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Kurandan Dua Örnekleri   

Kurandaki Dua Ayetleri 

 

Kur'an'da geçen peygamberlerin dualarının bir kısmı şöyledir: 

Peygamber Efendimiz ( asm)'in Duası: 

"Rabbi zidnî ilma." Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.( Taha, 20/114) 

"Rabbi fela tec'alnî fil-gavm'iz-zalimin." 

Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma.( Mü'minun, 
23/94) 

Hz. Adem ( a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua: 

"Rabbena, zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lene 

kûnenne min'el-hasirîn." 

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere 
acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.( A'raf, 7/123) 

Hz. İbrahim ( a.s) ve Hz. İsmail'in ( a.s) Kabe'yi Yaparken Okudukları 

Dua: 

"Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi'ul-alim." 

Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.( 

Bakara, 2/127) 

Kâbe'yi Yaptıktan Sonraki Duaları: 

"Rabbena vec'elna muslimeyni leke ve min zurriyyetina ummeten 

muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet-

tevvab'ur-rahim. Rabbena veb'as fîhim rasulen 

minhum yetlû aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe ve'l-hikmete ve 

yuzekkîhim inneke ente'l-azîz'ul-hakim." 

Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kıl ve soyumuzdan 

sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster 

ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen 
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tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir 

peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve 
onları arındırsın. Şüphesiz sen 

güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.( Bakara, 2/128-129) 

Hz. İbrahim'in ( a.s) Çocukları ile Mescid-i Haram'a Gidince Yaptığı Dua: 

"Rabbic'al hazel-belede aminen vecnubnî ve beniyye en na'bud'el-esnam. 

Rabbi innehunne azlelne kesiran minen-nas. Femen tebiani feinnehu 

minnî ve men asâni feinneke 

ğafur'ur-rahim. Rabbena innî eskentu min zurriyyetî bi-vadin ğayri zî 

zer'in inde beytikel-muharram. Rabbena liyugîmus-salate fec'al ef'ideten 

minen-nasi tehvî ileyhim ver- 

zughum mines-semerati leallehum yeşkurûn. Rabbena inneke ta'lemu 

ma nuhfî vema nu'linu vema yahfa alallahi min şey'in fil-arzi vela fis-

sema." 

Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara 

kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok 

insanın sapmasına sebep 

 

oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana 

karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! 
Soyundan bazılarını, muharrem ve 

mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı 

kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara 
meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır 

ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, 

açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey 
Allah'tan gizli kalmaz.( İbrahim,14/35-38 ) 

Hz. İbrahim'in ( a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua: 

"Rabbic'alnî mugîm'es-salati ve min zurriyyetî. Rabbena ve tegabbel duaî. 
Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm'ul-hisab." 

Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru 

kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin 
hesaba çekileceği günde, beni, 

anamı, babamı, ve bütün müminleri affet!( İbrahim, 14/40-41) 



©Rasittuncakitapları 
 

 
6 

 

Hz. Zekeriyya'nın ( a.s) Yaptığı Dua: 

"Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi'ud-dua." 

Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları 
işitensin.( Âl-i İmran, 3/38 ) 

Hz. Musa'nın ( as) Duaları: 

"Rabbi innî la emliku illa nefsî ve ahî fefruk beynena ve beynel-kavmi'l-

fasikîn." 

Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle 
fasık toplumun arasını ayır.( Maide, 5/25) 

"Subhaneke tubtu ileyke ve ene evvel'ul-muminîn." 

Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman 
edenlerin ilkiyim ben.( A'raf, 7/143) 

"Rabbiğfir lî ve liahî ve edhilna fî rahmetike ve ente erham'ur-rahimîn." 

Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet 

edenlerin en merhametlisisin.( A'raf, 7/151) 

"Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn." 

Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen 

bağışlayanların en hayırlısısın.( A'raf, 7/155) 

"Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke." 

Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.( 
A'raf, 7/15) 

"Alallahi tevekkelna. Rabbena la tec'elna fitneten lil-kavm'iz-zalimin ve 
neccina bi-rahmetike min'el-kavm'il-kafirîn." 

Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için 

itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.( 
Yunus, 10/85-86) 

 

 

Hz. İsa'nın ( a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua: 
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"Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena 

îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-
razigîn." 

Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için 

bir bayram ve Sen'den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık 
verenlerin en hayırlısısın.( 

Maide, 5/114) 

Hz. Şuayb'ın ( a.s) Yaptığı Dua: 

"Alallahi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve 
ente hayr'ul-fatihîn." 

Biz Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak 

ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.( A'raf, 7/88-89) 

 

Hz. Nuh'un ( a.s) Yaptığı Dua: 

 

"Rabbi innî eûzu bike en es'eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve 

terhemnî ekun min'el-hasirîn." 

Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve 

eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan 

oluruz.( Hud, 11/47) 

Hz. Nuh'un ( a.s) Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua: 

"Rabbinsurnî bima kezzebûn." 

Ey Rabbim! Kavmimin beni yalanlamasına karşı bana yardım et.( 

Müminun, 23/26) 

Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh'un ( a.s) Duası: 

"Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr'ul-munzilîn." 

Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirilenlerin en 

hayırlısısın.( Müminun, 23/29) 

Hz. Yusuf'un ( a.s) Yaptığı Dualar: 

"Rabbi's-sicnu ehabbu ileyye mimma yed'ûnenî ileyhi ve illa tasrif annî 

keydehunne esbu ileyhinne ve ekun min'el-cahilîn." 
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Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. 

Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum.( 
Yusuf, 12/33) 

"Rabbi gad ateyteni min'el-mulki ve allemtenî min te'vil'il-ahadisi 

fatir'es-semavati vel-arzi ente veliyyî fid'dunya vel-ahireti teveffenî 
muslimen ve elhignî bi's-salihîn." 

Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. 

Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni 
salihlere kavuştur.( Yusuf,12/101) 

 

 

 

Hz. Eyyub'un ( a.s) Hastayken Yaptığı Dua: 

 

"Ennî messeniyez-zurru ve ente erham'ur-rahimîn." 

Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en 

merhametli olanısın.( Enbiya, 21/83) 

Hz. Yunus'un ( a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua: 

"La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn." 

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben 

zalimlerden oldum.( Enbiya, 21/87) 

Hz. Lut'un ( a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası: 

"Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya'lemûn." 

Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.( 

Şuara, 26/169) 

Hz. Süleyman'ın ( a.s) Duası: 

"Rabbi evzi'nî en eşkura ni'metikelletî en'amte aleyye ve alâ valideyye ve 
na'mele salihen terzahu ve edhilnî birahmetike fî ibadik'es-salihîn." 

Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut 

olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle 

salih kullarının arasına kat.(Neml, 27/19) 
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Hz. Meryem'in ( a.s) Anasının Yaptığı Dua: 

"İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min'eş-şeytan'ir-racîm." 

Allah'ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana 
veriyorum.( Âl-i İmran, 3/36) 

Hz. Musa'nın ( a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası: 

"Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn." 

Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.( 
A'raf, 7/126) 

 

Peygamberlerin ve Müminlerin Yaptığı Dua: 

"Rabbena la tuahiznâ in nesîna ev ahte'nâ. Rabbena vela tahmil aleynâ 

isran kema hameltehu alellezîne min kablina. Rabbena vela tuhammilna 
ma la tâgate lena bih. Va'fu annâ 

vağfir lena verhemna ente mevlana fensurna alal- gavm'il-kâfirîn." 

Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi 

sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi 

ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün 

yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen 

bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.( Bakara, 

2/286) 

 

 

Mümin Kulların Namazdayken Okudukları Dua: 

"İhdina's-sırat'al-mustegîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-

meğzûbi aleyhim veleddâllîn." 

Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; 
sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil.( Fatiha, 1/6-7) 

İlim ve Akıl Sahiplerinin Yaptığı Dualar: 
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"Rabbena la tuziğ gulûbena ba'de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke 

rahmeh. İnneke ente'l-vehhâb. "Rabbena inneke camiu'n-nasi liyevmin la 
raybe fih. İnneke la yuhlif'ul-mîad." 

Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. 

Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! 
Kendisinde şüphe olmayan bir günde 

insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah veridği sözden kesinlikle 

geri dönmez.( Âl-i İmran, 3/8-9) 

Müminlerin Allah Korkusundan Yaptıkları Dua: 

"Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab'en-nâr." 

Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri 

ateşin azabından koru.( Âl-i İmran, 3/16) 

Allah'ı Anan Müminlerin Yaptığı Dualar: 

"Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne 

min ensâr." 

Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. 
Zalimler için yardımcı yoktur.( Âl-i İmran, 3/192) 

"Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ 

mea'l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ 
yevm'el-giyameh. İnneke lâ tuhlif'ul-miâd." 

Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de 

iyilik yapanlarla birlikte öldür. Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize 

ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden 

dönmezsin.( Âl-i İmran, 3/193-194) 

 

Tefekkür Ehli Müminlerin Duası: 

"Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab'en-nâr." 

Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün 

eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.( Âl-i İmran, 
3/191) 

Zulümden Kurtulmak İçin Mazlum Müminlerin Duası: 

"Rabbena ehricna min hazihil karyetiz-zalimi ehluha vec'allena min 
ledunke veliyyen vec'al lena min ledunke nasîra." 
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Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Katından bize bir 

veli ve bir yardımcı gönder.( Nisa, 4/75) 

 

 

----------------------- 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ   َربَّنَا ٰاتِنَا فِى الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِى اْْلٰ

 

“Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler 

 

ihsan eyle azabından muhafaza eyle.” ( Bakara 201) 

 

 َربَّنَا اَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت اَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِٖرينَ 

 

" Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve 

 

şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” ( Bakara 250) 

 

اِخْذنَا اِْن نَٖسينَا اَْو اَْخَطاْنَا َربَّنَا َوَْل تَْحِمْل َعلَْينَا اِْصًرا َكَما َحَمْلتَهَُربَّنَا َْل تُؤَ   

 

ْلنَا َما َْل َطاقَةَ لَنَا بِهٖ   َعلَى الَّٖذيَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوَْل تَُحم ِ

 

 

قَْوِم اْلَكافِٖريَن َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا اَْنَت َمْوٰلينَا فَاْنُصْرنَا َعلَى الْ   
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" 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.” ( Bakara 286) 

 

 

 َربَّنَا اِنَّنَا ٰاَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 

 

" Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. 

 

Bizi ateş azabından koru." ( Ali imran 147) 

 

ينَ َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َواِْسَرافَنَا ٖفى اَْمِرنَا َوثَب ِْت اَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِٖر   

 

“Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve 

 

( yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et." 

 

( Araf 155) 

 

ا َجاَءتْنَا َربَّنَا اَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلٖمينَ   َرب ِنَا لَمَّ
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" Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim 

canımızı al.” ( Araf 126) 

 

يُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َواَْنَت َخْيُر اْلغَافِٖرينَ اَْنَت َولِ   

 

"Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. 

 

Sen, bağışlayanların en hayırlısısın” ( Araf 155)) 

 

ِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا فِتْنَةً  ِلْلقَْوِم الظَّاِلٖمينَ فَقَالُوا َعلَى ّٰللاه  

 

"Biz yalnız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler 
topluluğunun 

 

baskı ve şiddetine maruz bırakma!” ( Yunus 85) 

 

 

ى اَعُوذُ بَِك اَْن اَْسپَلََك َما لَْيَس ٖلى بِٖه ِعْلٌم َواِْلَّ تَْغِفْر ٖلى َوتَْرَحْمٖنى ِ اِن ٖ اَكُْن ِمَن اْلَخاِسٖرينَ  َرب   

 

" Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi 

istemekten sana sığınırız, 

 

Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz 

 

ziyana uğrayanlardan olurum." ( Hud 47) 

 

ِ ِمْن َشْیٍء فِى اْْلَْرِض َوَْل فِى السََّماءِ َربَّنَا اِنََّك تَْعلَُم َما نُْخٖفى َوَما نُْعلِ  ُن َوَما يَْخٰفى َعلَى ّٰللاه  
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“Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da 

bilirsin. 

 

Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.” ( İbrahim 38 ) 

 

ٰلوةِ وَ  ِ اْجعَْلٖنى ُمٖقيَم الصَّ يَّٖتى َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاءِ َرب  ِمْن ذُر ِ  

 

“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle 
kimseler yarat. 

Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” ( İbrahim 40) 

 

اْلِحَسابُ َربَّنَا اْغِفْر ٖلى َوِلَواِلَدیَّ َوِلْلُمْؤِمٖنيَن يَْوَم يَقُوُم   

 

“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları 

bağışla." ( İbrahim 41) 

 

ِ اَْدِخْلٖنى ُمْدَخَل ِصْدٍق َواَْخِرْجٖنى ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَْل ٖلى ِمْن لَُدْنَك سُْلَطانًا نَٖصيًرا   َرب 

 

“Rabbim! ( Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. 

 

( Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından 

 

bana yardımcı bir kuvvet ver.” ( İsra 80) 

 

 

 َربَّنَا ٰاتِنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً َوَهي ِْئ لَنَا ِمْن اَْمِرنَا َرَشًدا 
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"Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu 

durumda 

bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” ( Kehf 10) 

 

ْر ٖلى اَْمٖری َواْحلُْل عُْقَدةً ِمْن ِلَساٖنی يَْفقَُهوا قَْوٖلی  ِ اْشَرْح ٖلى َصْدٖری َويَس ِ  َرب 

 

"Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.” “İşimi bana kolaylaştır.” 

Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” ( Taha 25-26-27-28 ) 

 

ِ َْل تَذَْرنِي فَْرًدا َوأَنَت َخْيُر اْلَواِرثِينَ   َوَزَكِريَّا إِْذ نَاَدى َربَّهُ َرب 

 

“Zekeriya da hani Rabbine: «Rabbim! Beni tek başıma bırakma, 

sen varislerin en hayırlısısın» diye nida etmişti.” ( Enbiya 89) 

 

ِ اَعُوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّيَاٖطينِ   َرب 

 

"Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım ( Mü’minün 97) 

 

ِ اَْن يَْحُضُرونِ   َواَعُوذُ بَِك َرب 

 

“Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana 
sığınırım" ( Mü’minün 98 ) 

 

اِحٖمينَ   َربَّنَا ٰاَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َواَْنَت َخْيُر الرَّ

 

“Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, 

 

sen merhamet edenlerin en hayırlısısın "( Mü’minün 109) 
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ا َعذَاَب َجَهنََّم اِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراًما َربَّنَا اْصِرْف َعنَّ   

 

“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten 

 

onun azabı sürekli bir helâktir "( Furkan 65) 

 

ا َوُمقَاًما   اِنََّها َساَءْت ُمْستَقَرًّ

 

“Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.” ( Furkan 66) 

 

ةَ اَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَّٖقيَن اَِماًما  يَّاتِنَا قُرَّ  َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن اَْزَواِجنَا َوذُر ِ

 

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl 

 

ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" ( Furkan 74) 

 

ِخٖرين.* َواْجعَْلٖنى ِمْن َوَرثَ  ِ َهْب ٖلى ُحْكًما َواَْلِحْقٖنى بِالصَّاِلٖحين.* َواْجعَْل ٖلى ِلَساَن ِصْدٍق فِى اْْلٰ ِة َجنَِّة  َرب 

 النَّٖعيمِ 

 

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. 

 

Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.” 

 

Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.” Şuara 83 84 85 
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ى ِلَما اَْنَزْلَت اِلَیَّ ِمْن َخْيٍر فَٖقيرٌ  ِ اِن ٖ  َرب 

 

"Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım" ( Kasas 24) 

 

ِ اْنُصْرٖنى َعلَى اْلقَْومِ  اْلُمْفِسٖدينَ  َرب   

 

“Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” ( Ankebut 30) 

 

 

يَماِن َوَْل تَْجعَْل ٖفى قُلُوبِنَا ِغًّلًّ ِللَّٖذيَن اٰ  ْخَوانِنَا الَّٖذيَن َسبَقُونَا بِاْْلٖ َمنُوا َربَّنَا اِنََّك َرُؤٌف َرٖحيمٌ َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِْلِ  

 

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi 

bağışla. 

Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! 

Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.” ( Haşr 10) 

 

اَنَْبنَا َواِلَْيَك اْلَمٖصيرُ َربَّنَا َعلَْيَك تََوكَّْلنَا َواِلَْيَك   

 

“Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. 

Dönüş de ancak sanadır." ( Mümtehine 4) 

 

 

مُ َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِللَّٖذيَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا اِنََّك اَْنَت اْلعَٖزيُز اْلَحٖكي  

 

“Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. 

Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet 
sahibisin "( Mümtehine 5) 
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 َربَّنَا اَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا اِنََّك َعٰلى كُل ِ َشْیٍء قَٖديرٌ 

 

"Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; 

çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" ( Tahrim 8 ) 

-------------------------------- 

Yüce Allah, bize doğru yolu, yapmamız gerekeni ve uzak durmamız 

gerekeni kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de anlatmıştır. Kur’an-ı 
Kerim’de bazı surelerde, günlük hayatımızda da 

kullandığımız dualar mevcuttur. Yüce Allah -‘ın bizlere gönderdiği kutsal 

kitabımızda geçen dualardan bazıları şöyledir: 

 

İBRÂHÎM Suresi 40.Ayet 

Arapça Okunuşu:Rabbic’alnî mukîmas salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve 

tekabbel duâ( duâi). 

 

Türkçe Meali:Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. 
Rabbimiz, duamı kabul buyur. 

İBRÂHÎM Suresi 41.Ayet 

Arapça Okunuşu: Rabbenagfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme 
yekûmul hisâb( hisâbu). 

Türkçe Meali: Rabbimiz, hesap yapıldığı ( görüldüğü) gün beni, annemi, 

babamı ve mü\\\’minleri mağfiret et ( günahlarımızı affet). 

 

İSRÂ Suresi 24.Ayet 

Arapça Okunuşu:Vahfıd lehumâ cenâhaz zulli miner rahmeti ve kul 

rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ( sagîren). 

 

Türkçe Meali:Ve onlara ( ikisine), merhamet ederek ve tevazu ile kanat 

ger! Ve “Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et!” 

de. 
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İSRÂ Suresi 80.Ayet 

Arapça Okunuşu:Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece 
sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ( nasîren). 

 

Türkçe Meali:Ve de ki: “Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile 

çıkar. Ve bana senin katından ( gizli ilminden) bir yardımcı sultan kıl.” 

 

ÂLİ İMRÂN Suresi 147.Ayet 

Arapça Okunuşu:Ve mâ kâne kavlehum illâ en kâlû rabbenagfir lenâ 

zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil 
kâfirîn( kâfirîne). 

 

Türkçe Meali:Ve onların sözleri: \\\”Rabbimiz, bizim günahlarımızı 

mağfiret et ve işimizdeki israfımızı ( aşırılığımızı) bağışla. Ve ayaklarımızı 
sabit tut ve kâfirler kavmine 

 

karşı bize yardım et.\\\” demekten başka birşey olmadı. 

 

BAKARA Suresi 286.Ayet 

Arapça Okunuşu:Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve 

aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve 
lâ tahmil aleynâ ısran kemâ 

 

hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate 

lenâ bih( bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ 
alel kavmil kâfirîn(kâfirîne). 

 

Türkçe Meali:Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef 

kılmaz ( sorumlu tutmaz). Kazandığı ( dereceler) onundur ve iktisap 

ettiği ( kazandığı negatif dereceler) 
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de onundur ( sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet 

unuttuysak veya hata yaptıysak bizi aheze etme ( sorgulama). Rabbimiz, 
bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim 

üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat ( güç) yetiremeyeceğimiz 

şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et ( Rahîm 
esması ile bize tecelli et, rahmet 

nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız\\\’sın. Artık kâfirler kavmine karşı 

bize yardım et. 

BAKARA Suresi 250.Ayet 

Arapça Okunuşu:Ve lemmâ berazû li câlûte ve cunûdihî kâlû rabbenâ 

efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn( 
kâfirîne). 

Türkçe Meali:Ve ( Talut\\\’un askerleri), Calut ve onun askerlerinin ( 

ordusunun) karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler: “Rabbimiz üzerimize 
sabır yağdır, ayaklarımızı ( 

düşman karşısında) sabit kıl ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et.” 

MU’MİNÛN Suresi 97.Ayet 

Arapça Okunuşu:Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn( şeyâtîni). 

Türkçe Meali:Ve “Şeytanların kışkırtmalarından ( vesveselerinden) sana 
sığınırım.” de. 

MU’MİNÛN Suresi 98.Ayet 

Arapça Okunuşu:Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn( yahdurûni). 

Türkçe Meali:Ve Rabbim, ( şeytanların) benim yanımda 
bulunmalarından sana sığınırım. 

MU’MİNÛN Suresi 109.Ayet 

Arapça Okunuşu:İnnehu kâne ferîkun min ibâdî yekûlûne rabbenâ 

âmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn( râhımîne). 

Türkçe Meali:Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der: “Rabbimiz, 

biz âmenû olduk ( ölmeden önce Sana ulaşmayı diledik). Artık bize 
mağfiret et ve bize rahmet et ( Rahîm 

esma’n ile tecelli et). Ve Sen, Rahîm olanların en hayırlısısın.” 

ANKEBÛT Suresi 30.Ayet 
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Arapça Okunuşu:Kâle rabbinsurnî alel kavmil mufsidîn( mufsidîne). 

Türkçe Meali:( İbrâhîm A.S): “Rabbim, müfsidler kavmine karşı bana 

yardım et.” dedi. 

TAHRÎM Suresi 8.Ayet 

Arapça Okunuşu:Yâ eyyuhâllezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ( 

nasûhan), asâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum ve yudhilekum 
cennâtin tecrî min tahtihel enhâru, 

 

yevme lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meah( meahu), nûruhum 

yes’â beyne eydîhim ve bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ 
nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr( kadîrun). 

 

Türkçe Meali:Ey âmenû olanlar ( Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Allah’a 

Nasuh Tövbesi ile tövbe edin! Umulur ki Rabbiniz, sizin günahlarınızı 

örter ve sizi altından nehirler akan 

cennetlere koyar. O gün Allah, nebîleri ve O’nunla beraber olanları 

mahzun etmez. Onların nurları, önlerinde ve sağlarında koşar. 

“Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et ( günahlarımızı 
sevaba çevir). Muhakkak ki Sen, herşeye kaadirsin.” derler. 

 

ENBİYÂ Suresi 89.Ayet 

Arapça Okunuşu:Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve 
ente hayrul vârisîn( vârisîne). 

Türkçe Meali:Ve Hz. Zekeriya, Rabbine ( şöyle) nida etmişti: “Rabbim, 

beni tek başıma bırakma ve Sen, varislerin en hayırlısısın.” 

KEHF Suresi 10.Ayet 

Arapça Okunuşu:İz evel fityetu ilel kehfi fe kâlû rabbenâ âtinâ min 
ledunke rahmeten ve heyyi\\\’ lenâ min emrinâ reşedâ( reşeden). 

Türkçe Meali:Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: 

“Rabbimiz, bize Senin katından bir rahmet ver. Ve bize emrimizden ( 

bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salâvâtı 

ulaştıracak kişiyi) mürşidi tayin et.” 
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HÛD Suresi 47.Ayet 

Arapça Okunuşu:Kâle rabbi innî eûzu bike en es\\\’eleke mâ leyse lî bihî 

ilm( ilmun), ve illâ tagfirlî ve terhamnî ekun minel hâsirîn( hâsirîne). 

Türkçe Meali:( Nuh A.S): “Rabbim, muhakkak ki ben, onun hakkında 

benim bir ilmim ( bilgim) olmayan şeyi Senden istemekten Sana 

sığınırım. Ve Senin, beni mağfiret etmen ve 

Senin, bana rahmet etmen olmazsa ben, hüsrana uğrayanlardan olurum.” 

dedi. 

 

ARÂF Suresi 126.Ayet 

Arapça Okunuşu:Ve mâ tenkımu minnâ illâ en âmennâ bi âyâti rabbinâ 

lemmâ câetnâ, rabbenâ efrıg aleynâ sabren ve teveffenâ muslimîn( 

muslimîne). 

Türkçe Meali:Rabbimizin âyetleri bize geldiği zaman, O\\\’na îmân ettik 

diye bizden intikam alıyorsun. Rabbim, bize sabır yağdır ve bizi teslim 

olmuş ( ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz) olarak öldür ( 

vefat ettir). 

 

YÛNUS Suresi 85.Ayet 

Arapça Okunuşu:Fe kâlû alallâhi tevekkelnâ, rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten 
lil kavmiz zâlimîn( zâlimîne). 

 

Türkçe Meali:Bunun üzerine: “Biz Allah\\\’a tevekkül ettik. Rabbimiz, 
bizi zalim kavme fitne ( konusu) kılma.” dediler. 

FURKÂN Suresi 65.Ayet 

Arapça Okunuşu:Vellezîne yekûlûne rabbenasrif annâ azâbe cehenneme 

inne azâbehâ kâne garâmâ( garâmen). 

Türkçe Meali:Ve onlar: “Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. 

Muhakkak ki onun azabı daimî helâk edicidir.” derler. 

FURKÂN Suresi 74.Ayet 

Arapça Okunuşu:Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve 
zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lil muttekîne imâmâ( imâmen). 
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Türkçe Meali:Ve onlar: “Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyyetimizden bize 

göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere ( takva sahiplerine) imam kıl.” 
derler. 

 

KASAS Suresi 24.Ayet 

Arapça Okunuşu:Fe sekâ lehumâ summe tevellâ ilez zılli fe kâle rabbi 
innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr( fakîrun). 

