtır. Birbirini-
zin gizliliklerini araştırmayın. Birbirinizi ar-
kadan çekiştirmeyin; ölü kardeşinizin etini 
yemeyi sever misiniz? İşte bundan tiksindi-
niz. Allah’tan korkun. Allah tövbeleri kabul 
edendir, Şefkatlidir.

49- Hucurat (Odalar) Suresi
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KURAN VE BİLİM

Not: Burada ayrıntılı açıklamalarına girmeden bu konu-
daki ayetlerin bir kısmını göstereceğiz. Bu konuda ayrın-
tılı bilgi isteyenlere “Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize” ki-
tabımızı öneriyoruz. 

Evren’in genişlediği açıklanmıştır:
47- Ve göğü kuvvetimizle kurduk, muhakkak 
ki onu genişletmekteyiz.

52- Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi

Big Bang haber verilmiştir:
30- İnkar edenler gökler ve yeryüzü birbirle-
riyle bitişik iken onları ayırdığımızı, her can-
lıyı sudan yarattığımız görmüyorlar mı? Yine 
de onlar inanmayacaklar mı?

21- Enbiya (Peygamberler) Suresi
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Evren’in yoktan yaratıldığı söylenmiştir:
117- O, gökleri ve yeryüzünü yoktan Yaratan-
dır. O, bir işin olmasına karar verirse yalnızca 
“Ol” der, o da oluverir.

3- Bakara (İnek) Suresi

Evren’in gaz aşaması açıklanmıştır:
11- Bir de gaz halinde bulunan göğe yöneldi, 
ona ve yeryüzüne “İsteyerek ya da istemeyerek 
gelin.” dedi. İkisi de “İsteyerek geldik.” dediler.

41- Fussilet (Ayrıntılı) Suresi

Evren’in yörüngelerle 
dolu olduğu haber verilmiştir:

7- Özenle oluşturulmuş yollara sahip göğe 
andolsun.

51- Zariyat (Tozutup Savuranlar) Suresi
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Atom ve atom altı 
parçacıklarına dikkat çekilmiştir:

3- Ne göklerde, ne yerde zerre ağırlığınca bir 
şey O’ndan gizli kalır. Bundan daha küçüğü 
de, daha büyüğü de, istisnasız olarak hepsi 
muhakkak apaçık bir Kitap’tadır.

34- Sebe Suresi

Kara deliklere işaret edilmiştir:
75- Hayır, yıldızların düştükleri yere yemin 
ederim.
76- Eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir 
yemindir.

56-Vakıa (Olay) Suresi

Pulsar yıldızına işaret edilmiştir:
1- Ve göğe ve Vuruşlu’ya. 
2-Vuruşlu nedir kavrayabilir misiniz?
3-O delici yıldızdır.

86- Tarık (Vuruşlu) Suresi
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Çekim gücü ve hareketle 
ilgili açıklamalar yapılmıştır:

15- Hayır, o sinenlere yemin ederim.
16- Akarak yuvalarına girenlere.

81- Tekvir (Dolama) Suresi

Güneş’in, Dünya’nın, 
Ay’ın yörüngeleri olduğu söylenmiştir:

33- Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan 
o’dur. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler.

21- Enbiya (Peygamberler) Suresi

Evren’de eşler halindeki yaratılış açıklanmıştır:
36- Yeryüzünün bitirdiklerinden, kendi ben-
liklerinden ve daha bilmediklerinden hepsini 
eşler halinde yaratan çok yücedir.

36- Yasin Suresi
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Zamanın izafiliğine işaret edilmiştir:
5- Gökten yere her işi çekip çevirir. Sonra sizin 
saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde 
O’na yükselir.

32- Secde Suresi
4- Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl olan bir 
günde O’na yükselirler.

70- Mearic (Yükseliş Yolları) Suresi

Güneş’in hareketi açıklanmıştır:
38- Güneş de bir karar yerine doğru akıp git-
mektedir. Bu Üstün Olan ve Bilenin takdiridir.

36- Yasin Suresi

Güneş’in ve Ay’ın farkı vurgulanmıştır:
5- Güneş’i bir ışık ve ısı kaynağı ve Ay’ı bir ışık 
kılan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz 
için ona duraklar tespit eden O’dur.