 

Türkçe Meali:Böylece ikisinin ( sürüsünü) suladı, sonra gölgeye döndü ve 

“Rabbim muhakkak ki ben, bana hayır olarak indirdiğin herşeye fakirim ( 
muhtacım).” dedi. 

 

HAŞR Suresi 10.Ayet 

Arapça Okunuşu:Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenâgfir lenâ 

ve li ihvâninellezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gıllen 

lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm( rahîmun). 

 

Türkçe Meali:Ve onlardan sonra gelenler: “Rabbimiz bizi ve bizden önce 

îmân ile geçmiş ( göç etmiş) olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve 

kalplerimizde âmenû olanlara karşı kin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki 
Sen; Rauf’sun, Rahîm’sin.” derler. 

 

MUMTEHİNE Suresi 4.Ayet 

Arapça Okunuşu:Kad kânet lekum usvetun hasenetun fî ibrâhîme 

vellezîne meah( meahu), iz kâlû li kavmihim innâ bureâu minkum ve 

mimmâ ta’budûne min dûnillâhi kefernâ bikum, 

 

ve bedee beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâu ebeden hattâ 

tû’minû billâhi vahdehû, illâ kavle ibrâhîme li ebîhi le estagfirenne leke 
ve mâ emliku leke minallâhi min şey’İn, 

 

rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr( masîru). 
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Türkçe Meali:Hz. İbrâhîm ve onunla beraber olanlar sizin için güzel bir 

örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: “Muhakkak ki biz, 
sizden ve sizin Allah’tan başka 

 

taptığınız şeylerden uzağız, sizi inkâr ediyoruz. Ve siz, Allah’ın tek 

oluşuna inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda ebediyyen düşmanlık 

ve öfke başladı.” Hz. İbrâhîm’in, 

 

babasına: “Senin için mutlaka istiğfar edeceğim ( mağfiret dileyeceğim). ( 

Ancak) Allah’tan sana gelecek bir şeyi önlemeye malik değilim, sözü ( 

demesi) hariç. Rabbimiz, biz 

 

Sana tevekkül ettik. Ve Sana yöneldik. Ve masîr ( varış, dönüş, ulaşma), 

Sana’dır.” 

 

MUMTEHİNE Suresi 5.Ayet 

Arapça Okunuşu:Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ 
rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm( hakîmu). 

 

Türkçe Meali: Rabbimiz, bizi kâfirlere fitne kılma! Ve bizi mağfiret et 
Rabbimiz. Muhakkak ki Sen, Sen; Azîz’sin, Hakîm’sin. 

 

----------------------- 

 

Arapça metinleri okurken; [k]h ile yazılmış h harfini "hırıltılı", s[peltek] 

ile yazılmış s harfini peltek, â harfini "aaa" diye uzatarak, ē harfini "eee" 

diye uzatarak, î 

 

harfini "iii" diye uzatarak, û harfini de "uuu" diye uzatarak okuyalım ki 

tecvid kaidelerine de uymuş olalım. Bu yazıyı okuyan arkadaşlarımdan 

ricam, bu yazdığım tecvid 
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kurallarını lütfen akıllarında tutsunlar. Bu transkripsiyon ( Türkçe 

okunuş), Kuran-ı Kerîm okumasını HENÜZ bilmeyen, öğrenmemiş 
arkadaşlar için yazılmıştır. En güzel okumanın 

 

birgün Kurân-ı Kerîm'i kendi alfabesiyle okumak olduğunu bir kez daha 

hatırlatıyor, üstteki tecvid kurallarına uymaktaki gösterdiğiniz duyarlılık 

için teşekkür ediyorum. 

 

 

َراَط اْلُمْستَِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَ  ْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَْل  إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن اْهِدنَا الص ِ

ال ِينَ   الضَّ

İyyâke nağbudü ve iyyâke nestaîn. İhdines-Sırâtâ'l Müstakîm. 
Sırâtallezîne en amte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim, veleddâllîn. 

Ey Rabbimiz! Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. 

Bizi dosdoğru yola ilet, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba 
uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. ( Fatiha, 5-7.) 

 

ةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا  َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلعَِليُم َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُر ِ  يَّتِنَا أُمَّ

ِحيمُ  اُب الرَّ  َوتُْب َعلَْينَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

Rabbenē tegabbel minnē. İnneke entes-semîul alîm. Rabbenē vec'alnē 

müslimeyni leke ve min zürriyyetinē ümmetem-müslimetel-leke ve erinē 

menēsikenē ve tüb aleynē. İnneke entet- tevvēbür-rahîm. 

Ey Rabbimiz! Kabul buyur bizden, daima işiten, daima bilen sensin 

ancak sen. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de 

sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize 

ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul 
eden, çok merhametli olan ancak sensin. ( Bakara, 127-128.) 

 َربَّنَا َءاتِنَا فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْْلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 

Rabbenē ētinē fid-dünyē hasenetev-ve fil ē[k]hirati hasenetev-ve ginâ 
azabennâr. 

Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş 

azabından koru! ( Bakara, 201.) 
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 ...َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 

Rabbenē efrığ aleynē sabrav-ve s[peltek se]ebbit agdēmenē vensurnē alel 

gavmil kēfirîn. 

Ey bizleri yetiştiren Rabbimiz! Üzerlerimize sabır dök ve ayaklarımıza 
sebat ver ve bizi kâfirler kavmine karşı muzaffer buyur. ( Bakara, 250.) 

 

ُ نَْفساً إِْلَّ ُوْسعََها لَهَ  ا َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا ْلَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوْلَ  ْلَ يَُكل ُِف ّٰللا 

ْلنَا َما ْلَ َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّ تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمن قَبْ  ا َواْغِفْر لَنَا  ِلنَا َربَّنَا َوْلَ تَُحم ِ

 َواْرَحْمنَا أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 

Lē yükellifüllâhü nefsen illē vüs'ahē lehē mē kesebet ve aleyhē 

mektesebet. Rabbenē lē tüē[k]hiznē in-nesînē ev e[k]hta'nē. Rabbenē ve 

lē tahmil aleynē isran kemē hameltehû 

 

alellezîne min gablinē. Rabbenē ve lē tühammilnē mē lē tâgate lenâ bih. 

vağfü annē. Vağfir lenē. Verhamnē ente Mevlēnē fensurnē ale'l gavmil 
kēfirîn. 

Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz 

Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz! 
Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma, 

 

bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen Mevla’mızsın, kâfirlere karşı bize 
yardım et.( Bakara, 286.) 

 

ْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَْوٍم َْل  َربَّنَا َْل تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوهَ 

َ َْل يُْخِلُف اْلِميعَادَ   َرْيَب فِيِه إِنَّ ّٰللاَّ

Rabbenē lē tüzığ gulûbenē bağde iz hedeytenē veheb lenē mil-ledünke 

rahmeh. İnneke entel Vehhâb. Rabbenē inneke câmiün-nēsi liyevmil-lē 
raybe fıh. İnnallâhe lē yu[k]hlifül mîâd. 

Ey Rabbimiz, bizleri doğru yoluna erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme 

ve bize katından bir rahmet ihsan et. Şüphesiz, çok bağış yapan yalnız 
sensin. ( Al-i İmran, 8-9.) 

 

بَّنَا إِنَّنَا َءاَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ ارَ   
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...rabbenē innenē ēmennē fağfir lenē zünûbenē veginē azâben-nâr 

Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve 

bizi ateşin azabından koru! ( Ali-İmran, 16.) 

 

سُوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدينَ   َربَّنَا َءاَمنَّا بَِما أَْنَزْلَت َواتَّبَْعنَا الرَّ

Rabbenē ēmennē bimē enzelte vettebağner-resûle fektübnâ meaş şâhidîn 

Ey Rabbimiz, indirmiş olduğun mesaja inandık, Peygambere uyduk, 
bizleri bu mesajın canlı şahitleri arasına yaz.( Ali-İmran, 53.) 

 

ينَ َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِرِ   

Rabbenağfir lenē zünûbenē ve isrâfenē fî emrinē ve s[peltek]ebbit 
egdâmenē vensurnē alel gavmil kēfirîn. 

Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla, 

savaş alanlarında ayaklarımızı iyi dire ve kâfirlere karşı bizlere zafer ver! 
( Ali-İmran, 147.) 

 

اِمنُوا بَِرب ِكُْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكف ِْر َعنَّا َسي ِئَاتِنَا َوتََوفَّنَا  َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي ِلْْلِيَماِن أَْن ءَ 

ا َعلَى ُرسُِلَك َوَْل تُْخِزنَا يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنََّك َْل تُْخِلُف اْلِميعَادَ َمَع اْْلَْبَراِر َربَّنَا َوَءاتِنَا َما َوَعْدتَنَ  

Rabbenē innenē semiğnē münâdiyey-yünâdî lil îmēni en âminû bi 

rabbiküm fe âmennē. Rabbenē fağfir lenē zünûbenē ve keffir annē 
seyyiētinē ve teveffenē meal ebrâr. Rabbenē ve 

 

ētinē mē veadtenē alē rusülike ve lē tu[k]hzinē yevme'l giyēmeh. İnneke 
lē tu[k]hlifül mîâd 

 

Ey Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman ediniz' diye imana çağıran bir nida 

edici işittik, hemen iman ettik, ey Rabbimiz! Artık günahlarımızı bize 
mağfiret buyur ve bizim 

 

kusurlarımızı bizden ört ve bizleri sâlih kullar ile beraber öldür. 

Rabbimiz! Peygamberlerinle vaat ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi 

rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın. ( Ali-İmran, 193-194.) 
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 َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

Rabbenē zalemnē enfüsenē ve il-lem tağfir lenē ve terhamnē 
lenekûnenne minel [k]hâsirîn 

Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz, bize 

acımazsan kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz. ( Araf, 23.) 

 

 َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

Rabbenē lē tec'alnē meal gavmiz-zâlimîn 

Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! ( Araf, 47.) 

 

Uyarı: Ayetlerdeki "gul, gâle, gâlelehû" gibi "de, dedi, dediler" gibi 3. tekil 

şahıs gözardı edilmiş, ayetin tamamına değil sadece o ayetlerdeki dualara 

yer verilmiştir. Yani 

 

aşağıdaki dualar, Kuran'daki ayetlerin tamamı değil, o ayetin içindeki ( 

geçmiş ve geniş zamanda edilen) dualardır. Yazıda geçen kimi köşeli 
parantez [] içindeki sıra 

 

numaraları, ayet numarasını değil ezberlediği duayı anlamak isteyen 

arkadaşlar için meali verilen duada geçen cümlelerin numaralarıdır. 
Örneğin [1] "Allâhümme Mēlikel Mülki", 

 

hemen altındaki mealde verilen [1] "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım!" 

anlamına gelir. Böylece "Allâhümme"nin "Allah'ım"; "Mēlikel Mülki"nin 

de "Mülkün sahibi ( olan)" anlamına 

 

geldiğini çözebilir, Arapça kelimelere yavaş yavaş âşinâlık 
kazanabilirsiniz. 
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Harfler dışında köşeli parantezin içindeki harflerse; bir tecvit kuralı ya da 

okunuştaki bir harf ayrımını gösterir. Örneğin [k]h, o harfinin "hırıltılı 
he" olduğunu ve harfin 

 

hırıltılı okunması gerektiğini bildirir. [k]h, Arapçadaki ح ( ha) ve خ ( hı, 

hırıltılı ha) harflerini ayırmak için şahsımın kullandığı bir transkripsiyon 
işaretidir. Arapça 

 

metinlerde "normal ha" ile "hırıltılı ha" arasında okunuşun verdiği 

anlamda çok fark vardır. Örn. "Yâ [k]hâligu" kelimesini okurken h harfini 
hırıltısız olarak okursak, "Yaratan 

 

( Allah)" yerine "Tıraş eden ( Allah)" demiş oluruz ki hem mânâ yanlış 

olur, hem de okurken bilmeden o ayete ve Yüce Yaratıcım'ıza büyük 

saygısızlık etmiş oluruz... 

 

Tranksipsiyonda hata yapmak, kul işidir. Bulduğunuz yazım hatalarını 
lütfen düzeltin 

 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن  تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيُر  اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

َن اْلَمي ِِت َوتُْخِرُج  إِنََّك َعلَى كُل ِ َشْيٍء قَِديٌر تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ مِ 

ِ َوتَْرُزُق َمْن تََشاُء بِغَْيرِ    ِحَسابٍ اْلَمي َِت ِمَن اْلَحي 

 

« [1] ...Allâhümme Mēlikel Mülki, [2] Tu'tîl mülke men teşēu [3] ve 

tenziul mülke mimmen teşē'. [4] Ve tuizzu men teşēu [5] ve tuzillu men 
teşē. [6] Biyedikel [k]hayr. [7] 

 

İnneke alē külli şey'in gadîr. [8] Tûlicul leyle finnehēri [9] ve tûlicun-

nehēra fil leyl. [10] Ve tu[k]hricul hayye minel meyyiti [11] ve tu[k]hricul 
meyyiti minel hayy. [12] 

 

Ve terzugu men teşēu bi ğayri hisēb.» 
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« [1] ...Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! [2] Sen mülkü dilediğine verir, 

[3] dilediğinden de mülkü çeker alırsın. [4] Dilediğini aziz edersin, [5] 
dilediğini zelil edersin. [6] 

 

Hayır, senin elindedir. [7] Şüphesiz Sen, her şeye hakkıyla gücü yetensin. 

[8] Geceyi gündüze sokarsın, [9] gündüzü geceye sokarsın. [10] Ölüden 

diriyi çıkarırsın,[11] diriden 

 

ölüyü çıkarırsın. [12] Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.» ( Al-i İmran 
26-27) 

 

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْن ُرسُِلِه ... َسِمْعنَا َوأََطْعنَا غُْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ   َْل نُفَر ِ

 

« [1] Lē nüferrigu beyne ehadim-mir-rusulih. [1] Semiğnē ve etağnē [3] 

ğufrâneke Rabbenē [4] ve ileykel masîr.» 

 

« [1] Onun peygamberlerinden hiçbirini ( diğerinden) ayırt etmeyiz ( ...) 

[2] İşittik ve itaat ettik. [3] Ey Rabbimiz, Sen'den bağışlama dileriz. [4] 

Sonunda dönüş yalnız sanadır.» ( Bakara 185) 

 

اْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدينَ َربَّنَا َءاَمنَّا فَ   

 

« [1] Rabbenē [2] ēmennē [3] fe[4]kütüb[5]nē [6] meaş-[7]şâhidîn.» 

 

« [1] ...Ey Rabbimiz! [2] İnandık. [3] Artık [5] bizi [7] şahitler ( 
Muhammed’in ümmeti) [6] ile beraber [4] yaz!» ( Maide 83) 

 

ِ اْغِفْر ِلي  اِحِمينَ َرب  َوِْلَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ  
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« [1] Rabbi[2]ğfirlî ve li e[k]hî [3] ve ed[k]hil[4]nâ [5] fî rahmeti[6]ke [7] 

Ve ente [8] erhamür-râhimîn.» 

 

( Hz. Musa'nın Duası) « [1] Ey Rabbim! [2] Beni ve kardeşimi bağışla. [4] 

Bizi [6] kendi [5] rahmetine [3] sok. [7] Sen [8] merhametlilerin en 

merhametlisisin.» ( Araf 151) 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمينَ 

 

« [1] Rabbenē [2] efriğ [3] aleynē [4] sabrav-[5]ve [6] teveffignē [7] 
müslimîn.» 

 

« [1] Ey Rabbimiz! [3] Üzerimize [4] sabır [2] yağdır [5] ve [7] Müslüman 

olarak [6] bizim canımızı al.» ( Araf 126) 

 

 

ََ َربَّنَا َغلَبَْت َعلَْينَا ِشْقَوتُنَا َوكُنَّا قَْوماً َضال ِين َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْنَها فَإِْن عُْدنَا فَإِنَّا َظاِلمُ  وَن  

 

...Rabbenē ğalebet aleynē şigvetunē vekunnē gavmen dâllîn. Rabbenē 
e[k]hricnē minhē fein udnē feinnē zâlimûn. 

 

«Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. 

Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer ( tekrar günaha) dönersek 
şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz.» ( 

 

Mu'minûn Sûresi,106-107) 

 

 َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ل ِلَِّذيَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا إِنََّك أَنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ 

 



©Rasittuncakitapları 
 

 
32 

 

Rabbenē lē tec alnē fitnetel-lillezîne keferû vağfir lenē. Rabbenē inneke 

entel azîzul hakîm. 

 

«Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey 

Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet 

sahibisin.» ( Mümtehine Sûresi, 5) 

 

اِحِمينَ   َربَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت َخْيُر الرَّ

 

Rabbenē ēmennē fēğfir lenē vērhamnē veente [k]hayrur-râhimîn. 

 

«"Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen 
merhamet edenlerin en hayırlısısın.» ( Mu'minûn Sûresi, 109) 

 

ةَ أَْعيٍُن َوا يَّاتِنَا قُرَّ ْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إَِماماً َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُر ِ  

 

Rabbenē heb lenē min ezvēcinē vezurriyyētinē gurrate eğyuniv-vēcalnē 

lilmuttegîne imēmē. 

 

«Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi 
Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.» ( Furkan Sûresi, 74) 

 

 َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراماً 

 

Rabbenesrif annē azēbe cehenneme inne azēbehē kēne ğarâmē. 

 

«Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun 

azabı sürekli bir helaktir!» ( Furkan Sûresi, 65) 

 

ْحَمةً َوِعْلماً فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعذَاَب اْلجَ  ِحيمِ َربَّنَا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء رَّ  
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Rabbenē vesiğte kulle şey ir-rahmetev-veilmen fēğfir lillezîne tēbû 

vēttebeû sebîleke vegihim azēbel cehîm. 

 

«Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde 

tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem 
azâbından koru.» ( Mümin Suresi 7) 

 

يَماِن َوَْل تَْجعَْل فِي قُ  ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاِْلِ ِحيمٌ َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِِلِ لَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ ً ل ِ لُوبِنَا ِغًّل   

 

Rabbenağfir lenē velii[k]hvēninel-lezîne sebegûnē bil îmēni velē tec al fî 
gulûbinē ğillel-lillezîne ēmenû. Rabbenē inneke raûfur-rahîm. 

 

«Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi 

bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey 

Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, 

 

çok merhametlisin.» ( Haşr Sûresi, 10) 

 

يَّاتِِهْم إِنََّك أَنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعدتَُّهم َوَمن َصلََح ِمْن  آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُر ِ  

 

Rabbenē veed[k]hilhum cennēti adninilletî veadtehum vemen saleha min 

âbēihim veezvēcihim vezurriyyētihim. İnneke entel azîzul hakîm. 

 

«...Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve 

soylarından iyi olanları da, kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. 
Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, 

 

hüküm ve hikmet sahibisin.» ( Mümin Sûresi, 8-) 
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... َشْيٍء قَِديرٌ  َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى كُل ِ   

 

...Rabbenē etmim lenē nûranē vağfir lenē inneke alē kylli şey'in gadîr. 

 

«...Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin 
her şeye hakkıyla gücün yeter.» ( Tahrim Sûresi, 8-) 

 

بَّنَا َعلَْيَك تََوكَّْلنَا َوإِلَيْ  َك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ رَّ  

 

Rabbenē aleyke tevekkelnē veileyke enebnē veileykel masîr. 

 

«...Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. 

Dönüş de ancak sanadır.» ( Mümtehine 4) 

 

كُنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ أَن ْلَّ إِلَهَ إِْلَّ أَنَت سُْبَحانََك إِن ِي   

 

El-lē ilēhe illē ente subhâneke innî kuntu minez-zâlimîn. 

 

« ( Rabbim,) Sen'den başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak 

tutarım. Ben, gerçekten ( nefsine) zulmedenlerden oldum.» ( Enbiyâ 
Sûresi 87) 

 

ِ َْل  تَذَْرنِي فَْرداً َوأَنَت َخْيُر اْلَواِرثِينَ َرب   

 

Rabbi lē tezernî ferdev-veente [k]hayrul vērisîn. 

 

«Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.» ( 

Enbiyâ Sûresi, 89) 
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بَاَركاً َوأَنَت َخْيُر اْلُمنِزِلينَ  ِ أَنِزْلنِي ُمنَزْلً مُّ ب   رَّ

 

Rabbi enzilnî munzelem-mubērakev-veente [k]hayrul munzilîn. 

 

«Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en 
hayırlısısın.» ( Mu'minûn Sûresi 29) 

 

يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاء  ِ اْجعَْلنِي ُمِقيَم الصًَّّلَةِ َوِمن ذُر ِ  َرب 

 

Rabbic alnî mugîmes-salēti, vemin zurriyyetî, Rabbenē vetegabbel duâ'. 

 

«Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle 

kimseler yarat. Rabbimiz! Duâmı kabul eyle.» ( İbrâhim Sûresi 40) 

 

ِ َهْب ِلي ُحْكماً َوأَْلِحْقنِي  بِالصَّاِلِحينَ َرب   

 

Rabbi heb lî hukmev veelhignî bis-sâlihîn. 

 

«Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni sâlih kimseler arasına kat.» 
( Şuara Sûresi, 83) 

 

ِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعمَ  َل َصاِلحاً تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك  َرب 

 فِي ِعبَاِدَك الصَّاِلِحينَ 

 

Rabbi evziğnî en eşkura niğmetekelletî en'amte aleyye vealē vēlideyye 
veen ağmele sâlihan terdâhu veed[k]hilnî birahmetike fî ibēdikes-sâlihîn. 

 

«Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye 

ve râzı olacağın sâlih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle sâlih 
kullarının arasına kat!» ( Neml 
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Sûresi, 19) 

 

 َربَّنَا آتِنَا ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً َوَهي ِْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشداً 

 

Rabbenē ētinē mil-ledunke rahmetev-veheyyi' lenē min emrinē raşedē. 

 

«Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu 

durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.» ( Kehf Sûresi, 
10) 

 

ِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا فِتْنَ ةً ِلْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ َعلَى ّٰللاَّ  

 

Alellâhi tevekkelnē. Rabbenē lē tec'alnē fitnetel lilgavmiz-zâlimîn. 

 

«Biz, yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zâlimler 

topluluğunun baskı ve şiddetine mâruz bırakma!» ( Yunus Sûresi 85) 

---------------------------- 

 

ِحيم ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

ِ َرِب  اْلعَالَِمينَ   اْلَحْمُد َلِِلَّ

1- Hamd Alemlerin Rabbinedir. 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  الرَّ

2- Rahman ve Rahimdir. 

 َماِلِك يَْوِم الِد ينِ 

3- Din gününün malikidir. 
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َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ إِيَّاَك نَْعبُُد    

4- Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. 

َراَط اْلُمْستَِقيمَ   اْهِدنَا الِص 

5- Bizi doğru yola ilet; 

اِل ينَ   ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَْل الضَّ

6- Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna 

7- Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. 

( 1-Fatiha Suresi 1-7.ayetler) 

 

( 2-BAKARA SURESİ 67, 126, 129, 131, 186, 200, 201, 250, 285, 
286.AYETLER) 

 

َ يَأُْمُركُْم أَ  ِ أَْن أَكُوَن ِمَن  َوإِْذ قَاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ ّٰللاَّ ْن تَْذبَُحوا بَقََرةً قَالُوا أَتَتَِّخذُنَا هُُزًوا قَاَل أَعُوذُ بِاَلِلَّ

 اْلَجاِهِلينَ 

67- Hani Musa kavmine: "Allah, muhakkak sizin bir sığır kesmenizi 

emrediyor" demişti. "Bizi alaya mı alıyorsun?" dediler. ( Musa) 

"Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım" dedi. 

 

ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر قَاَل  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرِب  اْجعَْل َهذَا بَلًَدا َءاِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت َمْن َءاَمَن ِمْنُهْم بِا َلِلَّ

هُ إِلَى َعذَا أَْضَطرُّ ِب النَّاِر َوبِئَْس اْلَمِصير َوَمْن َكفََر فَأَُمتِ عُهُ قَِليًًّل ثُمَّ  

126- Hani İbrahim: "Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından 

Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır" demişti de ( 

Allah: “Sadece inananları değil) 

 

inkar edeni de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateşin azabına 
uğratırım; ne kötü bir dönüştür o" demişti. 

 

ْلعَِليمُ َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع ا  

127- İbrahim, İsmail'le birlikte Evin ( Ka'be'nin) sütunlarını 

yükselttiğinde ( ikisi şöyle dua etmişti): "Rabbimiz bizden ( bunu) kabul 

et. Şüphesiz, Sen işiten ve 
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bilensin"; 

 

ةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَا  يَّتِنَا أُمَّ ِحيمُ إِنََّك أَ َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمْن ذُِر  اُب الرَّ ْنَت التَّوَّ  

128- "Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olmuş ( Müslümanlar) kıl ve 

soyumuzdan Sana teslim olmuş ( Müslüman) bir ümmet ( ver). Bize 

ibadet yöntemlerini ( yer veya ilkelerini) 

 

göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve 

esirgeyensin." 

 

 

 

 

يِهْم إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم َرسُوًْل ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم َءايَاتَِك َويُعَِل ُمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزِك    

129- "Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini 

okusun, Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen 

güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin." 

 

 إِْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم قَاَل أَْسلَْمُت ِلَرِب  اْلعَالَِمينَ 

131- Rabbi ona: "Teslim ol" dediğinde ( O: "Alemlerin Rabbine teslim 

oldum" demişti. 

 

ا بِي لَعَلَُّهْم يَْرشُُدونَ َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِ ي فَإِنِ ي قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَْليَْستَِجيبُوا ِلي َوْليُْؤِمنُو  

186- Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben ( onlara) pek 

yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. 

Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. 

Umulur ki irşad ( doğru yolu bulmuş) olurlar. 

 

َ َكِذْكرِ  كُْم َءابَاَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا فَِمَن النَّاِس َمْن يَقُوُل َربَّنَا َءاتِنَا فِي الدُّْنيَا  فَإِذَا قََضْيتُْم َمنَاِسَككُْم فَاْذكُُروا ّٰللاَّ

 َوَما لَهُ فِي اْْلِخَرةِ ِمْن َخًَّلقٍ 
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200- ( Hacc) ibadetlerinizi bitirdiğinizde, artık ( cahiliye döneminde) 

atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anma ile Allah'ı 

anın. İnsanlardan öylesi vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada ver" der; 

onun ahirette nasibi yoktur. 

 

 َوِمْنُهْم َمْن يَقُوُل َربَّنَا َءاتِنَا فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْْلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 

201- Onlardan öylesi de vardır ki: "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, 

ahirette de iyilik ( ver) ve bizi ateşin azabından koru" der. 

 

ا بََرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه قَالُوا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَبِ ْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَ  ْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ ى اَولَمَّ  

250- Onlar, Calut ve ordusuna karşı meydana ( savaşa) çıktıklarında, 

dediler ki: "Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, adımlarımızı sabit kıl ( 
kaydırma) ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım et." 

 

سُوُل بَِما أُْنِزَل  ُق بَْيَن أَحَ َءاَمَن الرَّ ِ َوَمًَّلئَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُِلِه َْل نُفَِر  ٍد  إِلَْيِه ِمْن َربِ ِه َواْلُمْؤِمنُوَن كُلٌّ َءاَمَن بِاَلِلَّ

 ِمْن ُرسُِلِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَاغُْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ 

285- Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü'minler de. 

Tümü, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. "O'nun 
elçileri arasında hiçbirini ( 

diğerinden) ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı ( 

dileriz). Varış ancak Sanadır" dediler. 

 

 

 

 

ُ نَْفساً إِْلَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا ْلَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسيْلَ  نَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوْلَ  يَُكِل ُف ّٰللا 

ا  ْلنَا َما ْلَ َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَتَْحِمْل َعلَْينَا إِْصراً َكَما َحَمْلتَُهعَلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلنَا َربَّنَا َوْلَ تَُحِم  

 َواْرَحْمنَا أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ 

286- Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. ( Kişinin 

nefsinin) Kazandığı lehine, kazandırdıkları aleyhinedir. "Rabbimiz, 
unuttuklarımızdan veya 
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yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize, bizden 

öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç 
yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. 

 

Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler 

topluluğuna karşı bize yardım et." 

( 3-AL-İ İMRAN SURESİ 8 ,9, 15, 17, 26, 27, 35, 36, 38, 52, 53, 147, 173, 

191, 194. AYETLER) 

 

إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ َربَّنَا َْل تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً   

8- "Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma ve 

Katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz, bağışı en çok olan Sensin 
Sen." 

َ َْل يُخْ  ِلُف اْلِميعَادَ َربَّنَا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَْوٍم َْل َرْيَب فِيِه إِنَّ ّٰللاَّ  

9- "Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları gerçekten 

Sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, va'dinden cayıp-dönmez." 

ا اْْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوأَْزَواٌج  قُْل أَُؤنَبِ ئُكُْم بَِخْيٍر ِمْن ذَِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد َربِ ِهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَ 

ِ َواللَُّهبَِصيٌر بِاْلِعبَادِ   ُمَطهََّرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن ّٰللاَّ

15- De ki: "Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup 

sakınanlar için Rablerinin Katında, içinde temelli kalacakları, altından 

ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler 

ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kulları hakkıyla görendir." 

 الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا َءاَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 

16- Onlar: "Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı 
bağışla ve bizi ateşin azabından koru" diyenler; 

اِدقِيَن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاْْلَْسَحارِ   الصَّابِِريَن َوالصَّ

17- Sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve 

'seher vakitlerinde' bağışlanma dileyenlerdir. 

 

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء  َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك  قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

نََّك َعلَى كُِل  َشْيٍء قَِديرٌ اْلَخْيُر إِ   
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26- De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve 

dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini 
alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç yetirensin." 

 

 

 

 

تُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِ ِت َوتُْخِرُج اْلَميِ َت ِمَن اْلَحيِ  َوتَْرُزُق َمْن  تُوِلُج اللَّْيَل فِي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل وَ 

 تََشاُء بِغَْيِر ِحَسابٍ 

27- "Geceyi gündüze bağlayıp-katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp-

katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen, 

dilediğine hesapsız rızık verirsin." 

ًرا فَتَقَبَّْل ِمنِ ي إِنََّك أَْنَت السَّمِ  يُع اْلعَِليمُ ْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َرِب  إِنِ ي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ  

35- Hani İmran'ın karısı: "Rabbim, karnımda olanı, 'her türlü 

bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturulmuş olarak' Sana adadım, benden 
kabul et. Şüphesiz işiten bilen Sensin Sen" demişti. 

 

ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْيَس الذََّكُر َكاْْلُْنثَ  ا َوَضعَتَْها قَالَْت َرِب  إِنِ ي َوَضْعتَُها أُْنثَى َوّٰللاَّ ْيتَُها َمْريََم   ى َوإِنِ ي فَلَمَّ َسمَّ

يَّتََها ِمنَالشَّيْ  ِجيمِ َوإِنِ ي أُِعيذَُها بَِك َوذُِر  َطاِن الرَّ  

36- Fakat onu doğurduğunda -Allah onun ne doğurduğunu daha iyi 

bilirken- dedi ki: "Rabbim, doğrusu bir kız ( çocuğu) doğurdum. Erkek 
ise, kız gibi değildir. Ona Meryem adını 

 

koydum. Ben onu ve soyunu o taşa tutulmuş ( kovulmuş) şeytandan Sana 
sığındırırım." 

يَّةً َطيِ بَةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاءِ   هُنَاِلَك َدَعا َزَكِريَّا َربَّهُ قَاَل َرِب  َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُِر 

38- Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Katından tertemiz 

bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin" dedi. 

 

 ِ ِ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر ّٰللاَّ ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلكُْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري إِلَى ّٰللاَّ ِ َواْشَهْد  فَلَمَّ  َءاَمنَّا بِاَلِلَّ

ُمونَ بِأَنَّا ُمْسلِ   
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52- Nitekim İsa, onlarda inkarı sezince, dedi ki: "Allah için bana yardım 

edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'ın yardımcıları biziz; biz Allah'a 
inandık, bizim gerçekten 

 

Müslümanlar olduğumuza şahid ol" dediler. 

 

سُوَل فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدينَ َربَّنَا َءاَمنَّا بَِما أَْنَزْلتَ    َواتَّبَْعنَا الرَّ

53- "Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Böylece bizi 

şahidlerle beraber yaz." 

 

َوإِْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِ ْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم  َوَما َكاَن قَْولَُهْم إِْلَّ أَْن قَالُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا 

 اْلَكافِِرينَ 

147- Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki 

aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı ( bastıkları yerde) sağlamlaştır ve 

bize kafirler topluluğuna karşı yardım et" demelerinden başka bir şey 
değildi. 

 

  َونِْعَم اْلَوِكيلُ الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إِيَمانًا َوقَالُوا َحْسبُنَا ّٰللاَُّ 

173- Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla( n)dılar, artık 

onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, 

O ne güzel vekildir" diyenlerdir. 

 

 

َ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّمَواِت وَ  اْْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهذَا  الَِّذيَن يَْذكُُروَن ّٰللاَّ

 بَاِطًًّل سُْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّارِ 

191- Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve 

göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. ( Ve derler ki: 

"Rabbimiz, Sen bunu boşuna 

 

yaratmadın. Sen pek Yücesin, bizi ateşin azabından koru." 
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 َربَّنَا إِنََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ 

192- "Rabbimiz, şüphesiz Sen kimi ateşe sokarsan, artık onu 'hor ve 
aşağılık' kılmışsındır; zulmedenlerin yardımcıları yoktur." 

 

نُوبَنَا َوَكِف ْر َعنَّا َسيِ ئَاتِنَا َوتََوفَّنَا  َربَّنَا إِنَّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِديًا يُنَاِدي ِلْْلِيَماِن أَْن َءاِمنُوا بَِربِ كُْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُ 

 َمَع اْْلَْبَرارِ 

193- "Rabbimiz, biz: "Rabbinize iman edin" diye imana çağrıda bulunan 

bir çağırıcıyı işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı 
bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür." 

 

َم اْلِقيَاَمِة إِنََّك َْل تُْخِلُف اْلِميعَادَ َربَّنَا َوَءاتِنَا َما َوَعْدتَنَا َعلَى ُرسُِلَك َوَْل تُْخِزنَا يَوْ   

194- "Rabbimiz, elçilerine va'dettiklerini bize ver, kıyamet gününde de 
bizi 'hor ve aşağılık' kılma. Şüphesiz Sen, va'dine muhalefet etmeyensin." 

 

ِ َواْلُمسْ  َجاِل َوالنِ َساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا  َوَما لَكُْم ْلَ تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل ّٰللا  تَْضعَِفيَن ِمَن الِر 

يًّا َواْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصيًرا ِمْن َهـِذِه اْلقَْريَِة الظَّاِلِم أَْهلَُهاَواْجعَل لَّنَا ِمن لَُّدنَك َولِ   

75- Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan 

bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli ( koruyucu sahib) gönder, bize 
Katından bir yardım eden 

 

yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına 
savaşmıyorsunuz? ( 4-Nisa Suresi 75.ayet) 

 

َرِب  إِنِ ي َْل أَْمِلُك إِْلَّ نَْفِسي َوأَِخي فَاْفُرْق بَْينَنَا َوبَْيَن اْلقَْوِم اْلفَاِسِقينَ قَاَل   

25- ( Musa: "Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına 

malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını Sen 

ayır" dedi. 
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 ِللَِّذيَن َءاَمنُوا الَِّذيَن قَالُوا  ِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَِّذيَن َءاَمنُوا اْليَُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُوا َولَتَِجَدنَّ أَْقَربَُهْم َمَودَّةً لَتَ 

 إِنَّا نََصاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْمِقِس يِسيَن َوُرْهبَانًا َوأَنَُّهْم َْل يَسْ 

82- Andolsun, insanlar içinde, mü'minlere en şiddetli düşman olarak 

Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Onlardan, iman edenlere sevgi 
bakımından en yakın olarak da: 

"Hıristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan ( birtakım) papaz ve 

rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları 
nedeniyledir. 

 

ا َعَرفُوا ِمَن اْلَحِق  يَقُولُ  سُوِل تََرى أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ وَن َربَّنَا َءاَمنَّا  َوإِذَا َسِمعُوا َما أُْنِزَل إِلَى الرَّ

 فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّاِهِدينَ 

83- Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı 

gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz 
inandık; öyleyse bizi şahidlerle birlikte yaz." 

 

ِ َوَما َجاَءنَا ِمَن اْلَحِق  َونَْطَمُع أَْن  يُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع اْلقَْوِم الصَّاِلِحينَ َوَما لَنَا َْل نُْؤِمُن بِاَلِلَّ  

84- "Hem Rabbimiz'in bizi salihler topluluğuna katmasını umarken ne 
diye Allah'a ve bize Hak’tan gelene inanmayalım?" 

 

ِلنَا َوَءاِخِرنَا َوَءايَةً ِمْنَك  قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللَُّهمَّ َربَّنَا أَْنِزْل َعلَْينَا َمائَِدةً ِمَن السَّ  َماِء تَكُوُن لَنَا ِعيًدا ِْلَوَّ

اِزقِينَ   َواْرُزْقنَا َوأَْنَت َخيُر الرَّ

114- Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, 

öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Senden de bir belge olsun. Bizi 

rızıklandır, Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti. 

 

( 5-MAİDE SURESİ 25,82-84,114.AYETLER) 

َشْيٍء َوَما ِمْن   َوَْل تَْطُرِد الَِّذيَن يَْدعُوَن َربَُّهْم بِاْلغََداةِ َواْلعَِشيِ  يُِريُدوَن َوْجَههُ َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِِهْم ِمنْ 

لَْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَدهُْمفَتَكُوَن ِمَن الظَّاِلِمينَ ِحَسابَِك عَ   

52- Sabah akşam -O'nun yüzünü ( rızasını) dileyerek- Rablerine dua 

edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde bir şey ( 

yükümlülük), senin hesabından da bir şey ( 

yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden 
olursun. 
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ًعا َوُخْفيَةً لَئِْن أَْنَجانَا ِمْن َهِذِه لَ  يكُْم ِمْن ظُلَُماِت اْلبَِر  َواْلبَْحِر تَْدعُونَهُ تََضرُّ نَكُونَنَّ ِمَن الشَّاِكِرينَ قُْل َمْن يُنَِج   

63- De ki: "Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır 

ki, siz ( açıktan ve) gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz: -

Andolsun, bizi bundan 

kurtarırsan, gerçekten şükredenlerden oluruz." 

 

  َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ قُْل إِنَّنِي َهَدانِي َربِ ي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِقيٍم ِدينًا قِيًَما ِملَّةَ إِْبَراِهيمَ 

161- De ki: "Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti, dimdik duran bir 

dine, İbrahim'in hanif ( muvahhid) dinine… O, müşriklerden değildi." 

 

 

 

 

ِ َرِب  الْ  عَالَِمينَ قُْل إِنَّ َصًَّلتِي َونُسُِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َلِِلَّ  

162- De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm 
alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." 

 

ُل اْلُمْسِلِمينَ   َْل َشِريَك لَهُ َوبِذَِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ

163- "O'nun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben 
Müslüman olanların ilkiyim." 

 

( 6-EN’AM SURESİ 52,63,161-163.AYETLER) 

ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرقِ  هَُما بِغُُروٍر فَلَمَّ اْلَجنَِّة َونَاَداهَُما   فََدْلَّ

تِْلكَُما الشََّجَرةَِوأَقُْل لَكَُما إِنَّ الشَّْيَطاَن لَكَُما َعدَربُُّهَما أَلَْم أَْنَهكَُما َعْن   

22- Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp 

yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından 

örtmeye başladılar. ( O zaman) Rableri 
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kendilerine seslendi: "Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve 

şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş 
miydim?" 

 

 قَاَْل َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

23- Dediler ki: "Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik, eğer bizi 

bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan 

olacağız." 

 

ْم تَعُوُدونَ كُ قُْل أََمَر َربِ ي بِاْلِقْسِط َوأَقِيُموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُِل  َمْسِجٍد َواْدعُوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِد يَن َكَما بََدأَ   

29- De ki: "Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescid yanında ( 

secde yerinde) yüzlerinizi ( O'na) doğrultun ve dini yalnız Kendisi'ne has 
kılarak O'na dua edin. 

"Başlangıçta sizi yarattığı" gibi döneceksiniz." 

 

ِ الَِّذي َهَدانَا ِلَهـذَا َوَما كُنَّا  َونََزْعنَا َما فِي ُصدُ  ْن ِغٍل  تَْجِري ِمن تَْحتِِهُم اْلَْنَهاُر َوقَالُواْ اْلَحْمُد َلِِل  وِرِهم ِم 

ُ لَقَْد َجاءتُْرسُُل َربِ نَا بِاْلَحِق  َونُوُدواْ أَن تِ  ا كُنتُْم تَْعَملُونَ ْلكُُم اْلَجنَّةُ أُوِرثْتُُموَها بِمَ ِلنَْهتَِدَي لَْوْل أَْن َهَدانَا ّٰللا   

43- Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız. Altlarından 

ırmaklar akar. Derler ki: "Bizi buna ulaştıran Allah'a hamd olsun. Eğer 

Allah bize hidayet vermeseydi biz 

doğruya ermeyecektik. Andolsun, Rabbimiz'in elçileri hak ile geldiler." 

Onlara: "İşte bu, yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız 

cennettir" diye seslenilecek. 

 

 

 

 

 َوإِذَا ُصِرفَْت أَْبَصاُرهُْم تِْلقَاَء أَْصَحاِب النَّاِر قَالُوا َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

47- Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: "Rabbimiz, bizi zalimler 
topluluğuyla birlikte kılma" derler. 

ًعا َوُخْفيَةً إِنَّهُ َْل يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ   اْدعُوا َربَّكُْم تََضرُّ
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55- Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi 

aşanları sevmez. 

 

ِ قَِريٌب ِمَن اْلُمْحسِ  نِينَ َوَْل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصًَّلِحَها َواْدعُوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا إِنَّ َرْحَمةَ ّٰللاَّ  

56- Düzene konulması ( ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk ( 

fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşı(Zeker) dua edin. Doğrusu 
Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. 

 

ا أَْو لَتَعُوُدنَّ فِي ِملَّتِنَا  قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروا ِمْن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّك يَاشُعَْيُب َوالَِّذيَن َءاَمنُوا َمعََك ِمْن قَْريَتِنَ

َكاِرِهينَ قَاَل أََولَْو كُنَّا   

88- Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar ( müstekbirler) 

dediler ki: "Ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya 
ülkemizden sürüp-çıkaracağız veya mutlaka 

bizim dinimize geri döneceksiniz." ( Şuayb: "Biz istemesek de mi?" dedi. 

 

ُ ِمْنَها َوَما يَكُوُن لَنَ  انَا ّٰللاَّ ِ َكِذبًا إِْن عُْدنَا فِي ِملَّتِكُْم بَْعَد إِْذ نَجَّ ُ  قَِد اْفتََرْينَا َعلَى ّٰللاَّ ا أَْن نَعُوَد فِيَها إِْلَّ أَْن يََشاَء ّٰللاَّ

ِ تََوكَّْلنَا َربَّ نَ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا كُلَّ َشْيٍءِعْلًما َعلَى ّٰللاَّ  

89- "Allah bizi ondan kurtardıktan sonra, bizim tekrar sizin dininize 

dönmemiz Allah'a karşı yalan yere iftira düzmemiz olur. Rabbimiz olan 

Allah'ın dilemesi dışında, ona geri 

 

dönmemiz bizim için olacak iş değildir. Rabbimiz, ilim bakımından 

herşeyi kuşatmıştır. Biz Allah'a tevekkül ettik. 'Rabbimiz, bizimle 

kavmimiz arasında 'Sen hak ile hüküm ver,' 

Sen 'hüküm verenlerin' en hayırlısısın." 

 

 قَالُوا إِنَّا إِلَى َربِ نَا ُمْنقَِلبُونَ 

125- ( Onlar da: "Biz de şüphesiz Rabbimiz'e döneceğiz" dediler. 

 

ا َجاَءتْنَا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفَّنَوَ  ا ُمْسِلِمينَ َما تَْنِقُم ِمنَّا إِْلَّ أَْن َءاَمنَّا بِآيَاِت َربِ نَا لَمَّ  
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126- "Oysa sen, yalnızca, bize geldiğinde Rabbimiz'in ayetlerine 

inanmamızdan başka bir nedenle bizden intikam almıyorsun. Rabbimiz, 
üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür." 

 

 

 

 

ْجُز قَالُوا يَاُموَسى اْدعُ لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعْنَدَك لَئِْن َكَشْفَت َعنَّا الِر   ا َوقََع َعلَْيِهُم الِر  ْجَز لَنُْؤِمنَنَّ لََك  َولَمَّ

َرائِيلَ َولَنُْرِسلَنَّ َمعََك بَنِي إِسْ   

134- Başlarına iğrenç bir azap çökünce, dediler ki: "Ey Musa, Rabbine -

sana verdiği ahid adına- bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı 

üzerimizden çekip-giderirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve 
İsrailoğulları’nı seninle göndereceğiz. 

 

ا  ى اْلَجبَِل فَإِِن  َجاَء ُموَسى ِلِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرِب  أَِرنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَاَل لَْن تََرانِي َولَِكِن اْنظُْر إِلَ َولَمَّ

اتََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرَّ م   اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ

143- Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi onunla konuşunca: 

"Rabbim, bana göster, Seni göreyim" dedi. ( Allah: "Beni asla göremezsin, 
ama şu dağa bak; eğer o yerinde karar 

 

kılabilirse, sen de Beni göreceksin." Rabbi dağa tecelli edince, onu 

paramparça etti. Musa bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde: "Sen ne 

Yücesin ( Rabbim). Sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim" dedi. 

 

اِحِمينَ   قَاَل َرِب  اْغِفْر ِلي َوِْلَِخي َوأَْدِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ

151- ( Musa yalvarıp) Dedi ki: "Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi 

rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın." 

 

ْجفَةُ قَاَل َرِب  لَْو ِشئَْت أَْهلَكْ  ا أََخذَتُْهُم الرَّ َي  تَُهْم ِمْن قَْبُل َوإِيَّاَواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْبِعيَن َرُجًًّل ِلِميقَاتِنَا فَلَمَّ

فََهاُء ِمنَّا إِْنِهَي إِْلَّ فِتْنَتَُك تُِضلُّ بَِها َمْن تََشاءأَتُهْ  ِلكُنَا بَِما فَعََل السُّ  
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155- Musa, belirlediğimiz buluşma zamanı için kavminden yetmiş adam 

seçip-ayırdı. Bunları da 'dayanılmaz bir sarsıntı' tutuverince, dedi ki: 
"Rabbim, eğer dileseydin, onları ve 

 

beni daha önceden helak ederdin. ( Şimdi) İçimizdeki beyinsizlerin 

yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin? O da Senin denemenden 
başkası değildir. Onunla Sen dilediğini 

 

saptırır, dilediğini hidayete erdirirsin. Bizim Velimiz Sensin. Öyleyse bizi 
bağışla, bizi esirge; Sen bağışlayanların en hayırlısısın." 

 

اُء َوَرْحَمتِي َوِسعَْت  َواْكتُْب لَنَا فِي َهِذِه الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْْلِخَرةِ إِنَّا هُْدنَا إِلَْيَك قَاَل َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أَشَ 

َكاةَ َوالَّذِ كُلَّ َشْيٍء  يَن هُْم بِآيَاتِنَا يُ فََسأَْكتُبَُها ِللَِّذينَيَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ  

156- Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz Sana 

yöneldik. Dedi ki: "Azabımı dilediğime isabet ettiririm, rahmetim ise 

herşeyi kuşatmıştır; onu korkup-sakınanlara, zekatı verenlere ve Bizim 

ayetlerimize iman edenlere yazacağım." 

 

 

 

 

ِ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِها َوذَُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي أَْسَمائِِه َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا يَ  ْعَملُونَ َوَلِِلَّ  

180- İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. 

O'nun isimlerinde 'aykırılığa ( ve inkara) sapanları' bırakın. Yapmakta 

oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır. 

 

ْت بِِه  هَُو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسكَُن إِلَيْ  ا تَغَشَّاَها َحَملَْت َحْمًًّل َخِفيفًا فََمرَّ َها فَلَمَّ

َ َربَُّهَما لَئِْنَءاتَْيتَنَا صَ  ا أَثْقَلَْت َدَعَوا ّٰللاَّ اِلًحا لَنَكُونَنَّ ِمَن الشَّ فَلَمَّ  

189- O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için 

ondan eşini var etti. Onu ( eşini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi 

de bununla ( bir süre) 
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gezindi. Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri olan Allah'a dua ettiler: "Eğer 

bize salih ( bir çocuk) verirsen, andolsun şükredenlerden olacağız." 

 

( 7-ARAF SURESİ 

22,23,29,43,47,55,56,88,89,125,126,134,143,151,155,156,180,189.AYETL

ER) 

 

 َوَما َكاَن َصًَّلتُُهْم ِعْنَد اْلبَْيِت إِْلَّ ُمَكاًء َوتَْصِديَةً فَذُوقُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكفُُرونَ 

35- Onların Beyt( -i Şerif) önündeki duaları, ıslık çalmaktan ve el 

çırpmaktan başkası değildir. Artık inkar ettikleriniz dolayısıyla tadın 

azabı. ( 8-Enfal Suresi 35.ayet) 

 

ِ َوَصلََواتِ  ِ َواْليَْوِم اْْلِخِر َويَتَِّخذُ َما يُْنِفُق قُُربَاٍت ِعْنَد ّٰللاَّ سُوِل أََْل إِنََّها قُْربَةٌ َوِمَن اْْلَْعَراِب َمْن يُْؤِمُن بِاَلِلَّ    الرَّ

َ َغفُوٌر َرِحيمٌ لَُهْم َسيُْدِخلُُهُم  ُ فِي َرْحَمتِِهإِنَّ ّٰللاَّ ّٰللاَّ  

99- Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe 

iman eder ve infak ettiğini Allah Katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua 

ve bağışlama dileklerine ( bir 

 

yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. 

Allah da onları Kendi rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah, 

bağışlayandır, esirgeyendir. 

 

ُ َسِميٌع َعِليمٌ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطِه ُرهُْم َوتَُزِك يِهْم بَِها َوَصِل  َعلَْيِهْم إِنَّ صَ  ًَّلتََك َسَكٌن لَُهْم َوّٰللاَّ  

103- Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş, 

arındırmış olursun. Onlara dua et. Doğrusu, senin duan, onlar için 'bir 
sükûnet ve huzurdur.' Allah işitendir, bilendir. 