10- Yunus Suresi
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Ay’ın yörüngesinin şekli haber verilmiştir:
39- Ay’a da birtakım evrelerle ölçü biçtik. Ni-
tekim o eski ve eğri hurma dalı gibi döner.

36- Yasin Suresi

Ay’a gidileceğine işaret edilmiştir:
18- Ve dolunay haline geldiği zaman Ay.
19- Siz gerçekten tabakadan tabakaya binip 
geçeceksiniz.
20- Şu halde onlara ne oluyor ki inanmıyorlar?

84- İnşikak (Yarılma) Suresi

Gökyüzünün tabakalı yapısı açıklanmıştır:
3- Tabakalar halinde yedi göğü yaratmış olan 
O’dur. Merhametli Olanın yaratmasında hiç-
bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevirip 
gezdir. Herhangi bir çarpıklık görüyor musun?

67- Mülk (Yönetim) Suresi
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Yeryüzünün tabakalı yapısı açıklanmıştır:
12- Allah, yedi göğü ve yerden de onlar ka-
darını yaratandır. Emir bunların arasında sü-
rekli iner ki Allah’ın her şeye gücünün yetti-
ğini ve Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve 
Allah’ın bilgisiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz.

65- Talak (Boşanma) Suresi

Gökyüzünün korunduğu haber verilmiştir:
32- Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. 
Onlar ise bunun delillerinden yüz çeviriyorlar.

21- Enbiya (Peygamberler) Suresi

Göğün geri çevirici yapıda olduğu belirtilmiştir:
11- Ve o geri çeviren gök.

86- Tarık (Vuruşlu) Suresi

Yeryüzünün Geoit şekline işaret edilmiştir:
30- Ve yeryüzünü yayıp yuvarlattı.

79- Naziat (Söküp Çıkaranlar) Suresi
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Gece ile gündüzün 
yer değiştirme şekli açıklanmıştır:

5- Gökleri ve yeryüzünü gerçek ile yarattık. 
Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de 
gecenin üstüne sarıyor.

40- Zümer (Yığınlar) Suresi

Dünya’nın ve Uzay’ın 
çapları olduğu haber verilmiştir:

33- Ey cinler ve insanlar topluluğu! Göklerin 
ve yeryüzünün çaplarını aşıp geçmeye gücü-
nüz yetiyorsa aşıp geçin. Ancak üstün bir güçle 
geçebilirsiniz.

55- Rahman (Merhametli) Suresi

Dünya’nın döndüğüne işaret edilmiştir:
88- Dağları görürsün de onları durgun sa-
nırsın, oysa onlar bulutların hareketi gibi ha-
reket etmektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam, 



- 127 -

mükemmel yapan Allah’ın sanatıdır. Gerçek-
ten O, yaptıklarınızdan haberdardır.

27- Neml (Karınca) Suresi

Rüzgarların aşılayıcı özelliği belirtilmiştir:
22- Rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik.

15- Hicr Suresi

Yağmurun nasıl yağdığı açıklanmıştır:
43- Görmüyor musun ki; Allah bulutları sü-
rer, sonra onları birleştirir, sonra onları bir-
birlerinin üstüne yığar ve sen de yağmurun 
bunların arasından çıktığını görürsün. Gök-
yüzündeki dağlardan dolu yağdırır, onu diledi-
ğine isabet ettirir, dilediğinden de onu çevirir. 
Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kamaştı-
rıp götürüverecek.

24- Nur (Işık) Suresi
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Yağmurun ölçülü yağdığı haber verilmiştir:
11- O, gökten ölçüye bağlı olarak su indirmiş-
tir. Onunla ölü bir bölgeyi canlandırdık. İşte 
siz de böyle çıkarılırsınız.

43- Zuhruf (Gösteriş) Suresi

Yeraltı sularının 
oluşum şekli açıklanmıştır:

21- Allah’ın gökten bir su indirdiğini ve onu 
topraktaki kaynaklara geçirdiğini görmüyor 
musun?

39- Zümer (Yığınlar) Suresi

Denizlerin altında zifiri karanlığın ve 
dalgaların olduğu haber verilmiştir:

40- … Veya engin bir denizdeki karanlık-
lara benzer. Onu dalga üstünde dalga kap-
lıyor. Üstünde de bulut. Birbiri üstünde ka-
ranlıklar! Elini çıkartan neredeyse elini bile 
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göremeyecek. Allah’ın ışık vermediğine hiç-
bir ışık bulunamaz.