 

 

 

 

ُ َْل إِلَهَ إِْلَّ هَُو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوهَُو َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظيمِ فَإِْن تََولَّْوا فَ  قُْل َحْسبَِي ّٰللاَّ  
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129- Eğer onlar yüz çevirirlerse, de ki: "Bana Allah yeter. O'ndan başka 

İlah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur." 

( 9-TEVBE SURESİ 99,103,129.AYETLER) 

ِ َرِب  ا ْلعَالَِمينَ َدْعَواهُْم فِيَها سُْبَحانََك اللَُّهمَّ َوتَِحيَّتُُهْم فِيَها َسًَّلٌم َوَءاِخُر َدْعَواهُْم أَِن اْلَحْمُد َلِِلَّ  

10- Oradaki duaları: "Allah'ım, Sen ne Yücesin"dir ve oradaki dirlik 

temennileri: "Selam"dır; dualarının sonu da: "Gerçekten, hamd alemlerin 
Rabbi olan Allah'ındır." 

هُ َمرَّ كَ  ا َكَشْفنَا َعْنهُ ُضرَّ ْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَائًِما فَلَمَّ أَْن لَْم يَْدعُنَا إِلَى ُضٍر   َوإِذَا َمسَّ اِْلِ

َماَكانُوا يَْعَملُونَ  ُمْسِرفِينَ َمسَّهُ َكذَِلَك ُزيِ َن ِللْ   

12- İnsana bir zarar dokunduğunda, yan yatarken, otururken ya da 

ayaktayken Bize dua eder; zararını üstünden kaldırdığımız zaman ise, 
sanki kendisine dokunan zarara Bizi hiç 

çağırmamış gibi döner-gider. İşte, ölçüyü taşıranlara yapmakta oldukları 

böyle süslenmiştir. 

 

فَِرُحوا بَِها َجاَءتَْها ِريٌح هَُو الَِّذي يَُسيِ ُركُْم فِي اْلبَِر  َواْلبَْحِر َحتَّى إِذَا كُْنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن بِِهْم بِِريحٍ َطيِ بٍَة وَ 

نُّوا أَنَُّهْم أُِحيَط بِِهْم َدَعُوا اللَّ َعاِصٌف َوَجاَءهُُم اْلَمْوُج ِمْنكُِل  َمَكاٍن َوظَ   

22- Karada ve denizde sizi gezdiren O'dur. Öyle ki siz gemide 

bulunduğunuz zaman, onlar da güzel bir rüzgarla onu yüzdürürlerken ve 

( tam) bununla sevinmektelerken, ona 

 

çılgınca bir rüzgar gelip çatar ve her yandan dalgalar onları kuşatıverir; 

onlar artık bu ( dalgalarla) gerçekten kuşatıldıklarını sanmışlarken, dinde 
O'na 'gönülden katıksız 

 

bağlılar ( muhlisler)' olarak Allah'a dua etmeye başlarlar: "Andolsun eğer 

bundan bizi kurtaracak olursan, muhakkak Sana şükredenlerden 
olacağız." 

 

ِ فَعَلَْيِه تََوكَّلُوا إِْن كُْنتُْم ُمْسِلِمينَ   َوقَاَل ُموَسى يَاقَْوِم إِْن كُْنتُْم َءاَمْنتُْم بِاَلِلَّ

84- Musa dedi ki: "Ey kavmim, eğer siz Allah'a iman edip Müslüman 
olmuşsanız artık yalnızca O'na tevekkül edin." 
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ِ تََوكَّْلنَا َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِلْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ   فَقَالُوا َعلَى ّٰللاَّ

85- Dediler ki: "Biz Allah'a tevekkül ettik; Rabbimiz, bizi zulmeden bir 
kavim için bir fitne ( konusu) kılma." 

 

نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم اْلَكافِ  ِرينَ َونَِج   

86- "Ve bizi, kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar." 

 

 

 

 

آ ِلقَْوِمكَُما بِِمْصَر بُيُوتًا َواْجعَلُوا بُيُوتَكُْم قِْبلَةً َوأَقِيمُ  وا الصًََّّلةَ َوبَِش ِر  َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَْن تَبَوَّ

 اْلُمْؤِمنِينَ 

87- Musa ve kardeşine ( şöyle) vahyettik: "Mısır'da kavminiz için evler 

hazırlayın, evlerinizi namaz kılınan ( ve kıbleye dönük) yerler yapın ve 
namazı dosdoğru kılın. 

 

Mü'minleri de müjdele." 

 

ي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َربَّنَا ِليُِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك َربَّنَا  َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِنََّك َءاتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمََلَهُ ِزينَةً َوأَْمَواًْل فِ 

َحتَّى يََرُوا اْلعَذَابَ اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعلَىقُلُوبِِهْم فًََّل يُْؤِمنُوا   

88- Musa dedi ki: "Rabbimiz, şüphesiz Sen, Firavun'a ve önde gelen 

çevresine dünya hayatında bir çekicilik ( güç, ihtişam) ve mallar verdin. 

Rabbimiz, Senin yolundan 

 

saptırmaları için ( mi?) Rabbimiz, mallarını yerin dibine geçir ve onların 

kalplerinin üzerini şiddetle bağla; onlar acı azabı görecekleri zamana 

kadar iman etmeyecekler." 

 

َّبِعَاِن  َسبِيَل الَِّذيَن َْل يَْعلَُمونَ  قَالَ  قَْد أُِجيبَْت َدْعَوتُكَُما فَاْستَِقيَما َوَْل تَت  
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89- ( Allah) Dedi ki: "İkinizin duası kabul olundu. Öyleyse dosdoğru 

yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın." 

( 10-YUNUS SURESİ 10,12,22,84-89.AYETLER) 

 َونَاَدى نُوٌح َربَّهُ فَقَاَل َرِب  إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمينَ 

45- Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz benim oğlum 

ailemdendir ve Senin va'din de doğrusu haktır. Sen hakimlerin 
hakimisin." 

 

أَِعظَُك أَْن تَكُوَن ِمَن   قَاَل يَانُوُح إِنَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصاِلحٍ فًََّل تَْسأَْلِن َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنِ ي

 اْلَجاِهِلينَ 

46- Dedi ki: "Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o, salih 

olmayan bir iş ( yapmıştır). Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi Benden 
isteme. Gerçekten Ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum." 

 

َوتَْرَحْمنِي أَكُْن ِمَن اْلَخاِسِرينَ قَاَل َرِب  إِنِ ي أَعُوذُ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس ِلي بِِه ِعْلٌم َوإِْلَّ تَْغِفْر ِلي   

47- Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana 

sığınırım. Ve eğer beni bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana 

uğrayanlardan olurum." 

 

 

 

( 11-HUD SURESİ 45-47.AYETLER) 

َن ْمتُنَّنِي فِيِه َولَقَْد َراَودتُّهُ َعن نَّْفِسِه فَاَستَْعَصَم َولَئِن لَّْم يَْفعَْل َما آُمُرهُ لَيُْسَجنَنَّ َولَيَكُوقَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُ  ناً ِم 

 الصَّاِغِرينَ 

32- Kadın dedi ki: "Beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun 

onun nefsinden ben murad istedim, o ise ( kendini) korudu. Ve andolsun, 

eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa, mutlaka zindana 

atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak." 

 

ا يَْدعُونَنِي إِلَْيِه َوإِْلَّ تَْصِرْف َعنِ ي َكْيَدهُنَّ أَ  َن اْلَجاِهِلينَ قَاَل َرِب  الِس ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ ْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَكُن ِم   

33- ( Yusuf) Dedi ki: "Rabbim, zindan, bunların beni kendisine 

çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden 
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uzaklaştırmazsan, onlara ( korkarım) eğilim gösterir, ( böylece) 

cahillerden olurum." 

 

 فَاْستََجاَب لَهُ َربُّهُ فََصَرَف َعْنهُ َكْيَدهُنَّ إِنَّهُ هَُو السَِّميُع اْلعَِليمُ 

34- Böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini 

kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir. 

 

َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْويِل اْلََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َواْلَْرِض أَنَت َوِليِ ي فِي الدُّنُيَا   َرِب  قَْد آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلكِ 

 َواْلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمْسِلماً َوأَْلِحْقنِيبِالصَّاِلِحينَ 

101- "Rabbim, Sen bana mülkten ( bir pay ve onu yönetme imkanını) 

verdin, sözlerin yorumundan ( bir bilgi) öğrettin. Göklerin ve yerin 

Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim velim Sensin. Müslüman olarak 
benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat." 

( 12-YUSUF SURESİ 32-34,101.AYETLER) 

ُدونِِه ْلَ يَْستَِجيبُوَن لَُهم بَِشْيٍء إِْلَّ َكبَاِسِط َكفَّْيِه إِلَى اْلَماء ِليَْبلَُغ فَاهُ َوَما هَُو   لَهُ َدْعَوةُ اْلَحِق  َوالَِّذيَن يَْدعُوَن ِمن

 بِبَاِلِغِه َوَما ُدَعاء اْلَكافِِريَن إِْلَّفِي َضل 

14- Hak olan çağrı ( dua, ibadet) yalnızca O'na ( olan)dır. Onların 

Allah'tan başka çağırdıkları ise, onlara hiçbir şeyle cevab veremezler. ( 

Onların durumu) yalnızca, ağzına 

gelsin diye, iki avucunu suya uzatan( ın boşuna beklemesi) gibidir. Oysa 

ona gelmez. İnkar edenlerin duası, sapıklık içinde olmaktan başkası 

değildir. ( 13-Rad Suresi 14.ayet) 

 َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرِب  اْجعَْل َهـذَا اْلبَلََد آِمناً َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن نَّْعبَُد اْلَْصنَام 

35- Hani İbrahim şöyle demişti: "Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı 

putlara kulluk etmekten uzak tut." 

ِحيمٌ َرِب  إِنَُّهنَّ أَْضلَْلَن كَ  َن النَّاِس فََمن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ ِمنِ ي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك َغفُوٌر رَّ ثِيراً ِم   

36- "Rabbim, gerçekten onlar insanlardan birçoğunu şaşırtıp-saptırdı. 

Bundan böyle kim bana uyarsa, artık o bendendir, kim bana isyan ederse 

elbette Sen, bağışlayansın, esirgeyensin." 
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ِم َربَّنَا ِليُِقيُمواْ الصًَّّلَ  يَّتِي بَِواٍد َغْيِر ِذي َزْرعٍ ِعنَد بَْيتَِك اْلُمَحرَّ بَّنَا إِنِ ي أَْسَكنُت ِمن ذُِر  َن رَّ ةَ فَاْجعَْل أَْفئَِدةً ِم 

نَالثََّمَراِت لَعَلَُّهْم يَْشكُُرونَ إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهم النَّاِس تَْهِوي  ِم   

37- "Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram 

yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru 
namazı kılsınlar diye ( öyle yaptım), 

böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve 

onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler." 

 

ِ ِمن َشْيٍء فَي اْلَْرِض َوْلَ فِي السَّمَ   َربَّنَا إِنََّك تَْعلَُم َما نُْخِفي َوَما نُْعِلُن َوَما يَْخفَى َعلَى ّٰللا 

38- "Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa 

vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz." 

 

ِ الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِنَّ َربِ ي لََسِميُع الدَُّعاء   اْلَحْمُد َلِِل 

39- "Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı 

armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir." 

 

يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاء   َرِب  اْجعَْلنِي ُمِقيَم الصًَّّلَةِ َوِمن ذُِر 

40- "Rabbim, beni namazı( nda) sürekli kıl, soyumdan olanları da. 

Rabbimiz, duamı kabul buyur." 

 

 َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَسابُ 

41- "Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün, beni, anne-babamı ve mü'minleri 
bağışla" 

ا يَْعَمُل  َ َغافًِّلً َعمَّ ُرهُْم ِليَْوٍم تَْشَخُص فِيِه اْلَْبَصار َوْلَ تَْحَسبَنَّ ّٰللا  الظَّاِلُموَن إِنََّما يَُؤِخ   

42- ( Ey Muhammed,) Allah'ı sakın zulmedenlerin yapmakta 

olduklarından habersiz sanma, onları yalnızca gözlerin dehşetle 
belireceği bir güne ertelemektedir. 

 

وِسِهْم ْلَ يَْرتَدُّ إِلَْيِهْم َطْرفُُهْم َوأَْفئَِدتُُهْم َهَواءُمْهِطِعيَن ُمْقنِِعي ُرءُ   
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43- Başlarını dikerek koşarlar, gözleri kendilerine dönüp-çevrilmez. 

Kalpleri ( sanki) bomboştur. 

 

سَُل  َوأَنِذِر النَّاَس يَْوَم يَأْتِيِهُم اْلعَذَاُب فَيَقُوُل الَِّذيَن َظلَُمواْ َربَّنَا أَ  ْرنَا إِلَى أََجٍل قَِريٍب نُِّجْب َدْعَوتََك َونَتَّبِعِ الرُّ ِخ 

ن َزَوالٍ  ن قَْبُل َمالَكُم ِم   أََولَْم تَكُونُواْ أَْقَسْمتُم ِم 

44- Azabın kendilerine geleceği gün ( ile) insanları uyarıp-korkut ki, ( o 

gün) zulmedenler, şöyle diyecekler: "Bizi yakın bir süreye kadar ertele ki, 

Senin çağrına cevap 

verelim ve elçilere uyalım." Oysa daha önce, kendiniz için hiç zeval 

yoktur diye and içenler, sizler değil miydiniz? 

 

 

( 14-İBRAHİM SURESİ 35-44.AYETLER) 

بِاْلَخْيِر َوَكاَن اِِلنَساُن َعُجول َويَْدعُ اِِلنَساُن بِالشَِّر  ُدَعاءهُ   

11- İnsan hayra dua ettiği gibi, şerre de dua etmektedir. İnsan, pek 

acelecidir. 

 

ِب  اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيراً  ْحَمِة َوقُل رَّ  َواْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُِّل  ِمَن الرَّ

24- Onlara acı(Zeker) alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: "Rabbim, 

onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse Sen de onları esirge." 

 

ِب  أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل ِل ي ِمن لَُّدنَك سُْلَطاناً نَِّصيراً   َوقُل رَّ

80- Ve de ki: "Rabbim, beni ( girilecek yere) doğru bir girdirişle girdir ve 

( çıkarılacak yerden) doğru bir çıkarışla çıkar ve Katından bana yardımcı 
bir kuvvet ver." 

 

( 17-İSRA SURESİ 11,24,80.AYETLER) 

َمةً َوَهيِ ْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشداً إِْذ أََوى اْلِفتْيَةُ إِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا آتِنَا ِمن لَُّدنَك َرحْ   

10- O gençler, mağaraya sığındıkları zaman, demişlerdi ki: "Rabbimiz, 

Katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır ( bizi 

başarılı kıl). 
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 َوَْل تَقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِ ي فَاِعٌل ذَِلَك َغداً 

23-Hiçbir şey hakkında: "Ben bunu yarın mutlaka yapacağım" deme. 

 

بََّك إِذَا نَِسيَت َوقُْل َعَسى أَن يَْهِديَِن َربِ ي ِْلَْقَرَب ِمْن َهذَا َرَشداً  ُ َواْذكُر رَّ  إِْلَّ أَن يََشاَء ّٰللاَّ

24- Ancak: "Allah dilerse" ( inşaAllah yapacağım de). Unuttuğun zaman 

Rabbini zikret ve de ki: "Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yakın bir 
başarıya yöneltip-iletir." 

 

يَاةِ  ُهْم تُِريُد ِزينَةَ اْلحَ َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدعُوَن َربَُّهم بِاْلغََداةِ َواْلعَِشيِ  يُِريُدوَن َوْجَههُ َوَْل تَْعُد َعْينَاَك َعنْ 

 الدُّْنيَا َوَْل تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَُهعَن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطاً 

28- Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle 

birlikte sabret. Dünya hayatının ( aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini 

onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, 

kendi 'istek ve tutkularına ( hevasına)' uyan ve işinde aşırılığa gidene 
itaat etme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 18-KEHF SURESİ 10,23,24,28.AYETLER) 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

 كهيعص

1- Kaf, He, Ye, Ayn, Sad. 

 ِذْكُر َرْحَمِة َربِ َك َعْبَدهُ َزَكِريَّا 
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2- ( Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. 

 إِْذ نَاَدى َربَّهُ نَِداء َخِفي اً 

3- Hani o, Rabbine gizlice seslendiği zaman; 

أُْس َشْيباً َولَْم أَكُن بُِدَعائَِك َرِب  َشِقي اً قَاَل رَ  ِب  إِنِ ي َوَهَن اْلعَْظُم ِمنِ ي َواْشتَعََل الرَّ  

4- Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, 

yaşlılık aleviyle tutuştu; ben Sana dua etmekle mutsuz olmadım." 

 

َمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِراً فََهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِلي اً َوإِنِ ي ِخْفُت الْ   

5- "Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, 

benim karım da bir kısır ( kadın)dır. Artık bana Kendi Katından bir 
yardımcı armağan et." 

 

َويَِرُث ِمْن آِل يَْعقُوَب َواْجعَْلهُ َرِب  َرِضي اً  يَِرثُنِي  

6- "Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu 
( kendisinden) razı olunan( lardan) kıl." 

 

ُل َسِمي اً يَا َزَكِريَّا إِنَّا نُبَِش ُرَك بِغًَُّلٍم اْسُمهُ يَْحيَى لَْم نَْجعَل لَّهُ ِمن قَبْ   

7- ( Allah buyurdu: "Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir 
çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız." 

 

ِعتِي اً قَاَل َرِب  أَنَّى يَكُوُن ِلي غًَُّلٌم َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقِراً َوقَْد بَلَْغُت ِمَن اْلِكبَِر   

8- Dedi ki: "Rabbim, karım kısır ( bir kadın) iken, benim nasıl oğlum 
olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım." 

 

 

 

 

 قَاَل َكذَِلَك قَاَل َربَُّك هَُو َعلَيَّ َهيِ ٌن َوقَْد َخلَْقتَُك ِمن قَْبُل َولَْم تَُك َشْيئاً 

9- ( Ona gelen melek: "İşte böyle" dedi. "Rabbin dedi ki: Bu Benim için 

kolaydır, daha önce sen hiçbir şey değil iken, seni yaratmıştım." 
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 قَاَل َرِب  اْجعَل ِل ي آيَةً قَاَل آيَتَُك أَْلَّ تَُكِل َم النَّاَس ثًََّلَث لَيَاٍل َسِوي اً 

10- Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet ( ayet) ver." Dedi ki: "Senin 
alametin, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla konuşmamandır." 

 

ِ َوأَْدعُو َربِ ي َعَسى أَْلَّ أَكُوَن بُِدَعاء َربِ ي َشِقي اً   َوأَْعتَِزلُكُْم َوَما تَْدعُوَن ِمن ُدوِن ّٰللاَّ

48- "Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup-ayrılıyorum ve 

Rabbime dua ediyorum. Umulur ki, Rabbime dua etmekle mutsuz 

olmayacağım." 

( 19-MERYEM SURESİ 1-10,48.AYETLER) 

 قَاَل َرِب  اْشَرْح ِلي َصْدِري 

25- Dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç." 

 َويَِس ْر ِلي أَْمِري 

26- "Bana işimi kolaylaştır." 

 

ن ِل َسانِي َواحْ  لُْل عُْقَدةً ِم   

27- "Dilimden düğümü çöz;" 

 

 يَْفقَُهوا قَْوِلي 

28- "Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar." 

 

ْن أَْهِلي   َواْجعَل ِل ي َوِزيراً ِم 

29- "Ailemden bana bir yardımcı kıl," 

 

 َهاُروَن أَِخي 

30- "Kardeşim Harun'u" 

 

 اْشُدْد بِِه أَْزِري 

31- "Onunla arkamı kuvvetlendir." 
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 َوأَْشِرْكهُ فِي أَْمِري 

32- "Onu işimde ortak kıl," 

 

 َكْي نَُسبِ َحَك َكثِيراً 

33- "Böylece Seni çok tesbih edelim." 

 

 َونَْذكَُرَك َكثِيراً 

34- "Ve Seni çok zikredelim." 

 

 إِنََّك كُنَت بِنَا بَِصيراً 

35- "Şüphesiz Sen bizi görüyorsun." 

 

ْفنَا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد لَعَلَُّهْم يَتَّقُوَن أَْو يُْحِدُث لَُهْم ذِ  ْكراً َوَكذَِلَك أَنَزْلنَاهُ قُْرآناً َعَربِي اً َوَصرَّ  

113- Böylece Biz onu, Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda 

korkulacak şeyleri türlü şekillerde açıkladık; umulur ki korkup-sakınırlar 
ya da onlar için düşünme (yeteneğini) oluşturur. 

 

ِب  ِزْدنِ  ُ اْلَمِلُك اْلَحقُّ َوَْل تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمن قَْبِل أَن يُْقَضى إِلَْيَك َوْحيُهُ َوقُل رَّ ي ِعْلماً فَتَعَالَى ّٰللاَّ  

114- Hak olan, biricik hükümdar olan Allah Yücedir. Onun vahyi sana 

gelip-tamamlanmadan evvel, Kur'an'ı ( okumada) acele etme ve de ki: 

"Rabbim, ilmimi arttır." 

 

( 20-TAHA SURESİ 25-35,113,114.AYETLER) 

اِحِمينَ َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنِ ي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّ   
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83- Eyüp de; hani o Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Şüphesiz bu dert ( ve 

hastalık) beni sarıverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın." 

 

عَُهْم َرْحَمةً  ْن ِعنِدنَا َوِذْكَرى ِلْلعَابِِدينَ  فَاْستََجْبنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمن ُضٍر  َوآتَْينَاهُ أَْهلَهُ َوِمثْلَُهم مَّ ِم   

84- Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona 

Katımız'dan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere 
ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. 

 

 

 

 

ْبَحانََك إِنِ ي كُنُت  النُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَاِضباً فََظنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْيِه فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَن ْلَّ إِلَهَ إِْلَّ أَنَت سُ َوذَا 

 ِمَن الظَّاِلِمينَ 

87- Balık sahibi ( Yunus'u da); hani o, kızmış vaziyette gitmişti ki; 

bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. ( Balığın 

karnındaki) Karanlıklar içinde: 

"Senden başka İlah yoktur, Sen Yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden 
oldum" diye çağrıda bulunmuştu. 

 

َخْيُر اْلَواِرثِينَ َوَزَكِريَّا إِْذ نَاَدى َربَّهُ َرِب  َْل تَذَْرنِي فَْرداً َوأَنَت   

89- Zekeriya da; hani Rabbine çağrıda bulunmuştu: "Rabbim, beni yalnız 
başıma bırakma, sen mirasçıların en hayırlısısın." 

 

ْيَراِت َويَْدعُونَنَا َرَغباً َوَرَهباً  فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوَهْبنَا لَهُ يَْحيَى َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ إِنَُّهْم َكانُوا يَُساِرعُوَن فِي اْلخَ 

 َوَكانُوا لَنَا َخاِشِعينَ 

90- Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya'yı armağan ettik, eşini de 

doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, 

umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. 

 

ْحَمُن اْلُمْستَعَاُن َعلَى َما تَِصفُونَ   قَاَل َرِب  اْحكُم بِاْلَحِق  َوَربُّنَا الرَّ
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112- ( Resulullah) Dedi ki: "Rabbim, hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz, 

sizin her türlü nitelendirmelerinize karşı yardımına sığınılan Rahman ( 
olan Allah)dır." 

 

( 21-ENBİYA SURESİ 83,84,87,89,90,112.AYETLER) 

 قَاَل َرِب  انُصْرنِي بَِما َكذَّبُونِ 

26- "Rabbim" dedi ( Nuh). "Beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım 
et." 

 

 ِ عََك َعلَى اْلفُْلِك فَقُِل اْلَحْمُد َلِِلَّ انَا ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ فَإِذَا اْستََوْيَت أَنَت َوَمن مَّ   الَِّذي نَجَّ

28- "Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki: 
"Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamd olsun." 

 

بَاَركاً َوأَنَت َخْيُر اْلُمنِزِلينَ  ِب  أَنِزْلنِي ُمنَزْلً مُّ  َوقُل رَّ

29- Ve de ki: "Rabbim, beni kutlu bir konakta indir, Sen konuklayanların 
en hayırlısısın." 

 

 

 

 

ِ َكِذباً َوَما نَْحُن لَهُ بُِمْؤِمنِينَ   إِْن هَُو إِْلَّ َرُجٌل اْفتََرى َعلَى ّٰللاَّ

38- "O ise, yalnızca bir adam ( insan)dır, Allah'a karşı yalan 

uydurmaktadır, bizler de ona inanacak değiliz." 

 

 قَاَل َرِب  انُصْرنِي بَِما َكذَّبُونِ 

39- ( Peygamber) Dedi ki: "Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana 

yardım et." 

 

ا تُِريَنِ ي َما يُوَعُدونَ  ِب  إِمَّ  قُل رَّ
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93- De ki: "Rabbim, eğer onlara va'dolunan ( azab)ı mutlaka bana 

göstereceksen," 

 

 َرِب  فًََّل تَْجعَْلنِي فِي اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

94- "Rabbim, bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma." 

 

ِب  أَعُوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّيَاِطينِ   َوقُل رَّ

97- Ve de ki: "Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından Sana sığınırım." 

 َوأَعُوذُ بَِك َرِب  أَن يَْحُضُرونِ 

98- "Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım 

Rabbim." 

 

ِ إِلَهاً آَخَر َْل بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما ِحَسابُهُ ِعنَد َربِ ِه إِنَّهُ َْل يُْفِلُح اْلكَ  فُِرونَ اَوَمن يَْدعُ َمَع ّٰللاَّ  

117- Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli kesin bir kanıt ( burhan)ı 

olmaksızın başka bir İlah'a taparsa, artık onun hesabı Rabbinin 
Katındadır. Şüphesiz inkar edenler kurtuluşa eremezler. 

 

احِ  ِب  اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْيُر الرَّ ِمينَ َوقُل رَّ  

118- Ve de ki: "Rabbim, bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin 
en hayırlısısın." 

 

( 23-MÜ’MİNUN SURESİ 
26,28,29,38,39,93,94,97,98,117,118.AYETLER) 

َ يَُسبِ ُح لَهُ َمن فِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوالطَّْيُر َصافَّا  ُ َعِليٌم  أَلَْم تََر أَنَّ ّٰللاَّ ٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصًَّلتَهُ َوتَْسبِيَحهُ َوّٰللاَّ

 بَِما يَْفعَلُونَ 

41- Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar, 

gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri, kendi duasını ve tesbihini 
şüphesiz bilmiştir. Allah, onların işlediklerini bilendir. 

( 24-Nur Suresi 41.ayet) 
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 َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَابََها َكاَن َغَراماً 

65- Onlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir; gerçekten, 
onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç ( veya sürekli bir acıdır) derler. 

 

ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن إِ  يَّاتِنَا قُرَّ َماماً َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُِر   

74- Ve onlar: "Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün 

aydınlığı olacak ( çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder 

kıl," diyenlerdir. 

 

 قُْل َما يَْعبَأُ بِكُْم َربِ ي لَْوَْل ُدَعاُؤكُْم فَقَْد َكذَّْبتُْم فََسْوَف يَكُوُن ِلَزاماً 

77- De ki: "Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Fakat 

siz gerçekten yalanladınız; artık ( bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır." 

( 25-FURKAN SURESİ 65,74,77.AYETLER) 

 قَاَل َهْل يَْسَمعُونَكُْم إِْذ تَْدعُونَ 

72- Dedi ki: "Peki, dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı?" 

ا كُنتُْم   تَْعبُُدونَ قَاَل أَفََرأَْيتُم مَّ  

75- ( İbrahim) Dedi ki: "Şimdi, neye tapmakta olduğunuzu gördünüz 
mü?" 

 أَنتُْم َوآبَاُؤكُُم اْْلَْقَدُمونَ 

76- "Hem siz, hem de eski atalarınız?" 

 

 فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِل ي إِْلَّ َربَّ اْلعَالَِمينَ 

77- "İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdır; yalnızca alemlerin Rabbi 

hariç" 

 الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ 

78- "Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur;" 

 

 َوالَِّذي هَُو يُْطِعُمنِي َويَْسِقينِ 

79- "Bana yediren ve içiren O'dur;" 
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 َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفينِ 

80- "Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur;" 

 َوالَِّذييُِميتُنِي ثُمَّ يُْحيِينِ 

81- "Beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O'dur," 

 

 

 

 

 َوالَِّذي أَْطَمُع أَن يَْغِفَر ِلي َخِطيئَتِي يَْوَم الِد ينِ 

82- "Din ( ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur;" 

 َرِب  َهْب ِلي ُحْكماً َوأَْلِحْقنِي بِالصَّاِلِحينَ 

83- "Rabbim, bana hüküm ( ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara 

kat;" 

 

 َواْجعَل ِل ي ِلَساَن ِصْدٍق فِي اْْلِخِرينَ 

84- "Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili ( lisan-ı sıdk) ver." 

 

ْلنِي ِمن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ َواْجعَ   

85- "Beni nimetlerle-donatılmış cennetin mirasçılarından kıl," 

 

اِل ينَ   َواْغِفْر ِْلَبِي إِنَّهُ َكاَن ِمَن الضَّ

86- "Babamı da bağışla, çünkü o şaşırıp sapanlardandır." 

 

 َوَْل تُْخِزنِي يَْوَم يُْبعَثُونَ 

87- "Ve beni ( insanların) diriltilecekleri gün küçük düşürme," 

 

 يَْوَم َْل يَنفَُع َماٌل َوَْل بَنُونَ 



©Rasittuncakitapları 
 

 
66 

 

88- 'Malın da, çocukların da bir yarar sağlayamadığı günde." 

 

َ بِقَْلٍب َسِليمٍ   إِْلَّ َمْن أَتَى ّٰللاَّ

89- "Ancak Allah'a selim bir kalp ile gelenler başka." 

 

 قَاَل َرِب  إِنَّ قَْوِمي َكذَّبُونِ 

117- Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz kavmim beni yalanladı." 

 

ِعي ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  نِي َوَمن مَّ  فَاْفتَْح بَْينِي َوبَْينَُهْم فَتْحاً َونَِج 

118- "Bundan böyle, benimle onların arasını açık bir hükümle ayır ve 
beni ve benimle birlikte olan mü'minleri kurtar." 

 

 

 

 

َن اْلقَاِلينَ   قَاَل إِنِ ي ِلعََمِلكُم ِم 

168- Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı 

olanlardanım." 

 

ا يَْعَملُونَ  نِي َوأَْهِلي ِممَّ  َرِب  نَِج 

169- "Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar." 

 

( 26-ŞUARA SURESİ 72,75-89,117,118,168,169.AYETLER) 

ْم سُلَْيَماُن َوُجنُوُدهُ َوهُْم َْل  َحتَّى إِذَا أَتَْوا َعلَى َواِدي النَّْمِل قَالَْت نَْملَةٌ يَا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَكُْم َْل يَْحِطَمنَّكُ 

ونَ يَْشعُرُ   

18- Nihayet karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca dedi ki: "Ey 

karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları, 

farkında olmaksızın sizi kırıp- geçmesin." 
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ن قَْوِلَها َوقَاَل َرِب  أَْوِزْعنِي أَنْ  أَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل   فَتَبَسََّم َضاِحكاً ِم 

 َصاِلحاً تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِيبَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِدَك الصَّاِلِحينَ 

19- ( Süleyman) Bu sözü üzerine tebessüm edip güldü ve dedi ki: 

"Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut 
olacağın salih bir amelde bulunmamı ilham et 

ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat." 

 

ِ قَِليًّلً  َع ّٰللاَّ ن يُِجيُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا َدَعاهُ َويَْكِشُف السُّوَء َويَْجعَلُكُْم ُخلَفَاء اْْلَْرِض أَإِلَهٌ مَّ ا تَذَكَُّرونَ  مَّ أَمَّ  

62- Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana, Kendisi'ne dua ettiği zaman 

icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? 

Allah ile beraber başka bir 

İlah mı? Ne az öğüt-alıp düşünüyorsunuz. 

 

( 27-NEML SURESİ 18,19,62.AYETLER) 

ْن أَْهِلَها فََوَجَد فِيَها َرُجلَْيِن يَْقتَتًَِّلِن َهذَا ِمن ِشيعَتِِه َوَهذَ  ِه فَاْستَغَاثَهُ  َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغْفلٍَة ِم  ا ِمْن َعُدِو 

ِه فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَ  ِضلٌّ  الَِّذي ِمن ِشيعَتِِه َعلَى الَِّذيِمْن َعُدِو  ْيَطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ مُّ ْيِه قَاَل َهذَا ِمْن َعَمِل الشَّ

بِينٌ   مُّ

15- ( Musa) Halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi, orda kavga 

etmekte olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlarından, şu da 

düşmanlarından. Derken taraftarlarından 

 

olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine 

ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. ( Sonra da: "Bu şeytanın 
işindendir; o, gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır" dedi. 

 

 

 

 

ِحيمُ  قَاَل َرِب  إِنِ ي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي فَغَفَرَ  لَهُ إِنَّهُ هَُو اْلغَفُوُر الرَّ  

16- Dedi ki: "Rabbim, gerçekten, ben kendi nefsime zulmettim, artık beni 

bağışla." Böylece ( Allah) onu bağışladı. Şüphesiz. O, bağışlayandır, 

esirgeyendir. 
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راً ِل ْلُمْجِرِمينَ قَاَل َرِب  بَِما أَْنعَْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُوَن َظِهي   

17- Dedi ki: "Rabbim, bana verdiğin nimetler adına, artık suçlu 
günahkarlara destekçi olmayacağım." 

 

ْن أَْقَصى اْلَمِدينَِة يَْسعَى قَاَل يَا ُموَسى إِنَّ اْلَمََلَ يَأْتَِمُروَن بَِك ِليَْقتُلُوَك فَاْخُرْج  َك ِمَن  إِنِ ي لَ َوَجاء َرُجٌل ِم 

 النَّاِصِحينَ 

20- Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki: "Ey Musa, 

önde gelenler, seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler, 
artık sen çık git; gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim." 

 

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ  فََخَرَج ِمْنَها َخائِفاً يَتََرقَّبُ  قَاَل َرِب  نَِج   

21- Böylece oradan korku içinde ( çevreyi) gözetleyerek çıkıp gitti: 
"Rabbim, zalimler topluluğundan beni kurtar" dedi. 

 

هَ تِْلقَاء َمْديََن قَاَل َعَسى َربِ ي أَن يَْهِديَنِي َسَواء السَّ  ا تََوجَّ بِيلِ َولَمَّ  

22- Medyen'e doğru yöneldiğinde de: "Umarım Rabbim, beni doğru bir 
yola yöneltip iletir" dedi. 

 

َن النَّاِس يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم اْمَرأتَْيِن تَذُوَدانِ  ةً ِم  ا َوَرَد َماء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ ا  قَاَل َما َخْطبُكَُما قَالَتَ  َولَمَّ

َعاءَوأَ  بُونَا َشْيٌخ َكبِيرٌ َْل نَْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الِر   

23- Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu 

buldu. Onların gerisinde de ( hayvanları su başına götürmekten çekinen) 

iki kadın buldu. Dedi ki: "Bu 

durumunuz ne?" "Çobanlar sürülerini sulamadıkça, biz sürülerimizi 
sulayamayız; babamız, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır." dediler. 

 

 فََسقَى لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الِظ ِل  فَقَاَل َرِب  إِنِ ي ِلَما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيرٌ 

24- Hemencecik onların sürülerini suladı, sonra yine gölgeye çekilerek 
dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım." 
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( 28-KASAS SURESİ 15-17,20-24.AYETLER) 

 قَاَل َرِب  انُصْرنِي َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْفِسِدينَ 

30- Dedi ki: "Rabbim, fesat çıkaran ( bu) kavme karşı bana yardım et." ( 

29-Ankebut Suresi 30.ayet) 

 

نْ  ْنهُ َرْحَمةً إِذَا فَِريٌق ِم  نِيبِيَن إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهم ِم  ُهم بَِربِ ِهْم يُْشِركُونَ َوإِذَا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهم مُّ  

33- İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız bağlılar' 

olarak, Rablerine dua ederler; sonra kendinden onlara bir rahmet 
taddırınca hemencecik bir grup Rablerine 

 

şirk koşarlar. 

( 30-Rum Suresi 33.ayet) 

 

ا َرَزْقنَاهُْم يُنِفقُونَ  تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ يَْدعُوَن َربَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ  

16- Onların yanları ( gece namazına kalkmak için) yataklarından 

uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler ve kendilerine rızık 
olarak verdiklerimizden infak ederler. ( 

 

32-Secde Suresi 16.ayet) 

 

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيماً هَُو الَِّذي يَُصِل ي َعلَيْ  كُْم َوَمًَّلئَِكتُهُ ِليُْخِرَجكُم ِم   

43- O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; 

melekleri de ( size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir. ( 33-

Ahzap Suresi 43.ayet) 
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ْم َوَْل يُنَبِ ئَُك ِمثُْل  إِن تَْدعُوهُْم َْل يَْسَمعُوا ُدَعاءكُْم َولَْو َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَكُْم َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَْكفُُروَن بِِشْرِككُ 

 َخبِيرٍ 

14- Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler, işitseler bile size cevap 

veremezler. Kıyamet gününde ise, sizin şirk koşmanızı 
tanımayacaklardır. ( Bunu herşeyden) Haberi 

 

olan Allah gibi sana ( hiç kimse) haber vermez. 

 

ِ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا لَغَفُوٌر َشكُورٌ   َوقَالُوا اْلَحْمُد َلِِلَّ

34- Derler ki: "Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamd olsun; 
şüphesiz Rabbimiz, gerçekten bağışlayandır, şükrü kabul edendir." 

 

 

 

 

 الَِّذي أََحلَّنَا َداَر اْلُمقَاَمِة ِمن فَْضِلِه َْل يََمسُّنَا فِيَها نََصٌب َوَْل يََمسُّنَا فِيَها لُغُوبٌ 

35- "Ki O, bizi Kendi fazlından ( ebedi olarak) kalınacak bir yurda 

yerleştirdi; burada bize bir yorgunluk dokunmaz ve burada bize bir 
bıkkınlık da dokunmaz." 

 

( 35-FATIR SURESİ 14,34,35.AYETLER) 

 َوقَاَل إِنِ ي ذَاِهٌب إِلَى َربِ ي َسيَْهِدينِ 

99- ( İbrahim) Dedi ki: “Şüphesiz ben, Rabbime gidiciyim; O, beni 

hidayete erdirecektir.” 

 

اِلِحينَ   َرِب  َهْب ِلي ِمَن الصَّ

100- “Rabbim, bana salihlerden ( olan bir çocuk) armağan et.” 

 

( 37-SAFFAT SURESİ 99,100.AYETLER) 

ْن بَْعِدي إِنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ قَاَل َرِب  اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلكاً ْلَّ يَنبَ  ِغي ِْلََحٍد ِم   
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35- "Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan 

bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin." ( 
38-Sad Suresi 35.ayet) 

 

نَساَن ُضرٌّ َدَعا  ِ َوإِذَا َمسَّ اِْلِ ْنهُ نَِسَي َما َكاَن يَْدعُو إِلَْيِه ِمن قَْبُل َوَجعََل َلِِلَّ لَهُ نِْعَمةً ِم    َربَّهُ ُمنِيباً إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا َخوَّ

 أَنَداداً ِل يُِضلَّ َعن َسبِيِلِه قُْلتََمتَّْع بِكُْفِرَك قَِليًّلً إِنََّك ِمْن أَْصَحاِب النَّارِ 

8- İnsana bir zarar dokunduğu zaman, gönülden katıksızca yönelmiş 

olarak Rabbine dua eder. Sonra ona Kendinden bir nimet verdiği zaman, 
daha önce O'na dua ettiğini unutur ve 

O'nun yolundan saptırmak amacıyla Allah'a eşler koşmaya başlar. De ki: 

"İnkarınla biraz ( dünya zevklerinden) yararlan; çünkü sen, ateşin 
halkındansın." 

 

انُوا فِيِه يَْختَِلفُونَ قُِل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواْْلَْرِض َعاِلَم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ أَنَت تَْحكُُم بَْيَن ِعبَاِدَك فِي َما كَ   

46- De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve müşahede edilebileni bilen 

Allah'ım. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde, kullarının arasında sen 

hüküm vereceksin." 

 

نَّا قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم بَلْ  ْلنَاهُ نِْعَمةً ِم  نَساَن ُضرٌّ َدَعانَا ثُمَّ إِذَا َخوَّ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم َْل   ِهَي فِتْنَةٌ  فَإِذَا َمسَّ اِْلِ

 يَْعلَُمونَ 

49- İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Bize dua eder; sonra 

tarafımızdan ona bir nimet ihsan ettiğimizde, der ki: "Bu, bana ancak bir 
bilgi( m) dolayısıyla verildi." Hayır; bu 

bir fitne ( kendisini bir deneme)dir. Ancak çoğu bilmiyorlar. 

 

 

( 39-ZÜMER SURESİ 8,46,49.AYETLER) 

َن آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت  الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُسبِ ُحوَن بَِحْمِد َربِ ِهْم َويُْؤِمنُوَن بِِه َويَْستَْغِفُروَن ِللَِّذي

ْحَمةً َوِعْلماً فَاْغِفْرِللَّ   كُلَّ َشْيءٍ  ِذيَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعذَاَب اْلَجِحيمِ رَّ  

7- Arş'ı yüklenmekte olanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd 

ile tesbih etmekte, O'na iman etmekte ve iman edenlere mağfiret 

dilemektedirler: "Rabbimiz, rahmet ve ilim 
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bakımından herşeyi kuşatıp-sardın, tevbe edenler ve Senin yoluna tabi 

olanlara mağfiret et ve onları cehennem azabından koru." 

 

يَّاتِِهْم إِ  عَِزيُز اْلَحِكيمُ نََّك أَنَت الْ َربَّنَا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعدتَُّهم َوَمن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُِر   

8- "Rabbimiz, onları Adn cennetlerine sok ki onlara ( bunu) va'dettin; 

babalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanları da. Gerçekten Sen, 
üstün ve güçlü olansın, hüküm ve hikmet sahibisin." 

يِ ئَاِت يَْوَمئٍِذ فَقَْد َرِحْمتَهُ َوذَِلَك هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظيمُ َوقِِهُم السَّيِ ئَاِت َوَمن تَِق السَّ   

9- "Ve onları kötülüklerden koru. O gün Sen, kimi kötülüklerden 

korumuşsan, gerçekten ona rahmet etmişsin. İşte büyük 'kurtuluş ve 

mutluluk' budur. 

 

َ ُمْخِلِصيَن لَهُ  الِد يَن َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  فَاْدعُوا ّٰللاَّ  

14- Öyleyse, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua ( kulluk) 

edin; kafirler hoş görmese de. 

 

َن اْلعَذَابِ   َوقَاَل الَِّذيَن فِي النَّاِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم اْدعُوا َربَّكُْم يَُخِف ْف َعنَّا يَْوماً ِم 

49- Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine dediler ki: "Rabbinize 

dua edin; azaptan bir günü ( olsun) bize hafifletsin." 

 

ي َضًَّللٍ فِ  قَالُوا أََولَْم تَُك تَأْتِيكُْم ُرسُلُكُم بِاْلبَيِ نَاِت قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاْدعُوا َوَما ُدَعاء اْلَكافِِريَن إِْلَّ   

50- ( Bekçiler: "Size kendi Resulleriniz açık belgelerle gelmez miydi?" 

dediler. Onlar: "Evet" dediler. ( Bekçiler:) "Şu halde siz dua edin" dediler. 
Oysa kafirlerin duası, çıkmazda olmaktan başkası değildir. 

 

ْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ َوقَاَل َربُّكُُم اْدعُونِي أَْستَجِ   

60- Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, size icabet edeyim. Doğrusu Bana 

ibadet etmekten büyüklenen ( müstekbir)ler; cehenneme boyun bükmüş 

kimseler olarak gireceklerdir. 
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ِ َرِب  اْلعَالَِمينَ   هَُو اْلَحيُّ َْل إِلَهَ إِْلَّ هَُو فَاْدعُوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الِد يَن اْلَحْمُد َلِِلَّ

65- O, Hayy ( diri) olandır. O'ndan başka İlah yoktur; öyleyse dini 

yalnızca Kendisi'ne halis kılanlar olarak O'na dua edin. Alemlerin 

Rabbine hamd olsun. 

 

( 40-MÜ'MİN SURESİ 7-9,14,49,50,60,65.AYETLER) 

نَساِن أَْعَرَض َونَأى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّهُ الشَّرُّ فَذُو ُدَعاء َعِريٍض   َوإِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اِْلِ

51- İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirir ve yan çizer; ona bir şer 

dokunduğu zaman ise, artık o, geniş ( kapsamlı ve derinlemesine) bir dua 
sahibidir. 

( 41-Fussilet Suresi 51.ayet) 

 

َر لَنَ ِلتَْستَُووا َعلَى ظُُهوِرِه ثُمَّ تَْذكُُروا نِْعَمةَ َربِ كُْم إِذَا اْستََوْيتُْم َعلَْيِه َوتَقُولُوا سُْبحاَن الَِّذي سَ  ا َهذَا َوَما كُنَّا لَهُ  خَّ

 ُمْقِرنِينَ 

13- Onların sırtlarına binip-doğrulmanız, sonra doğrulduğunuz zaman, 

Rabbinizin nimetini zikretmeniz ve: "Bunlara bizim için boyun eğdiren ( 
Allah) ne Yücedir, yoksa biz bunu ( 

kendi hizmetimize) yanaştıramazdık" demeniz için. 

 

 َوإِنَّا إِلَى َربِ نَا لَُمنقَِلبُونَ 

14- Ve biz elbette, Rabbimiz'e çevrilip-döneceğiz." 

 

 َوقَالُوا يَا أَيَُّها السَّاِحُر اْدعُ لَنَا َربََّك بَِما َعِهَد ِعنَدَك إِنَّنَا لَُمْهتَُدونَ 

49- Ve onlar dediler ki: "Ey büyücü, sende olan ahdi ( sana verdiği sözü) 
adına bizim için Rabbine dua et; gerçekten biz hidayete gelmiş olacağız." 

 

( 43-ZUHRUF SURESİ 13,14,49.AYETLER) 

بِينٍ   فَاْرتَِقْب يَْوَم تَأْتِي السََّماء بُِدَخاٍن مُّ

10- Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle; 
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 يَْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليمٌ 

11- ( Bu duman) insanları sarıp-kuşatıverir. İşte bu, acı bir azaptır. 

 

 َربَّنَا اْكِشْف َعنَّا اْلعَذَاَب إِنَّا ُمْؤِمنُونَ 

12- "Rabbimiz, azabı üstümüzden açıp-gider; çünkü biz ( artık) iman 

edicileriz." 

 

ْجِرُمونَ   فََدَعا َربَّهُ أَنَّ َهُؤَْلء قَْوٌم مُّ

22- Sonunda Rabbine: "Gerçekten bunlar, suçlu-günahkar bir 

kavimdirler" diye dua etti. 

 

 

 

 

تَّبَعُون   فَأَْسِر بِِعبَاِدي لَْيًّلً إِنَّكُم مُّ

23- ( Allah da: "Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak 
takip edileceksiniz." ( diye duasını kabul edip cevap verdi). 

 

( 44-DUHAN SURESİ 10-12,22,23.AYETLER) 

هُ كُْرهاً َوَوَضعَتْهُ كُْرهاً َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثًََّل  نَساَن بَِواِلَدْيِه إِْحَساناً َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَا اِْلِ َن َشْهراً َحتَّى إِذَا  ثُوَوَوصَّ

ى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل  بَلََغ أَشُدَّهُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَالََرِب  أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَ 

يَّتِي إِنِ ي تُْبُت إِلَْيَك َوإِ  نِ ي ِمنَاْلُمْسِلِمينَ َصاِلحاً تَْرَضاهُ َوأَْصِلْح ِلي فِي ذُِر   

15- Biz insana, 'anne ve babasına' iyilikle davranmasını tavsiye ettik. 

Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Onun ( hamilelikte) 

taşınması ve sütten kesilmesi, 

otuz aydır. Nihayet güçlü ( erginlik) çağına erip kırk yıl ( yaşın)a ulaşınca, 

dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve 
Senin razı olacağın salih 

bir amelde bulunmamı bana ilham et; benim için soyumda salahı ver. 

Gerçekten ben tevbe edip Sana yöneldim ve gerçekten ben 
Müslümanlardanım." 
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( 46-Ahkaf Suresi 15.ayet) 

ِحيمُ   إِنَّا كُنَّا ِمن قَْبُل نَْدعُوهُ إِنَّهُ هَُو اْلبَرُّ الرَّ

28- "Şüphesiz, biz bundan önce O'na dua ( kulluk) ederdik. Gerçekten O, 
iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta Kendisi'dir." ( 52-Tur Suresi 28.ayet) 

بَّهُ أَنِ ي َمْغلُوٌب فَانتَِصرْ فََدَعا رَ   

10- Sonunda Rabbine dua etti: "Gerçekten ben, yenik düşmüş 

durumdayım. Artık Sen ( bu kafir toplumdan) intikam al." ( 54-Kamer 

Suresi 10.ayet) 

 

خْ  ً  َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِِلِ يَماِن َوَْل تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغًّل  َوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا بِاِْلِ

ِحيمٌ   ِل لَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ

10- Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden 

önceiman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman 

edenlere karşı bir kin bırakma. 

Rabbimiz, gerçekten Sen, çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin." ( 59-Haşr 
Suresi 10.ayet) 

( 60-MÜMTEHİNE SURESİ 4,5.AYETLER) 

ِ  قَْد َكانَْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمعَهُ إِْذ قَالُ  ا تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن ّٰللاَّ وا ِلقَْوِمِهْم إِنَّا بَُراء ِمنكُْم َوِممَّ

ِ َوْحَدهُ إِْلَّ  قَْوَل إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه َْلَْستَْغِفَرنَّ   َكفَْرنَا بِكُْم َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَكُُماْلعََداَوةُ َواْلبَْغَضاء أَبَداً َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاَلِلَّ

بَّنَا َعلَْيَك تََوكَّْلنَاَوإِلَْيَك أَنَْبنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ لََك  ِ ِمن َشْيٍء رَّ َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن ّٰللاَّ  

4- İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani 

kendi kavimlerine demişlerdi ki: "Biz, sizlerden ve Allah'ın dışında 
taptıklarınızdan gerçekten uzağız. 