24- Nur (Işık) Suresi

12- Ve çatlaklarla dolu yer.
86- Tarık (Vuruşlu) Suresi

Petrolün oluşumuna işaret edilmiştir:
4- O, otlağı çıkardı.
5- Sonra da onu karamsı bir sel suyuna çevirdi.

87- A’la (Yüce) Suresi

Fay hatlarına dikkat çekilmiştir:
12- Ve çatlaklarla dolu yer.

86- Tarık (Vuruşlu) Suresi

Fotosenteze işaret edilmiştir:
18- Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha.

81- Tekvir (Dolama) Suresi
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Gökyüzüne yükseldikçe oluşacak 
değişimlere dikkat çekilmiştir:

125- Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öy-
lesine dar ve sıkıntılı kılar ki, o göğe yükseli-
yormuş gibi olur.

6- Enam (Davar) Suresi

Bitkilerde de erkekliğin 
ve dişiliğin olduğu açıklanmıştır:

53- Gökten su indirdi, nitekim onunla çeşit 
çeşit bitkilerden eşler çıkardık.

20- Taha Suresi

Kovanı yapanın 
dişi arı olduğu açıklanmıştır:

88- Rabbin dişi bal arısına vahyetti:
“Dağlarda, ağaçlarda, insanların kurdukları 
kovanlarda evler edin.”

16- Nahl (Arı) Suresi
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Sütün oluşmasıyla 
ilgili açıklamalar yapılmıştır:

66- Elbette hayvanlarda da sizin için ibret-
ler vardır. Size onların karınlarında sindiril-
miş gıdalar ile kanın arasından, halis, boğa-
zınızdan kolaylıkla akan bir süt içirmekteyiz.

17- Nahl (Arı) Suresi

Hayvanların iletişimine dikkat çekilmiştir:
16- Süleyman, Davud’a mirasçı oldu ve dedi 
ki: “Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi.”

27- Neml (Karınca) Suresi

Meninin bir karışım olduğu açıklanmıştır:
2- Gerçekten de insanı karışımlı bir damla su-
dan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu 
işiten ve gören yaptık.

76- İnsan Suresi
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Rahim duvarında asılıp-tutunan bir aşama 
geçirdiğimiz açıklanmıştır:

13- Sonra onu dayanıklı bir karar yerinde bir 
damlacık haline getirdik.
14- Sonra o damlacığı asılıp tutunan bir şeye 
dönüştürdük…

23- Muminun (İnananlar) Suresi

Önce kemiklerimizin oluştuğu, sonra 
bunların etle kaplandığı söylenmiştir:

259- …Kemiklere de bir bak. Nasıl yerli ye-
rince düzenliyoruz onları ve sonra da onlara 
et giydiriyoruz…

2- Bakara (İnek) Suresi

Üç karanlıkta 
yaratılışımıza işaret edilmiştir:

6- Sizi annelerinizi karınlarında üç karan-
lıkta bir yaratılıştan diğer bir yaratılışa geçi-
rerek yaratmaktadır.

39- Zümer (Yığınlar) Suresi
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Parmak uçlarımıza dikkat çekilmiştir:
3- İnsan, kemiklerini kesin olarak bir araya 
toplamayacağımızı mı sanıyor?
4- Evet, parmak uçlarını dahi düzenlemeye 
gücümüz yeter.

75- Kıyamet (Diriliş) Suresi

Lut Gölü’nün olduğu yerin Dünya’nın en 
alçak yeri olduğu haber verilmiştir:

2- Romalılar yenilgiye uğradılar.
3- Dünya’nın en alçak yerinde. Ama onlar ye-
nilgilerinin ardından yeneceklerdir.

30- Rum Suresi

Denizlerin arasındaki engel haber verilmiştir:
19- İki denizi salmıştır, birbirleriyle birleşiyorlar.
20- Aralarında bir engel vardır, birbirlerinin 
sınırını aşmıyorlar.

55- Rahman (Merhametli) Suresi
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Evren’deki oluşumların matematiksel 
olarak ifade edilebileceği açıklanmıştır:

5- Güneş ve Ay bir hesap iledir.
55- Rahman (Merhametli) Suresi

Yıldızların ışığının 
yok olacağı açıklanmıştır:

8- Yıldızlar söndürüldüğü zaman.
77- Mürselat (Gönderilenler) Suresi