Sizi ( artık) tanımayıp-inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak 

iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir." 
Ancak İbrahim'in babasına: 

 

"Sana bağışlanma dileyeceğim, ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye 

karşı senin için gücüm yetmez." demesi hariç. "Ey Rabbimiz, biz Sana 
tevekkül ettik ve 'içten Sana yöneldik.' Dönüş Sanadır." 

 

اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِل لَِّذيَن َكفَُروا َواْغِفْر لَنَا َربَّنَا إِنََّك أَنتَ   
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5- "Rabbimiz, bizi inkar edenler için fitne ( deneme konusu) kılma ve bizi 

bağışla Rabbimiz. Şüphesiz Sen, üstün ve güçlüsün, hüküm ve hikmet 
sahibisin." 

 

( 66-TAHRİM SURESİ 8-11.AYETLER) 

ِ تَْوبَةً نَُّصوحاً َعَسى َربُّكُْم أَن يَُكِف َر َعنكُْم َسيِ ئَاتِكُْم َويُْدِخلَكُْم َجنَّاٍت تَْجِري  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى   ّٰللاَّ

ُ النَّبِيَّ َوا  يَقُولُوَن َربَّنَا  لَِّذيَن آَمنُوا َمعَهُ نُوُرهُْم يَْسعَى بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمانِِهمْ ِمن تَْحتَِها اْْلَْنَهاُر يَْوَم َْل يُْخِزياَلِلَّ

 أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى كُِل  َشْيٍء قَِديرٌ 

8- Ey iman edenler, Allah'a kesin ( nasuh) bir tevbe ile tevbe edin. 

Olabilir ki, Allah sizin kötülüklerinizi örter ve altından ırmaklar akan 
cennetlere sokar. O gün Allah, 

Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir. 

Nurları, önlerinde ve sağ yanlarında koşar-parıldar. Derler ki: "Rabbimiz 
nurumuzu tamamla, bizi bağışla. 

Şüphesiz Sen, herşeye güç yetirensin." 

 

ِد اْلكُفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواهُْم َجَهنَُّم َوبِئَْس اْلَمِصيرُ يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاهِ   

9- Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı 

'sert ve caydırıcı' davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir 

dönüş yeridir o. 

 

ُ َمثًَّلً ِل لَِّذيَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوحٍ َواِْمَرأَةَ لُوٍط َكانَتَا تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا صَ  اِلَحْيِن فََخانَتَاهَُما فَلَْم  َضَرَب ّٰللاَّ

ِ َشْيئاً َوقِيًَّلْدُخًَّل النَّاَر َمَع الدَّاِخِلينَ   يُْغنِيَا َعْنُهَما ِمَن ّٰللاَّ

10- Allah, inkar edenlere, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi. İkisi 

de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı; ancak 

onlara ihanet ettiler. Bundan 

dolayı, ( kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar 

sağlamadılar. İkisine de: "Ateşe diğer girenlerle birlikte girin" denildi. 

 

ُ َمثًَّلً ِل لَِّذيَن آَمنُوا اِْمَرأَةَ فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َرِب  اْبِن ِلي ِعنَدَك بَْيتاً فِي اْلَجنَّةِ  نِي ِمن فِْرَعْوَن  َوَضَرَب ّٰللاَّ  َونَِج 

نِي ِمَن اْلقَْوِمالظَّاِلمِ َوَعَمِلِه  ينَ َونَِج   

11- Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. Hani demişti 

ki: "Rabbim bana Kendi Katında, cennette bir ev yap; beni Firavun'dan 
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ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da 

kurtar." 

 

 

 

 

( 71-NUH SURESİ 26-28.AYETLER) 

ِب  َْل تَذَْر َعلَى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكافِِريَن َديَّاراً   َوقَاَل نُوٌح رَّ

26- Nuh "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi 
bırakma." dedi. 

 إِنََّك إِن تَذَْرهُْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك َوَْل يَِلُدوا إِْلَّ فَاِجراً َكفَّاراً 

27- "Çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını şaşırtıp-

saptırırlar ve onlar, kötülükten sınırı aşan ( facir'den) kafirden başkasını 

doğurmazlar." 

َْل تَِزِد الظَّاِلِميَن إِْلَّ تَبَاراً َرِب  اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمناً َوِلْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت وَ   

28- "Rabbim, beni, annemi, babamı, mü'min olarak evime gireni, iman 

eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan 
başkasını arttırma." 

 

( 72-CİN SURESİ 19,20.AYETLER) 

ا قَاَم َعْبدُ  ِ يَْدعُوهُ َكاُدوا يَكُونُوَن َعلَْيِه ِلبَداً َوأَنَّهُ لَمَّ   ّٰللاَّ

19- Şu bir gerçek ki, Allah'ın kulu ( olan Muhammed,) O'na dua ( ibadet 

ve kulluk) için kalktığında, onlar ( müşrikler,) neredeyse çevresinde 

keçeleşeceklerdi. 

 

ِرُك بِِه أََحداً قُْل إِنََّما أَْدعُو َربِ ي َوَْل أُشْ   

20- De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç 

kimseyi ( ve hiçbir şeyi) ortak koşmuyorum." 

( 113-FELAK SURESİ 1-5.AYETLER) 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
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Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

فَلَقِ قُْل أَعُوذُ بَِرِب  الْ   

1- De ki: Sabahın Rabbine sığınırım. 

 ِمن َشِر  َما َخلَقَ 

2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 

 َوِمن َشِر  َغاِسٍق إِذَا َوقَبَ 

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 

 َوِمن َشِر  النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَدِ 

4- Düğümlere üfüren-kadınların şerrinden, 

 َوِمن َشِر  َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 

5- Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden. 

 

 

( 114-NAS SURESİ 1-6.AYETLER) 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla 

 قُْل أَعُوذُ بَِرِب  النَّاِس 

1- De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 

 َمِلِك النَّاِس 

2- İnsanların malikine, 

 إِلَِه النَّاِس 

3- İnsanların ( gerçek) İlahına; 

 ِمن َشِر  اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس 

4- 'Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran' vesvesecinin 
şerrinden. 

 الَِّذي يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس 

5- Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir ( içlerine kuşku, kuruntu 
fısıldar); 
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 ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس 

6- Gerek cinlerden, gerekse insanlardan ( olan her hannas'tan Allah'a 
sığınırım). 

 

----------------- 

 

Allah-u Teala Kur’an-ı Kerimin ayetlerinin içerisinde birçok dualara yer 

vermiş ve kullarının da bu şekilde kendisine dua etmelerini istemiştir. 

Bazı surelerin tamamı dua iken; 

bazılarının da ayetlerinin içinde dua niteliği taşıyan cümlelerden 

oluşmaktadır. Dualardan bazıları Allah’a övgü niteliğini taşırken; bazıları 

da Allah’tan istememiz gereken 

şeylerle ilgili her konuyu kapsayarak verilmiş olan dualardır. Dua anlamı 

içeren ayet ve surelerin tamamı olmasada sanıyorum buyuk kısmı 

aşağıdadır: 

Ayetlerin Arasında Bulunan Dualar: 

( Ahkaf Suresi 15. ayet) "Rabbim; beni, bana ve ebeveynime verdiğin 

nimete şükretmeye, hoşnut olacağın iyi bir iş yapmaya yönelt! Soyum 

içinde, benim için barışı gerçekleştir. 

 

Sana yöneldim ben, sana teslim olanlardanım ben!" 

 

( Ali İmran Suresi 8. ayet) Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele 

yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve bize katından bir 
rahmet bağışla. Sen, yalnız sen Vahhâb`sın, bol bol bağışta bulunansın. 

 

( Ali İmran Suresi 9. ayet) Ey Rabbimiz! Sen Câmî`sin; insanları 

varlığında kuşku bulunmayan bir günde mutlaka toplayacaksın. Allah, 

sözünü yerine getireceği yer ve zamanı asla şaşırmaz. 

( Ali İmran Suresi 16. ayet) "Ey Rabbimiz, kuşkusuz olarak sana inandık. 
Bağışla günahlarımızı, ateş azabından koru bizi. " 



©Rasittuncakitapları 
 

 
80 

 

( Ali İmran Suresi 26. ayet) "Ey mülkün Mâlik`i, sahibi olan Allah’ım! 

Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden 

çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil 

kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin. " 

( Ali İmran Suresi 27. ayet) "Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de 

gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. 

Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın. " 

( Ali İmran Suresi 38. ayet) "Rabbim, katından bana tertemiz bir soy 
bağışla. Sen yakarışı en iyi duyansan. " 

( Ali İmran Suresi 53. ayet) "Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, 
resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz!" 

( Ali İmran Suresi 73. ayet) "Lütuf Allah`ın elindedir; onu dilediğine 

verir. Allah Vâsî`dir, varlığı sürekli genişletir; Alîm`dir, her şeyi en iyi 
şekilde bilir. " 

( Ali İmran Suresi 74. ayet) Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük 

lütfun sahibidir. 

( Ali İmran Suresi 84. ayet) "Allah`a, bize indirilene, İbrahim`e, 

İsmail`e, İshak`a, Yakub`a, torunlarına indirilmiş olana, Mûsa`ya, 

İsa`ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. 
Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız. Biz O`na teslim olanlarız. " 

( Ali İmran Suresi 109. ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi 

Allah`ındır. İş ve oluşlar Allah`a döndürülür. 

( Ali İmran Suresi 129. ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah`ındır. 

Dilediğini/dileyeni affeder; dilediğine/dileyene azap eder. Allah çok 

affedici, çok merhametlidir. 

( Ali İmran Suresi 147. ayet) "Ey Rabbimiz! Bağışla bizim günahlarımızı, 

affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et 
bize küfre sapan topluma karşı!" 

( Ali İmran Suresi 189. ayet) Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi 

Allah`ındır. Allah Kadîr`dir, herşeye gücü yeter. 

( Ali İmran Suresi 191. ayet) "Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. 
Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi. " 

( Ali İmran Suresi 192. ayet) "Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu 

onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır. " 
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( Ali İmran Suresi 193. ayet) "Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, `Rabbinize 

inanın!` diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! 
Günahlarımızı bağışla bizim. 

Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et. " 

( Ali İmran Suresi 194. ayet) "Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize 

vaat etmiş olduğunu da bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen, 
vaadine asla ters düşmezsin. " 

 

( Ankebut Suresi 46. ayet) "Bize indirilene de size indirilene de iman 
ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O`na teslim olanlarız. " 

( Araf Suresi 47. ayet) "Ey Rabbimiz, bizleri, zalimler topluluğuyla 

birleştirme. " 

( Araf Suresi 89. ayet) Rabbimiz, bilgice herşeyi kuşatmıştır. Allah`a 

dayanıp güvendik biz. Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızda hak 

ile hükmet. Sen, çözüm getirenlerin en hayırlısısın. " 

 

( Araf Suresi 126. ayet) Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı 

müslümanlar olarak al. " 

 

( Araf Suresi 151. ayet) "Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine 
sok bizi. Sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin. " 

 

( Araf Suresi 155. ayet) "Rabbim, dileseydin, onları da beni de daha önce 

helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden biz helak mı 

edeceksin? Bu iş senin 

 

imtihanından başka birşey değildir. Onunla dilediğini şaşırtır, dilediğine 

yol gösterirsin. Sen bizim Veli`mizsin. O halde affet bizi, acı bize. Sen 

affedenlerin en hayırlısısın. " 

 

( Araf Suresi 156. ayet) "Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de 

ahirette. Dönüp dolaşıp sana geldik. " 
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( Araf Suresi 158. ayet) Göklerin ve yerin mülkü o Allah`ındır. İlah yoktur 

O`ndan başka. O diriltir, O ölüdürür. O halde Allah`a ve resulüne iman 

edin; Allah`a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere iman edip 

uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz. " 

 

( Araf Suresi 196. ayet) "Benim Veli`m, o Kitap`ı indiren Allah`tır. O, 

hayır ve barış seven kulları koruyup gözetir. " 

 

( Bakara Suresi 32. ayet) "Yücedir şanın senin. Bize öğretmiş olduğunun 

dışında bilgimiz yok bizim. Sen, yalnız sen Alîm`sin, her şeyi en iyi 

şekilde bilirsin; Hakîm`sin, her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin. " 

 

( Bakara Suresi 120. ayet) "Allah`ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun ta 

kendisidir. " 

 

( Bakara Suresi 127. ayet) "Rabb`imiz, bizden gelen niyazları kabul 

buyur; sen, evet sen, Semî`sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alîm`sin, her 

şeyi çok iyi bilirsin. " 

 

( Bakara Suresi 128. ayet) "Rabb`imiz! Bizi, sana teslim olmuş iki 

müslüman kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet 
oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, 

 

bizim tövbemizi kabul et. Sen, evet sen, Tevvâb`sın, tövbeleri cömertçe 

kabul edersin; Rahîm`sin, rahmetini cömertçe yayarsın. " 

 

( Bakara Suresi 129. ayet) "Rabb`imiz! İçlerinden onlara, senin ayetlerini 

okuyacak, kendilerine Kitap`ı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip 
arındıracak bir resul gönder. 

Sen, evet sen, Azîz`sin, tüm ululuk ve onurun sahibisin; Hakîm`sin, tüm 

hikmetlerin kaynağısın. " 
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( Bakara Suresi 131. ayet) "Teslim oldum âlemlerin Rabb`ine!" 

 

( Bakara Suresi 136. ayet) "Allah`a, bize indirilene, İbrahim`e, İsmail`e, 

İshak`a, Yakub`a, onun torunlarına indirilene, Mûsa`ya ve İsa`ya 

verilene ve diğer nebilere verilene 

 

inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız 
O`na/Allah`a teslim olanlarız. " 

 

( Bakara Suresi 138. ayet) Allah`ın boyasını esas alın. Allah`tan daha 
güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O`na kulluk ederiz. 

 

( Bakara Suresi 142. ayet) "Doğu da Allah`ın, batı da. O, dilediğini 

dosdoğru yola kılavuzlar. " 

 

( Bakara Suresi 156. ayet) "Biz Allah içiniz ve sonunda O`na dönüp 

gideceğiz. " 

 

( Bakara Suresi 163. ayet) Sizin İlâh`ınız Vâhid`dir, bir tek İlâh`tır. İlâh 
yoktur O`ndan başka. Rahman`dır O, Rahîm`dir. 

 

( Bakara Suresi 201. ayet) "Ey Rabb`imiz, bize dünyada da güzellik ver, 
âhırette de güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru. " 

 

( Bakara Suresi 250. ayet) "Ey Rabb`imiz, üzerimize sabır yağdır. 

Ayaklarımızı yere sağlam bastır. Ve küfre sapanlara karşı bize yardım et. 
" 
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KARINCA-DUASININ-TÜRKÇESİ-ARAPÇASI 

Karınca duası diye bir dua var mıdır? Karınca duası ne için okunur? 

Karınca duasının Arapça yazılışı, okunuşu ve anlamı... 

 

Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında 

bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan 

ve bu sebeple “karınca duası” denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında 

yer almamaktadır. 

 

Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, Esmâ-i Hüsna’nın bir 

bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden 

ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı 

okumakta sakınca görülmemiştir fakat bu dua kaynaklarda geçmediği 

için Hz. Peygamber'in rivayet ettiğini söylemek uygun değildir. 

 

KARINCA (BEREKET) DUASI ARAPÇA YAZILIŞI 

 

َل البََرَكاِت  أَللَُّهمَّ َربَّ َجْبَرائِيَل َوِميَكائِيَل َوإِْسَرافِيَل َوَعْزَرائِيَل َوإِْبَراِهيَم َوإِسْ  َماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوُمنَز ِ

ِ العَِظيمِ  ةَ إاِلَّ بِاهلِل العَِلي  بُوِر َوالفُْرقَاِن َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ .الَ إِلَهَ إاِلَّ هللاُ الَمِلُك  َوُمْنِزَل التَّْوَراِت َواإِلْنِجيِل َوالزَّ

ٌد َرسُوُل هللاِ  ِة الَمتِيِن.يَا هللاُ، يَا هللاُ، يَا الَحقُّ الُمبِيِن ُمَحمَّ اُق ذُو القُوَّ زَّ  َصاِدُق الَوْعِد األَِميِن. إِنَّ هللاَ هَُو الرَّ

، يَا َحيُّ يَا قَيُّوُم يَا ذَا الَجالَِل َواإِلْكَراِم أَْسئَلُ  ، يَا َحيُّ ِ، يَا َحيُّ ِ، يَا َرب  ، يَا َرب  ِ ِم  َك بِاْسِمَك العَِظيهللاُ، يَا َرب 

ِحِميَن. يَْمِليَخا ِمثِْلينَا َمْكثَِلينَا َمْرنوُ  ْش َدبَْرنُوْش َشاذَنُوْش  أَْن تَْرُزقَنِي ِرْزقًا َحالَالً َطي ِبًا بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم الرَّ

 َكفَْشَطَطي وْش قِْطِميرْ 

 

 

 

KARINCA (BEREKET) DUASININ TÜRKÇESİ - Karınca Duası 

Okunuşu 

 

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve 

İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti 

vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil 

aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-
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Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya 

Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en 

yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. 

Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, 
Kıtmîr.” 

 

 

 

 

KARINCA (BEREKET) DUASI ANLAMI 

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve 

Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve 

Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan 

Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah 

yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey 

Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey 

büyük (azim) olan arşın  sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  

rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en 

merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, 
Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).” 

ESMA-ÜL HÜSNA VE HAVASLARI 

 

Esma-ül Hüsna ve Havasları Kitabı 

Esma-ül Hüsna, ne demektir? Allah’ın güzel isimleri nelerdir? Allah’ın 99 

ismi ve anlamı nedir? Esma-ül Hüsna’nın fazileti ve sırları nelerdir? 

Esma-ül Hüsna duası nasıl yapılır? Esma-ül Hüsna ile ilgili ayet ve 
hadisler nelerdir? İşte şifa ve sırlarıyla Esma-ül Hüsna... 

 

Esma-ül Hüsna, Allah’ın isimleri için kullanılan bir tabirdir. Esma-i 

Hüsna 99 isimle sınırlı değildir, derin mânâlar taşır. İşte Esma-i Hüsna 

gerçeği... İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ 

kelimelerinden oluşan Esmâ-i Hüsnâ (Esmâü’l-Hüsnâ) terkibi naslarda 

Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî 

isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka 
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isimler de mevcuttur. Esmâ-i Hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların 

hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi 
içerdiği kabul edilir. 

ALLAH’IN İSİMLERİ NEDEN EN GÜZELDİR? 

Esmâ-i Hüsnâ terkibinde yer alan hüsnâ kelimesi “güzel” mânasında sıfat 

veya “en güzel” anlamında ism-i tafdîl sayılmıştır. Her iki halde de 

buradaki güzellik bir gerçeği vurgulamakta olup Allah’ın güzel olmayan 

bir isminden söz edilemeyeceği için mefhûm-i muhalifini hatıra getirmez. 

ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI NELERDİR? 

ESMAÜL HÜSNA’NIN FAZİLETLERİ 

İlâhî isimlerin güzellikle nitelendirilmesinin sebeplerini Ebûbekir İbnü’l-

Arabî şöyle sıralamaktadır: 

1. Esmâ-i Hüsnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda 
saygı hissi uyandırır. 

2. Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap 
kazandırır. 

3. Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder. 

4. Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en 

şereflisi de Allah olduğu için Esmâ-i Hüsnâ bilgisine sahip olanlara bu 
bilgi meziyet ve şeref kazandırır. 

5. Esmâ-i Hüsnâ Allah için vâcip, câiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi 

sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir. 

Fahreddin er-Râzî ise hüsnânın bu mânalarından Allah’a ait olanları 

zikretmekle yetinerek O’nun hakkında kullanılacak güzel kavramının 
kemal ve celâl niteliklerini dile getirdiğini ifade etmiştir. 

ESMAÜL HÜSNA’NIN ANLAMLARI VE FAZİLETLERİ 

 

İMAM MATÜRİDİ’DEN SORULAR 

 

İnsanların büyük çoğunluğu kâinatın bir yaratıcı ve yöneticisinin 

bulunduğunu kabul etmekle birlikte madde özelliği taşımadığından O’nu 

duyularıyla idrak etmeleri mümkün değildir. Şu halde yaratıcı ancak 

kâinat ve insanla olan ilişkisi bakımından tanınabilir. Bundan dolayı 
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Esmâ-i Hüsnâ bilgisi, Allah - âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta 

Allah’ı tanıtması açısından önem taşımaktadır. Yaratıklara benzetme 

(teşbih) endişesiyle Allah’a isim veya sıfat nisbet etmekte tereddüt 

gösteren filozofların aslında nefiy değil ispat konumunda kaldıklarını 

belirten Mâtürîdî, ilâhî isimleri benimsemek istemeyenlere şu soruların 

yöneltilmesini önerir: Evrenin yaratılışını kime nisbet ediyor ve hangi 

dini benimsiyorsunuz? Neye tapınıyor, hangi varlığa karşı dua ve niyazda 

bulunuyorsunuz? Dinî emir ve yasakları hangi kaynaktan alıyorsunuz? 

Mâtürîdî bu sorularıyla, büyük yaratıcının sadece zihnî bir varlık olmayıp 

fiilen de mevcut bulunduğunu, O’nun ancak isim ve sıfatları yoluyla aklen 

idrak edilebileceğini vurgulamak istemektedir. Şunu da belirtmek gerekir 

ki evrenin bir parçasını oluşturan insan, aklî istidlâlleri yanında gönül 

hayatı bakımından da yaratıcı ile münasebet kurmak ihtiyacındadır. Bu 

münasebetin sağlanmasında Esmâ-i Hüsnâ’nın vazgeçilmez bir rolü 

vardır. 

İLAHİ İSİM KULUN KALBİ GİBİDİR 

İsimlerin kelimeler ve seslerle ifade edilmesi ve bu seslerin kulaklarda 

yankılanması söz konusu iletişimi geliştiren ve güçlendiren âmillerdir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de dua ve zikrin ısrarla tavsiye edilmesinin bir sebebi de 

bu olmalıdır. Hz. Peygamber’den rivayet edilen dua metinlerinde Esmâ-i 

Hüsnâ’nın çokça yer alması dikkat çekicidir. (Nevevî, el-Eźkâr, s. 111-113, 

117, 348, 350) Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye göre insan ve genel olarak 

kâinat ilâhî isimlerin bilinmesi ve tecelli etmesine vesile olmuştur. Kulun 

çeşitli halleri ilâhî isimlerin farklı tecellileriyle bağlantılıdır. “Her kulun 

haline uygun düşen ilâhî bir isim vardır ki onun Rabbi o isim sayılır; kul 

bir bedendir, ona tekabül eden ilâhî isim ise onun kalbi gibidir.” (et-

Fütûĥât, I, 41-42) 

ESMA-ÜL HÜSNA TEVHİD AKİDESİNİ ZEDELER Mİ? 

Allah’ı birden fazla isimle anmak veya bazı sıfatlarla nitelendirmek acaba 

İslâm’ın çok önem verdiği tevhid ilkesini zedeler mi? “Zât-ı ilâhiyyeye 

nisbet edilen mâna” şeklinde tarif edilebilen isim veya sıfatlar zihnin 

dışında müstakil bir varlığa sahip bulunmadıkları için böyle bir endişeye 

mahal görülmemiştir. Mâtürîdî’nin de belirttiği gibi insanlar ancak 

duyularıyla idrak ettikleri konularda bilgi sahibi olabilirler. Bu sebeple 

duyular ötesi olan Allah kendisini duyulur âleminin kavramlarıyla 

tanıtmıştır. Ancak Allah ile diğer şeyler arasında benzerlik 

kurulamayacağını bildiren âyet (eş-Şûrâ 42/11), Allah hakkında akıl ve 

hayale gelebilecek her türlü yaratılmıştık özelliğini bertaraf eder. Aslında 
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yaratılmışlar arasındaki benzetmeler sadece bir isimlendirmeden 

kaynaklanmaz. İki şey arasındaki benzerlik genellikle duyular yoluyla 

tesbit edildikten sonra ortak bir kelime ile adlandırılır. Halbuki Allah 

hakkında böyle bir tesbitten söz etmek mümkün değildir. Allah’a nisbet 

edilen isimler içinde, ısı olayının ifade edilebilmesi için “sıcaklık” 

kelimesinin icat edilmesi (vaz‘) gibi insanlarca konulmuş bir ad yoktur. 

Çünkü böyle bir adlandırma, nesne ve olayların ya doğrudan veya dolaylı 

bir şekilde duyular yoluyla tanınması ile mümkün olur. Allah’ın bu 

yöntemle tanınması ise söz konusu değildir. Bu açıdan bakıldığında ilâhî 

isimlerin zatî olmadığını, ancak övgü, dua ve niyazla gönül hayatının 

derinleşmesi, zenginleşmesi ve mânevî doyuma kavuşması için vesile 

teşkil ettiğini söylemek gerekir. Ancak Cenâb-ı Hak zâtını bildiği için 

kendisine verdiği isimler zâtı niteliği taşır. Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî 

mistik bir telakki ile Allah’ın vaz‘î ve zâtî isimlerini bildireceği kulları 

olabileceğini kabul eder. Bu ârif kullarına bildirdiği isimlerle dua 
edenlere kâinattaki her şey boyun eğer. (el-Muteber, III, 128) 

ESMAÜL HÜSNA İLE İLGİLİ AYETLER 

Kur’an’da Allah’ın zâtına birçok isim nisbet edilmiştir. Bunların sık sık 

tekrar edildiği de görülür. Tevbe Sûresi dışındaki 113 sûre besmele ile 

başlamakta, aynı terkip iki âyetin içinde de yer almaktadır. Ayrıca “ism” 

kelimesi dokuz yerde “ismullah”, dokuz yerde “ismü rabbik”, iki âyette de 

zamire muzaf olarak “ismuh” şeklinde yirmi yerde zikredilmektedir. 

Esmâ-i Hüsnâ terkibi ise dört âyette yer alır. İslâm literatüründe 

genellikle kabul edilen nüzûl sırasına göre bu dört âyetin ilki (el-A‘râf 

7/180) Allah’ın Esmâ-i Hüsnâsı bulunduğunu, kendisine onlarla dua 

edilmesi gerektiğini ifade etmekte ve O’nun isimlerinde “ilhâd”a 

düşenlere itibar edilmemesini istemektedir. “Haktan sapmak, itidalden 

ayrılmak” anlamına gelen ilhâdın bu âyetteki mânası iki noktada 

yoğunlaşmaktadır: a) İsimleri ya tamamen inkâr etmek veya inkâra 

götürecek şekilde te’vile tâbi tutmak; b) İsimleri ancak Allah için geçerli 

olan anlamlarıyla Allah’tan başkasına nisbet etmek (teşrîk) veya O’nu 

yaratılmışlara ait isim ve kavramlarla adlandırmak. İkinci Esmâ-i Hüsnâ 

âyeti (Tâhâ 20/8) Allah’ı kâniatın yaratıcısı, yöneticisi ve mâliki olarak 

niteleyen ve en gizli şeyleri bildiğini ifade eden bir grup âyetten sonra 

gelmekte ve yine tevhid akîdesini vurgulamaktadır: “Allah kendisinden 
başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” 

ESMAÜL HÜSNA AYETLERİ 
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İslâm’dan önce özellikle Güney Arabistan’da “Rahman” kelimesinin 

Tanrı’nın ismi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu sebeple Taberî’nin 

naklettiğine göre Hz. Peygamber’in dua, niyaz ve ibadetlerinde rahman 

ismini kullanması müşrikler tarafından yadırganmış, bu tutumun onun 

ana ilke olarak kabul ettiği tevhid inancına ters düşeceği ileri sürülmüş, 

bunun üzerine İsrâ Sûresinin 110. âyeti nâzil olmuştur. (Câmiu’l-beyân, 

XV, 121) Bu âyette, “Allah” adına veya “rahman” adına dua edilmesinin 

neticeyi değiştirmeyeceği, çünkü O’nun birden fazla isminin bulunduğu 

ifade edilmektedir. Nihayet Medine döneminde nâzil olan Haşr Sûresinin 

son üç âyetinde (59/22-24) Allah’ın on altı (“tesbih” kavramı göz önünde 

bulundurulduğu takdirde on yedi) ismi sıralanmış ve bir defa daha O’nun 

Esmâ-i Hüsnâsı’nın bulunduğu belirtilmiştir. Bu âyetlerde Allah’ın birliği 

vurgulandıktan sonra tenzîhî, sübûtî ve fiilî bazı sıfatlarını dile getiren 
isimler örnek bir adlandırma niteliğinde zikredilmiştir. 

İSİM MÜSEMMAYI ÇEKER 

Genellikle Mu‘tezile ile Şîa âlimleri Allah’a nisbet edilen isim veya 

sıfatların müsemmânın yani zât-ı ilâhiyyenin gayri olduğunu iddia 

ederken Ehl-i sünnet âlimleri “gayri” kelimesini kullanmaktan çekinmiş, 

bazan, “İsim müsemmânın aynıdır” demiş, bazan da kanaatini, “Ne aynı 

ne de gayridir” şeklinde belirtmiş, bir kısım kelâmcılar da isimler 
arasında gruplandırma yaparak bir sonuca varmak istemişlerdir. 

KUR’AN’DA GEÇEN ESMA-İ HÜSNA 

Kur’an’da geçen Esmâ-i Hüsnâ ya lafza-i celâli nitelemekte veya içinde 

bulunduğu âyetin mâna ve hükmünü açıklayıp pekiştirmektedir. Bu 

konuda ilk akla gelen şey, sayıyı doksan dokuz olarak belirleyen ve 

Müslümanlar arasında meşhur olan hadistir. Ebû Dâvûd ile Nesâî 

dışında Kütüb-i Sitte’de, Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde, Nesâî’nin 

es-Sünenü’l-kübrâ’sında, Hâkim’in Müstedrek’i ile diğer hadis 

mecmualarında yer alan (Süyûtî, III, 613) ve hepsi de Ebû Hüreyre’ye 

ulaşan rivayetlerin muhtevası iki kısma ayrılır. Bütün rivayetlerin 

kaydettiği birinci kısmın meâli şöyledir: “Allah’ın doksan dokuz -yüzden 

bir eksik- ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen (ihsâ) cennete 

girer.” Hadisin bu kısmını içeren bazı rivayetlerin sonunda, “O tektir, tek 

olanı sever” şeklinde bir ilâve de mevcuttur. Metindeki “ahśâhâ” lafzı bazı 

rivayetlerde “ĥafizahâ” ibaresiyle nakledilmiştir. Hadiste cennete 

girmeye vesile olarak gösterilen “ihsâ” kelimesinin buradaki anlamı 

üzerinde Buhârî’den itibaren önemle durulmuş ve kelimenin “saymak, 

ezberlemek, anlamak” şeklindeki sözlük anlamının ötesinde bir mâna 
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taşıdığı görüşü ağırlık kazanmıştır. (İbn Hacer, XI, 228-230) Öyle 

anlaşılıyor ki bu kelime “İslâm’ın ulûhiyyet inancını naslara başvurmak 

suretiyle tesbit edip anlamak, benimsemek ve bu inanca uygun bir ruhî 

yetkinlik kaydetmek” anlamını içermektedir. 

ESMAÜL HÜSNA TESBİHATI 

ESMAÜL HÜSNA HADİSLERİ 

 

Ebû Hüreyre hadisine yer veren on beş civarında ana hadis kaynağı 

içinde sadece Tirmizî ile İbn Mâce tarafından metne, doksan dokuz isim 

ihtiva eden bir liste ikinci kısım olarak eklenmiştir. Tirmizî hadis için 

kaydettiği dört ayrı senedin sadece birine (“Daavât”, 82), İbn Mâce de iki 

senedin birine isim listesini ilâve etmiştir. (“Duâ”, 10) Buna karşılık 

Buhârî, Müslim, es-Sünenü’l-kübrâ’sında Nesâî ve hadisi yedi ayrı 

senedle tekrarlayan Ahmed b. Hanbel (Müsned, II, 258, 267, 314, 427, 

499, 503, 516) bu listeye yer vermemişlerdir. Tirmizî’nin Sünen’inde 

kaydedilen liste lafza-i celâl ile başlayıp sabûr ismiyle sona ermekte ve 

daha sonra İslâm dünyasında meşhur olmuş şekliyle doksan dokuz ismi 

içermektedir. Bunların ilk on dördü Haşr Sûresinin son âyetlerinde 

(59/22-24) sıralandığı şekliyle alınmıştır. İbn Mâce’nin rivayet ettiği 

listede ise bu düzen korunmadığı gibi farklı isimler de yer almış, ayrıca 

metnin sonundaki ahad ismiyle sayı 100’e çıkarılmıştır. Esmâ-i Hüsnâ, 

ulûhiyet inancının açıklık kazanmasına, kulun dua, niyaz ve zikirlerle 

Allah’a yaklaşmasına yardımcı olmuştur. Esma-ül Hüsna (Allah’ın en 

güzel isimleri) şu şekildedir: 

ALLAH’IN 99 İSMİ VE ANLAMLARI 

“Muhakkak ki Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları 

bellerse Cennete girer.” (Buhârî, Deavât, 68; Tirmizî, Deavât, 83; Hâkim, 

I, 62)  ّْٰللَاه  Allah: Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan 

zâtın husûsî ve en kapsamlı ism-i şerifi.  ُْحٰمن  er-Rahmân: Bütün اَلرَّ

mahlûkâta merhamet eden, hepsine de nîmetler veren.  ُ۪حيم  :er-Rahîm  اَلرَّ

Pek ziyâde merhamet edici, bilhassa mü’minlere rahmet eden.  ُاَْلَمِلك el-

Melik: Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi.  ُاَْلقُدُّوس  el-Kuddûs: 

Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten münezzeh/çok uzak 

ve pek temiz.  ُاَلسًََّّلم es-Selâm: Her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan, 

her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran, Cennet’teki bahtiyar 

kullarına selâm eden.  ُاَْلُمْؤِمن  el-Mü’min: Gönüllerde îman ışığı yakan, 

kendine sığınanlara eman verip onları koruyan, rahatlatan, güven veren, 
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vaadine güvenilen.  ُاَْلُمَهْيِمن  el-Müheymin: Kâinâtın bütün işlerini gözetip 

yöneten ve koruyan.  ُاَْلعَ۪زيز  el-Azîz: Yenilmeyen yegâne gâlip.  ُاَْلَجبهار  el-

Cebbâr: Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, yaratılmışların hâlini 

iyileştiren, irâdesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırmaya 

muktedir olan, hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali bulunmayan. 

 ,el-Mütekebbir: Her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren  اَْلُمتََكب ِرُ 

azamet ve yüceliğini izhâr eden.  ُاَْلَخاِلق  el-Hâlık: Her şeyin varlığını ve 

varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve 

ona göre yaratan, yoktan vâr eden.  ُاَْلبَاِرئ  el-Bâri’: Eşyâyı ve her şeyin âzâ 

ve cihazlarını birbirine uygun bir hâlde yaratan, bir örneği olmaksızın 

canlıları yaratan.  ُر ِ  el-Musavvir: Tasvîr eden, her şeye bir şekil ve اَْلُمَصو 

hususiyet veren.  ُاَْلغَفَّار  el-Ğaffâr: Mağfireti pek bol olan. Dilediği kullarını 

da günahlardan koruyan.  ُار  el-Kahhâr: Her şeye, her istediğini  اَْلقَهَّ

yapacak surette gâlib ve hâkim.  ُاَْلَوهَّاب el-Vehhâb: Çeşit çeşit nimetleri 

devamlı bağışlayıp duran. Her zaman, her yerde ve her şeyi karşılık 

beklemeden çok çok ve bol bol veren.  ُاق زَّ  ,er-Rezzâk: Yaratılmışlara اَلرَّ

faydalanacakları şeyleri ihsân eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını 

yaratıp veren.  ُاَْلفَتَّاح el-Fettâh: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, 

iyilik kapılarını açan, hakemlik yapan.  ُاَْلعَ۪ليم el-Alîm: Her şeyi hakkıyla ve 

çok iyi bilen.  ُاَْلقَابِض  el-Kâbıd: Sıkan, daraltan, rızkı daraltan, canlıların 

rûhunu alan.  ُاَْلبَاِسط el-Bâsıt: Açan, genişleten, rızkı bollaştıran, ruhları 

bedenlerine yayan.  ُاَْلَخافِض  el-Hâfıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, 

zillete düşüren.  ُافِع   اَْلُمِعزُّ  .er-Râfi’: Yukarı kaldıran, yükselten, yücelten اَلرَّ

el-Mu’izz: İzzet ve şeref veren, ağırlayan.  ُّاَْلُمِذل  el-Müzill: Zillete düşüren, 

hor ve hakîr eden.  ُاَلسَّ۪ميع  es-Semi’: Hakkıyla işiten.  ُاَْلبَ۪صير  el-Basîr: 

Hakkıyla gören.  ُاَْلَحَكم  el-Hakem: Hükmeden, hakkı yerine getiren, 

hükmünü eksiksiz icrâ eden.  ُاَْلعَْدل  el-Adl: Mutlak adâlet sahibi, aşırılığa 

meyletmeyen.  ُاَللَّ۪طيف el-Latîf: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, 

nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen en ince şeyleri yapan, yaratılmışların 

ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip, sezilmez yollarla karşılayan. 

 .el-Habîr: Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan  اَْلَخ۪بيرُ 

 el-Halîm: Suçluların cezâsını vermeye gücü yettiği hâlde onlara  اَْلَح۪ليمُ 

yumuşak davranan ve cezâlarını geriye bırakan. Allah, gazabda acele 

etmez, mühlet verir, yaptıklarına pişman olup tevbe edenleri affeder, 

ısrar edenler hakkında ise artık hüküm kendisine kalmıştır.  ُاَْلعَ۪ظيم el-Azîm: 

Bütün büyüklüklerin sâhibi. Zâtının ve sıfatlarının mâhiyeti 

anlaşılamayacak kadar ulvî.  ُاَْلغَفُور  el-Ğafûr: Mağfireti çok olan, bütün 

günahları bağışlayan. Allah, istediği kusurları insanların gözünden 

gizlediği gibi, melekût âlemi sâkinlerinin gözünden de gizler.  ُاَلشَّكُور  eş-

Şekûr: Kendi rızâsı için yapılan sâlih amelleri, daha ziyâdesiyle 



©Rasittuncakitapları 
 

 
92 

 

karşılayan, az tâat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde 

yapılan amel karşılığında âhiret âleminde sonsuz nimetler lûtfeden.  ُّاَْلعَِلي  

el-Aliyy: Her hususta, her şeyden yüce olan. Her şey kendisinin dûnunda, 

emrinde ve hükmü altında olan.  ُاَْلَك۪بير  el-Kebîr: Büyüklükte kendisinden 

daha büyüğü düşünülemeyen, bütün büyüklükler kendisine mahsus olan. 

 el-Hafîz: Yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şeyi belli vaktine  اَْلَح۪فيظُ 

kadar âfât ve belâlardan saklayan, koruyup gözeten.  ُاَْلُم۪قيت  el-Mukît: Her 

yaratılmışın azığını ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalblere 

gönderen.  ُاَْلَح۪سيب  el-Hasîb: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, 

bütün tafsilât ve teferruatıyla hesabını iyi bilen, her şeye ve herkese her 

ihtiyacı için kâfi gelen, onları hesaba çeken.  ُاَْلَج۪ليل  el-Celîl: Celâdet, 

azamet ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf.  ُاَْلَك۪ريم  el-Kerîm: 

Keremi, lütuf ve ihsânı bol, her türlü fazilete sahip olan.  ُ۪قيب  :er-Rakîb  اَلرَّ

Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan. 

 el-Mücîb: Kendine duâ edip yalvaranların isteklerini işitip cevab  اَْلُم۪جيبُ 

veren, onları cevapsız bırakmayan.  ُاَْلَواِسع  el-Vâsi’: Geniş ve müsaadekâr. 

Allah’ın ilmi, ihsânı, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniştir ve her şeyi 

kaplamıştır.  ُاَْلَح۪كيم  el-Hakîm: Bütün emirleri ve işleri hikmetli, yerli 

yerinde ve sağlam olan.  ُاَْلَوُدود  el-Vedûd: İyi kullarını seven, onları rahmet 

ve rızâsına erdiren. Sevilmeye ve dostluğa lâyık yegâne varlık.  ُاَْلَم۪جيد  el-

Mecîd: Zâtı şerefli, ef‘âli güzel olan, her türlü övgüye lâyık bulunan.  ُاَْلبَاِعث  

el-Bâis: Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran; gönüllerde saklı olanları 

meydana çıkaran.  ُاَلشَّ۪هيد  eş-Şehîd: Her zaman ve her şeyi gözlemiş olarak 

bilen, her yerde hâzır ve nâzır olan.  ُّاَْلَحق  el-Hakk: Fiilen var olan, 

mevcûdiyeti ve uluhiyeti gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran. 

Hakikaten vâr olan yalnız O’dur.  ُاَْلَو۪كيل el-Vekîl: Usûlüne uygun şekilde, 

kendisine tevdi edilen işleri en güzel şekilde neticelendiren, güvenilip 

dayanılan, tevekkül edilen.  ُّاَْلقَِوي  el-Kaviyy: Çok kuvvetli, her şeye gücü 

yeten, kudretli.  ُاَْلَم۪تين  el-Metîn: Çok sağlam, kuvveti çok ve şiddetli olan. 

 :el-Hamîd  اَْلَح۪ميدُ  .el-Veliyy: İyi kullarına dost olan, yardım eden  اَْلَوِليُّ 

Ancak kendisine hamd ü senâ olunan, bütün varlığın diliyle biricik 

övülen, medhedilen. اَْلُمْح۪صي  el-Muhsî: Her şeyin sayısını ve miktarını tek 

tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen.  َْلُمْبِدئُ ا   el-Mübdi’: Mahlûkatı maddesiz ve 

örneksiz olarak ilk baştan yaratan.  ُاَْلُم۪عيد el-Mu’îd: Yaratılmışları yok 

ettikten sonra tekrar yaratan.  ۪اَْلُمْحي  el-Muhyî: Hayat veren, can 

bağışlayan, sağlık veren.  ُاَْلُم۪ميت  el-Mümît: Canlı bir mahlûkun ölümünü 

yaratan, öldüren.  ُّاَْلَحي  el-Hayy: Dâimâ diri; her şeyi bilen ve her şeye 

gücü yeten.  ُاَْلقَيُّوم el-Kayyûm: Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan. Bir şeyin 

kıyâmı, yani, bir varlık sâhibi olarak durabilmesi neye bağlı ise, onu 

veren. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden. Her şey 
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Hak ile kâimdir.  ُاَْلَواِجد  el-Vâcid: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, müstağnî; 

istediğini, istediği vakit bulan. Kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiç 

birinden mahrum olmayan.  ُاَْلَماِجد  el-Mâcid: Kadr ü şânı büyük, kerem ve 

semâhati bol.  ُاَْلَواِحد  el-Vâhid: Tek. Zâtında, sıfatlarında, işlerinde, 

isimlerinde, hükümlerinde asla şerîki/ortağı, nazîri/benzeri ve dengi 

bulunmayan.  َُمد  es-Samed: Hâcetlerin bitirilmesi, ızdırapların  اَلصَّ

giderilmesi için tek merci’, ihtiyaç ve dileklerde kendisine müracaat 

edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan, kimseye ve hiçbir şeye 

muhtaç olmayan.  ُاَْلقَاِدر  el-Kâdir: İstediğini, istediği gibi yapmaya gücü 

yeten.  ُاَْلُمْقتَِدر  el-Muktedir: Kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediği gibi 

tasarruf eden.  ُم رُ  .el-Mukaddim: İstediğini ileri geçiren, öne alan  اَْلُمقَد ِ   اَْلُمَؤخ ِ

el-Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.  ُل  el-Evvel: Her  اَْْلَوَّ

varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan.  ُِخر  el-Âhir: Varlığının  اَْْلٰ

sonu olmayan.  ُاَلظَّاِهر  ez-Zâhir: Âşikâr olan, kat’î delillerle bilinen.  ُاَْلبَاِطن  

el-Bâtın: Gizli olan; duyu organları ile idrâk edilemeyen, mâhiyeti 

bilinemeyen. اَْلٰوالى  el-Vâlî: Mahlûkatın işlerini yoluna koyan, bu 

muazzam kâinatı ve her an meydana gelen hâdisatı tek başına tedbîr ve 

idare eden, kâinâtın hâkimi. اَْلُمتَعَا۪لى el-Müteâlî: Yaratılmışlar hakkında 

aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek 

münezzeh. İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.  ُّاَْلبَر  el-

Berr: Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahşişi çok olan, vaadini 

yerine getiren.  ُاب  et-Tevvâb: Kullarını tevbeye sevkeden, tevbeleri اَلتَّوَّ

çokça kabûl edip, günahları bağışlayan.  َِقمُ اَْلُمْنت  el-Müntekım: Suçluları, 

adâleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran.  ُّاَْلعَفُو el-Afüvv: Affı çok. 

Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden, kökünden 

kazıyan.  ُف ُؤُۧ -Mâlikü’l  َماِلُك اْلُمْلكِ  .er-Raûf: Çok re’fet ve şefkat sâhibi  اَلرَّ

Mülk: Bütün mülkün mâliki ve hâkimi. Allah Teâlâ mülkün hem sâhibi, 

hem hükümdârıdır, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.  ِْكَرام  ذُو اْلَجًَّلِل َواْْلِ

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm: Hem büyüklük ve azamet, hem de fazl u kerem 

sâhibi.  ُاَْلُمْقِسط  el-Muksit: Bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli 

yerinde yapan. Adâlet sâhibi. Mazlûma acıyıp zâlimin elinden kurtaran. 

 .el-Câmi’: İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan  اَْلَجاِمعُ 

Birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıd olan şeyleri bir araya getirip 

tutan. Kıyâmet günü hesâba çekmek için mahlukatı toplayan.  ُّاَْلغَنِي  el-

Ğaniyy: Çok zengin ve her şeyden müstağnî. اَْلُمْغ۪ني  el-Muğnî: İstediğini 

zengin eden, tatmin eden.  ُاَْلَمانِع  el-Mâni’: Dilemediği şeyin 

gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere mâni olan.  ُّآر -ed  اَلضَّ

Dârr: Elem ve zarar verici şeyleri yaratan.  ُاَلنَّافِع  en-Nâfi’: Hayır ve menfaat 

verici şeyleri yaratan, fayda veren.  ُاَلنُّور en-Nûr: Âlemleri nurlandıran; 

istediği sîmalara, zihinlere ve gönüllere nûr bahşeden, nûr kaynağı. اَْلَها۪دى  
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el-Hâdî: Hidâyeti yaratan, yol gösteren, murada erdiren.  ُاَْلبَ۪ديع el-Bedî‘: 

Örneksiz, misalsiz, acîb ve hayret verici âlemler îcad eden. Zâtında, 

sıfatında, fiillerinde, emsâli görülmemiş olan. اَْلبَا۪قي  el-Bâkî: Varlığı 

devamlı olan, sonu olmayan.  ُاَْلَواِرث  el-Vâris: Servetlerin geçici sâhipleri 

elleri boş olarak yokluğa döndükleri zaman servetlerin hakikî sâhibi olan. 

۪شيدُ   er-Reşîd: Bütün işleri ezelî takdîrine göre yürütüp, bir nizam ve  اَلرَّ

hikmet üzere âkıbetine ulaştıran; her şeyi yerli yerine koyan, en doğru 

şekilde nizâm veren.  ُبُور  .es-Sabûr: Çok sabırlı  اَلصَّ

ALLAH’IN İSİMLERİ ÇOCUKLARA VERİLEBİLİR Mİ? 

Esmâ-i Hüsnâ’dan “Allah” lafzı ile sadece zât-ı ilâhiyeye delâlet eden 

diğer kelimelerin Allah’tan başkasına ad olması câiz görülmemiştir. Bu 

şartlar çerçevesinde daha çok “abd” kelimesiyle oluşturulan birçok terkip 

Müslüman çocukların özel adlarını teşkil etmiştir. İlâhî isimlerden de 

Rahman, Rahîm, Latîf gibi sevgi ve rahmet bildirenler tercih edilmiştir. 

Abdürrezzâk b. Ahmed el-Kâşânî, esmâ-i ilâhiyenin tecellilerine mazhar 

olanları “abâdile” (Abdullahlar) kelimesiyle niteledikten sonra doksan 

dokuz ismin her birinden abd kelimesiyle bir terkip meydana getirmiş ve 

bunları Allah yolundaki makamların sahibi olarak kabul etmiştir. (Not: 

Bekir Topaloğlu’nun Esma-i Hüsna, DİA ve Mahmud Sami 

Ramazanoğlu’nun Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları eserlerinden 

derlenmiştir.) 

ESMAÜL HÜSNA DUASI 

Cenab-ı Hak, A’raf Suresi 180. ayetinde buyuruyor: “En güzel isimler 

Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında 

gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına 

çarptırılacaklardır..” (A’râf: 7/180) Dua etmek isteyen kimse, isteklerine 

uygun manaya gelecek Allah’ın isimleriyle Cenab-ı Hakk’a dua etmelidir. 

Yani bela ve musibetten veya hastalıktan kurtulmak için bu durumlara 

uygun manadaki İlahi isimlerle dua edilmelidir. Mesela rızkın 

genişletilmesi, yani açlıktan ve geçim sıkıntısından kurtulmak 

isteniliyorsa “Er-Rezzak” ve “El-Kerîm” isimleri ile Allah Teala’ya dua 

edilmelidir. Günahların bağışlanması için “Er-Rahmân“, “Er-Rahîm” 

veya; “El-Ğafûr, El-Afüv” isimleriyle dua edilmelidir. Zâlimlerin ve İslâm 

düşmanlarının cezalandırılması için “El-Kahhâr” ve; “El-Müntakim” 

isimleriyle dua edilmelidir. Bu mübarek isimler dua kapısının anahtarı 
mesabesindedir. Dua bizden kabul etmek Allah’tandır. 

ESMALARIN HAVASLARI 
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Allah (c.c) Esmasının Havassı 

1- ALLÂH ( ُ  :(ّٰللَاَّ

Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan, her türlü eksiklik 

ve noksanlıklardan uzak, bütün kemal sıfatları kendinde toplayan, eşi ve 
benzeri bulunmayan zâtın özel ve en kapsamlı adıdır. 

 

Allah’a nisbet edilen isimler hâs (özel) ve âm (cins) olmak üzere ikiye 

ayrılır. 

 

Allah adı özel isim; Rab, Rahmân, Rahîm gibi isimler ise, Allah’ın özel 

ismine nisbetle anılan isimlerdir. 

Allah ism-i şerifi, Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin 
ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. 

Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan 

Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz. 

Bu isim, Allah’tan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. 

Diğer isimlerin ise, Allah’tan başkasına isim olarak verilmesinde bir 

mahzur yoktur (Kadir, Celâl gibi). 

Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, “kul” mânâsına 

gelen “abd” kelimesinin ilâvesi güzel olur [Abdülkadir (Kadirinkulu) ismi 

gibi]. 

ALLAH (c.c) ebced değeri -66-4356 Vazifeli Melekler: İsrafil-Ardi 
Kardeyuşin: 

bu esmayı şems saatinde meşgul olmaya devam eden nuru ilahiye 
kavuşur. 

Bu isim zata baktığından ve bütün esmaları içinde barındırdığından 

dolayı tarikatta seyr makamlarında ilerleme bu esma ile başlar Nakşi 

yolunda salike ilk bu esma kalb dersi olarak beş bin adet verilir ve kalbin 

masivanın etkisiyle unuttuğu yüce zatı tekrar öğretir hatırlatır latifeler bu 

isme ısındırıl ki salik manevi terakki de bu esmanın feyziyle ilerleyebilsin 

cezbe makamlarına ulaşabilsin. 

nefsi emare levvame bu esma bereketiyle aşılır hemen çabucak geçilir. 



©Rasittuncakitapları 
 

 
96 

 

Bu esma ile meşgul olanlarda ilahi bir nur ve heybet belirir bu isim ulvi 

ve sufli bütün nefsin ve makamların aşılmasında en etkili ve seri olanıdır. 

Bu esmayı güneş doğduğu saatte yazıp üzerinde taşıyan ve zikriyle 

meşgul olan kişi cin ve şeytanların şerrinden emin ve mahfuz olur. Her 

türlü kötülüklerden korunur büyüklerin yanında haceti reva olur. 
İnsanlar arasında mahbub olur. 

Yine bu yazıyı üzerinde taşıyana sihir ve büyü yapılmışsa bozulur. Yine 

bu isim gümüş üzerine Cuma günü oruçlu bir şekilde kazılıp kısmeti bağlı 
kadın ve kızların üzerinde taşıtılsa kısmetleri çıkar. 

Bir kimse bu gümüş üzerindeyken yolcuğa çıkacak olsa her türlü şerden 

korunur sağ salim vatanına döner. Aynı şekilde bu gümüşü saralı birisi 

üzerinde taşısa bu illetten kurtulur. 

İmam-ı Gazali’ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar 
evliyalar sınıfına katılırlar. 

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen 

kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. 

Her gün bin defa “Ya Allah “ diyen kimse mesafe katederek temiz bir 
kalbe, yani Kalb-i Selîm’e erişir. 

Bir hastaya iki yüz kere okunsa eceli gelmedikçe şifa bulur. Vakit 

namazlarının sonunda yüz defa “La İlahe İllâ Hû” demeye devam 
edenler: kalp katılığından, gafletten ve unutkanlıktan kurtulurlar. 

Dualarımıza “Allâhümme” ile başlamak kabulüne işarettir. 

 

“Vallâhu Gâlibün Alâ Emrihî” Yusuf (21) süresindeki bu ayeti yetmiş bir 
defa okumak hayırlı bir işte başarılı olmaya vesiledir. Denenmiştir 

 

 

El-Latif Esmasının Havassı 

 

EL-LATÎF  )129)اَللَِّطيُف -Rafeyail-Katyail-Atıfyail: 

Müşfik, lütüfkar, varlıkların en ince noktalarını bilen, yaratılmışların 

ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan, 

varlıkları en nâzik incelikler ve güzellikler içinde yaratan, her bir canlıya 
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lütufkarlıkla ihsan ve ikramlarda bulunan; ince ve sezilmez yollardan 

kullarına çeşitli faydalar ulaştıran. 

 

Zühre saatinde meşgul olsa bir dileği için nereye giderse gitsin dileği 

olur. 

 

Her gün yüz otuz üç defa “Ya Latif İsm-i şerifini okuyanların zor işleri 
kolaylaşır. 

 

Her Gün Altı yüz Doksan Sekiz Defa “Bismillahil Latif” diyenin ne dileği 

varsa Allah’ın izni ile yerine gelir rızkı bollaşır ilahi tecellilere mazhar 

olur. 

 

Sıkıntı ve maişet darlıklarında Fatiha ve aşağıdaki ayetle iki rekat namaz 

kılınır. Sonra 129 kere yada sayısız ya Latif esması okunursa keder ve 

üzüntü izale olur. 

 

Okunacak ayet: 

Allahu latifum bi ibadihi yerzuku mey yeşa’, ve huvel kaviyyul azîz.Allah, 

kullarına çok lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O, kuvvetlidir, mutlak 
güç sahibidir. (Şura 19) 

 

İşleri bozulan kişi bu ismin sayısınca zikrine devam ederse işleri düzelir. 

 

Bu isim İcabeti çabuk esmalardandır hapse esarete düşen maddi darlık 

ve borç sıkıntısı yaşayan, şiddetli bir hastalıktan yatan zalimlerin 

zulmune haksızlığa uğrayan bu isimle hakka tevessül ederlerse hak teala 
bulunduğu sıkıntıları giderir. 

 

Tarikat erbabı olanlara da manevi seyr halinde düştükleri sıkıntı ve 

tıkanmalarda bu adın faydası çoktur. 
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İstihare ettiği şeyi rüyada görmek isteyen Mülk suresi 14 ayetini ki Latif 

esması bu ayette geçer 124 kere okuyup uykuya yatsa istihare ettiği şeyi 
kusursuz görür. 

 

Ayet: 

Ela ya’lemu men halek, ve huvelletifulhabîr 

ayetinin bir çok hassaları vardır hastalara şifa vesilesi olur, belaları def 

eder, musibetleri geri çevirir, fakirliği önler, gaib den haberler alır, 

defineler hazinelerle alakalı çeşitli bilgileri öğrenme fırsatı olur bu 

hassalarından faydalanmak isteyenler bu ayetlerle ( ibni mubarekin) 

tavsiyesiyle meşgul olmalıdır okuma adeti 2012 defadır. 

Ayrıca bu ilimlerle meşgul olup görümü tam olmayanlar bu ayetle ve Kaf 

suresi 22 ayetiyle meşgul olurlarsa inşallah çok faydasını göreceklerdir 

zaten görümü olanlarda veya cinlerle bakım yapanlar görümü olmadan 

mendel yapanlar bilginin doğru ve hızlı olmasını istediklerinde bakım 

anında bu ayetle meşgul olsunlar maksatları hasıl olur. 

Bu esmaya devam edenler her türlü semavi arzi kazalardan korunurlar. 

Latif esmasının ruhanileri çeken toplayan azametli bir sırrı vardır. Bu 
esmaya devam edenler ruhani alemlerle irtibat kurabilirler. 

Sıkıntı içinde kalıp bunalıma düşenler bu adı zikir vasıtası kılarak dua 
ettiklerinde içinde bulundukları felaketlerden kurtarılırlar. 

Bu esmaya devam edenler oturmaları kalkmalarıyla oldukça kibar 

olurlar. 

Tıpta çaresiz kalınan hastalıklardan kurtulmada bu esmanın azametli bir 
sırrı vardır. 

Latif esması Mehdi Aleyhisselamın ism-i azam esmalarından biridir. Bu 

esmaya devam edenler hoşlarına gitmeyecek bir muamele ile 
karşılaşmazlar. 

Kaderin kaza oklarını rüyalarında atlatma bereketine nail olurlar. 

Esmanın,belaları atmada, işleri kolaylaştırmada, rüya alemlerinde 

isteneni görmede çok büyük bir yararı vardır. 

Kim bu esmaya devam ederse ruhani alemle kolayca irtibat kurabilir, o 
alemlerdeki sırlara ulaşabilir. 
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Bu adla yapılan dualar çok seri bir şekilde karşılık bulur. Bunalımlı 

felaketli anlarda bu ada sarılmak kurtuluşa vesile olur...... 

EL-MUKSİT )ُ209)اَْلُمْقِسط -Raytayail: 

 

Adaletle hükmeden, adaletli, her fiil ve icraatında hak ve adaleti gözeten, 

adaletten ayrılmayan, bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli 

yerinde yapan, mazluma acıyıp zalimin elinden kurtaran. 

Allah Teâlâ en üstün bir adalet ve merhametin sahibidir. Kullarına 
muamelesi merhamet ve adalet üzeredir. 

Yapılmış olan hiçbir iyiliğin zerresini bile karşılıksız bırakmaz. 

İnsanların birbirlerine karşı işledikleri haksızlıkları da düzelterek hakkı 
yerine getirir. 

Müşteri saatinde zikrine devam eden borçlu borcundan kurtulur. 

Hapis esir hürriyetine kavuşur. 

 

 

 

Her gün 100 defa “Yâ Muksit” ism-i şerifini okumaya devam eden 

geçimsiz ve hırçın tabiatlı kimse, bu istenmeyen huylarından kurtulup 

anlayışlı, hoşgörülü ve şefkatli hale gelir. 

Aynı zamanda şeytanın kendisine namazda verdiği vesveseden kurtulur. 

Kavgalı olunan kişi ile görüşmek gereği olduğu taktirde 209 defa “Yâ 

Muksit” ism-i şerifini okuyup “Allahümme innî es’elüke bismikel afuvvul 

muksit entedfeu anni gazabi (kavgalı şahsın ismi)” duası 12 defa yapılırsa 

o şahsın kötülüğünden emin olunur. 

Hiddet ve gazap anlarında bu isim afüv ismiyle beraber okunsa gazab ve 
hiddeti geçer. 

Hakeza karşıdakinede okunsa geçer. 

bu ismin vefki çok ağlayan çocuklarda faydalıdır yazılıp taşıtılırsa 
ağlamaz 
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El-Muğni Esmasının Havassı 

 

EL-MUĞNÎ  )1100)اَْلُمْغنِي -Ğakyail-Ğakyezeyail: 

 

 

Zengin kılan, kullarından dilediğini lütfü ile zengin kılan, dilediğini 

muhtaç olmaktan kurtaran, zenginlik verip tatmin eden, bütün 

mevcudatın bütün ihtiyaçlarını tükenmez servet ve hazinelerinden 
karşılayan ve varlık sahibi her bir yaratığa servet ve zenginliği ihsan eden. 

Allah Teâlâ dilediğini zengin eder, ömür boyunca zengin olarak yaşatır. 

Dilediğini de ömür boyunca fakirlik içinde bırakır. Bazı kullarını 

zenginken fakir, bazılarını da fakirken zengin yapar. 

Yahya bin Muaz: “Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak; 

fakirliğe ne ölçüde sabredildiği, zenginliğe de ne ölçüde şükredilmiş 

olduğu hesab edilecek. Mesele, çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok 
sabretmek veya çok şükretmektir”. 

Zührede zikrine devam edenler maddi ve manevi zenginliğin sahibi 
olurlar. 

Cuma günleri cumanın peşinden adedi kadar okuyanlar 2 hafta bu 

şekilde devam edenler borcluysalar borçlarını öderler maişet darlığı 
çekiyorlarsa rızıklarında genişleme olur. 

Duha suresiyle beraber 40 gün okumaya devam edenler istedikleri şeyleri 

rüyalarında görürler. 
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El-Bedi Esmasının Havassı 

EL-BEDÎ’ )86)اَْلبَِديُع -Hafyail-Şekceyail: 

 

Örneksiz ve maddesiz yaratan, kâinatı yoktan, taklitsiz, modelsiz ve 

benzersiz bir surette yaratan, onu bin bir isminin sonsuz güzellikleriyle 

süsleyen, örneksiz, misalsiz, acîb ve hayret verici âlemler îcad eden, çok 

güzel yaratan, eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan, zâtında, 
sıfatında, fiillerinde, emsâli görülmemiş olan. 

Bedî’, mübdî mânasınadır. Mübdî, ibdâ eden, yani örneği bulunmayan 

bir şeyi îcad eden demektir. Allah herhangi bir kuluna peygamberlik veya 

velilik vererek üstün kılmışsa, bu üstünlükle o kul, kendi zamanındaki 

diğer insanlara nisbetle bedî’ (eşsiz, misilsiz) olmuştur. 

müşteride zikrine devam eden haline göre terakki eder bu esmanın ehli 

Tarık olanlara seyrde çok faydası vardır. 

Bilindiği üzere Hz. Alinin (r.a) celcelutiye kasidesi bedi demektir bu 
kasidenin kullanım esmalarındandır ki sırrı çoktur. 

Bu esmayı mühim hacetlerde 2 rekat namaz kılıp peşinden bu ayeti: 

Bedius semavati vel ard, ve iza kada emran fe innema yekulu lehu kun fe 

yekûn.(bakara 117) ayetini 70 101 veya 277 kere okuyup sayısız bedi 

ismini de okuyup sonra haktan hacetini dilese biiznillah müstecabdır. 

Bu esmanın bir sırrı da her şeyi çabuklaştırıcı özelliği vardır. 

Her hangi bir isteğinizde ona uygun esmaların yanında veya okumaların 
bu esmayıda zikretmek istediğiniz çabucak kabulune vesiledir. 

Bazı risalelerde nakledilmiştir ki; bu isim işlerin düzelmesi için çok 
faydalıdır. 

Bunu isteyen kimse iki rekat namaz kılıp peşinden yukarda verdiğim 

ayeti 1001 diğer rivayette 70 bin defa zikrederse bütün müşkülü asan 
olur. 

Yine çocuğu olmayan bu isimleri mübdiu musavvir esmalarıyla 

zikrederlerse çocukları olur. 

Hakeza düşük yapanlarda bu isimleri okurlarsa biiznillah düşük yapmaz. 

Sanat erbabının bilim erbabının bu isimle meşguliyeti bir çok yeni 
keşiflere imza atmalarına sebep olur. 
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Şeyh Bursi buyurmuştur ki; bu ismin zikrine çokça devam eden kimseye 

Cenab-ı Hak rızk marifeti ihsan eder. 

Bu ismin diğer bir özelliği de içinde alim esmasını da barındırmasıdır 

ilim sahibi olmak isteyenler bu esmanın zikrine devam ederlerse bir çok 

hususta bilgi sahibi olur. 

Hakeza hafıza ve zekasının artmasını isteyenlerde okumalıdırlar. 

Aynı şekilde bu ismi allamul ğuyub ismiyle okuyanlar hatta alim ve 

hakem isimlerinide ekleyerek okuyanlarda gaybi hikmetler bilgileri açılır. 

 

 

Bu isim yazılarak korunması istenen malın içine konulsa zararlardan 

korunur. 

İş yerlerinde haksızlığa uğramış, işinden olmuş makamından azledilmiş 

kimselerin aynı makamı kazanmaları için bu ismin zikrine devam 

ederlerse kaybettikleri geri kazanırlar. 

 

El Basıt Esmasının Havassı 

EL-BÂSİT )ُ72)اَْلبَاِسط -Tafhayail-Bastyail: 

Bollaştıran, rızık dağıtan, rızkı genişleten, ömürleri uzatan, ruhları 

bedenlerine yayan, bütün zaman, mekân ve varlıklarda, ilim, yaratma, 

cisim ve rızık gibi her işteki genişlik, ferahlık ve bolluk yalnız Onun 

rahmet ve iradesiyle meydana gelen, maddî ve manevî rızıkları çoğaltan, 

açan, genişleten. 

 

Allah, istediği kuluna da yepyeni bir hayat verir, neş’e verir, rızık bolluğu 

verir, bu da Bâsıt isminin tecelliyatıdır. 

Zühre saatinde meşgul olsa dünya esiri olanların dünyayı kalben terk 
etmesine sebeptir. 

Sadreddin Konevi Hazretleri “Ya Bâsıt” ism-i şerifi bereketiyle çok büyük 

lütfü ilahiye kavuşmuştur. 

Yine mal ve mülkü artırıcı genişletici özelliğe sahibtir. 
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Duha namazından sonra; On defa “Ya Bâsıt” ismi şerifini okuyanın rızkı 

ve şerefi artar. 

Ellerini yağmur yağarken veya ay bedir halindeyken göğe doğru kaldırıp 

yetmiş bir defa “Ya Bâsıt” ism-i şerifini okuyarak yüzüne süren kimse 

fakir olmaz, zenginleşir 

ismi Muhammed olanların baktığı esmalar basit ve vedud esmalarıdır bu 

isimdekiler bu esmaları okumaya devam ederlerse hayatta hiç sıkıntı 

yaşamazlar. 

Sıkıntı darlık musibet anlarında ve güğüs daralmaları kalp sıkışmaları 

damar tıkanıklıklarında manevi daralmalarda ki bunlar kabıd esmasının 

tecellileridir bu ismi okurlarsa zikriyle meşgul olurlarsa bütün darlıkları 

gider. 

 

El-Vekil Esmasının Havassı 

EL-VEKÎL )66)اَْلَوِكيُل -Setveyail-Kehyail-: 

 

Her şeyi uhdesine alan, güvenilip dayanılan, kulların işlerini yerine 

getiren, bütün varlıkları bütün halleriyle idare eden, bütün ihtiyaçlarını 

karşılayan, bütün hal ve davranışlarını bilen ve gözeten; kendisine 

tevekkül edenlerin her şeyine kâfi gelen, usûlüne uygun şekilde, 

kendisine tevdi edilen işleri en güzel şekilde neticelendiren. Kendisine iş 
ısmarlanan zâta vekîl denir. 

 

Allah Teâlâ en güzel ve en mükemmel vekildir. İşlerin hepsini tedvîr 

(döndüren), tedbîr (tedbir eden) ve idare eden O’dur. Fakat kendisi 

hiçbir işinde vekile muhtaç değildir. 

 

 

 

Zühre saatinde zikrine devam edenler muratlarına ererler ve belalardan 

emin olurlar. 

Zühre saatinde bayan için meşgul olunur. 

Erkek için müşteride fazlasıyla hararete sebeptir. 
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66 defa “Yâ Vekîl” ism-i şerifini okuyan yangından, selden, yıldırım, 

zelzele ve fırtınadan zarar görmez Hayır ve rızkı artar. 

İsmi hilal ve Muhammed olanlar bu ismin zikrine devam ederlerse çok 
faydasını görürler. 

Efendimizin (s.a.v) isimlerinden biridir bu Vekil ismi. 

Zorlukların kolaylaşması için 2 rekat namaz kılıp selamdan sonra 46 defa 

ya Veli, 66 defa ya Vekil ve 20 defa da ya Vedud esmaları zikredilirse, 

zorluklar kolaylaşır, arzu edilene ulaşılır. 

Bu ismin zikrine devam edenler asla hayatta rızıksız kalmazlar.tarikat 

erbabı Bu isimle hakka yaklaştıkçada hikmet sahibi olurlar. Ve 

tevekkülün son derecesine olaşırlar müttakilerden olurlar. 

Hasbiyallahu ve nimel vekil veya hasbunallah ve nimel vekil şeklinde 

okumaya devam edenler her türlü hayrın kapısını açmış olurlar her türlü 

sıkıntı darlık kederden bu dua sayesinde mahfuz olurlar. 

Aynı şekilde dünya ve ahrette Hakkın her hususta kişiye kafi gelmesini 
isteyen her gün 7 defa bu evradı behaiyede geçen duayı yapsın. 

Hasbünellahü li dinina hasbünellahü li dünyana hasbünellahül kerimü 

lima ehemmena Hasbünellahül halimül kaviyyü li men beğa aleyna 

Hasbünellahüş şedidü li men kadena bi su’ Hasbünellahür rahıym ındes 

sam Hasbünellahür raufü ındel mes’eleti fil cedes Hasbünellahül latiyfü 

ındel mizan Hasbünellahül kadiru indes sırat Hasbiyellahü la ilahe illa 

hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym 

 

El Hakk Esmasının Havassı 

EL-HAK ) 108)اَْلَحقُّ -Gakhayail-Teyhayail-Bermiyail: 

 

Fiilen var olan, varlığı ve ulûhiyyeti gerçek olan ve hiç değişmeyen, 

ibâdete lâyık ve her hakkın sahibi olan. Hak, varlığı hakikî bulunan zâtın 
ismidir. Yani, varlığı daima sâbittir. 

Allah Teâlâ’nın zâtı, yokluğu kabûl etmediği gibi, herhangi bir değişikliği 

de kabûl etmez. 

Hakikaten vâr olan yalnız Allah’tır. 

zühre saatinde zikrine devam eden nefsinde varlık duygularından sıyrılır. 



©Rasittuncakitapları 
 

 
105 

 

Kaybolan bir nesne veya kimse için bir kağıdın dört köşesine şehid hakk 

yazılır, ortasına da kaybın adı da kağıdın ortasındaki boşluğa yazılır. Gece 

yarısı dışarı gökyüzünün altına çıkılır, gökyüzüne nazar edilerek yetmiş 

kere eş-şehidü’l-hak zikredilir. O kayıb kısa bir süre de ortaya çıkar 

 

Bu ismin yüz sekiz defa zikrine devam hakkın alınması için mücerrebdir. 

 

Kalbin tenviri, batının safa bulması ve insanların kalbinde olanı keşf için 

her gece kalkılıp iki rekat namaz kılınır. Sonra eller semaya kaldırılıp yüz 
kere ya Hakk denilir. 

Bu şekilde bu zikre devam edilirse istenilen gerçekleşir. 

Bin defa “Yâ Hakk” ism-i şerifini okuyan; kötü akibetten kurtulur. Hayırlı 

işlerde başarılı olur. 

Sabahları 100 defa “La İlahe İllAllahu’l Melikul hakkul mubîn” şeklinde 

dua etmeye devam edenler zengin olur. Heybet sahibi olurlar. 

Bu ismin zikrine devam edenler büyüklerin yanında hacetleri reva olur 
ismin vermiş olduğu heybetten büyükler etkilenirler. 

Bu ismin bir diğer özelliği de batıl olan şeyleri yok etmektir. Hayal 

görenler, şizofren hastalıklar yaşayanlar bu ismi okusalar şifaya 
kavuşurlar. 

Tılsımları sihirleri özellikle cinler tarafından yapılan ve şahsa 

halüsinasyon gibi gösterdikleri sihirleri yok eder. 

El-Halim Esmasının Havassı 

EL-HALÎM )88)اَْلَحِليُم -Akayail-Cehtıyail: 

Kızgınlıkla ve acele ile muamele etmeyen, yumuşaklık sahibi, günah ve 

isyanlarına rağmen kullarını hemen cezalandırmayıp onlar için tevbe ve 

ümit kapılarını açık bırakan; onları sonsuz rahmet ve keremiyle 
nzıklandırmaya devam eden. 

Hilm, suçluların cezasını vermeye gücü yetip dururken bunu yapmamak, 
onlar hakkında yumuşak davranmak ve cezalarını geriye bırakmaktır. 

Suçluyu cezalandırmağa iktidarı olmayana halîm denmez. Halîm, kudreti 

yettiği halde, bir hikmete binaen cezalandırmayana denir. 
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Allah Teâlâ Halîm’dir. Her günah işleyeni hemen cezalandırmaz. Hışım 

ve gazapta acele etmez, mühlet verir. 

Bu mühlet içinde yaptıklarına pişman olup tevbe edenleri afveder. Israr 
edenler hakkında, hüküm artık kendisine kalmıştır. 

Zikrine devam eden kimse imandan ve kabir azabından emin olur. 

Yine zikrine devam edenlerin düşmanları def olurlar dağılırlar onların 

zulmünden emin olur Hz. Musa (a.s) Firavunun yanına geldiği zaman bu 

esmayı zikrederdi. 

“Yâ Halım” ism-i şerifini günde seksen sekiz defa okuyanlar rasgele iş 
yapmaz, ani kararlarla veya düşünmeden bir işe başlamazlar. 

Kötü bir kimsenin yanına girerken bu ism-i şerifi okuyanlara o kimsenin 

zararı dokunmayacağı gibi o kimseden iyilik bile görebilir. 

İdareciler, günde seksen sekiz kere bu ism-i şerifi okumaya devam 
ederlerse başarıları sürekli olur. 

Halım ism-i şerifi gül suyu ile yazılıp, bu su; esnaf iş yerine, ziraatçılar 
tarlaya, bahçeye serpseler bereket, bolluk olur. 

 

 

Gemiye serpilse gemi batmaktan kurtulur. Eve serpilse tüm 

kötülüklerden emniyette olur. . 

Bu esmanın öfkeli insanların gazabının söndürmeden yana büyük bir 

sırrı vardır. 

Özellikle sinirli fıtratlar, hem parlayıp çevresine zarar verenler bu esmaya 
devam ederlerse çok büyük yarar görürler. 

Öfkeli birinin huzuruna çıkılacağı vakit bu esma ebcetsel sayı değerince 

çekilip dua edilirse huzuruna çıkılan öfkeli kimse bunu okuyanı güzellikle 
karşılar. 

Her gün yüz defa zikredilmesi gönlün sükununa, cehl ateşinin sönmesine 

ve hışım ve gazabın dinmesine sebeb olur. 

Bir kimse her namazdan sonra yüz defa zikre devam ederse, kibir, hased, 

cimrilik gibi ahlak-ı zemimeden kurtulur, ahlakı düzelir. 

Bir hastanın başında bir fatiha ve on bir kere de bu isim okunursa hasta 
şifa bulur. 
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Dokuz gün, günde yüz yirmi yedi defa okunmaya devam edilirse, okuyan 

kimse hilim sıfatı kazanır, hilm sahibi olur. Cin ve ins ona itaat eder. 

Cuma günü yüz yirmi sin harfi yazılır, yazma esnasında devamlı ya halim 

ya mu’id zikredilir ve üstte taşınırsa, bütün halkın gözünde şirin görünür, 

sayılır ve sevilir, sözü dinlenir kimselerden olunur. 

Birinin kulağına bir şey kaçtığında ya ali ya azim ya halim ya azim 
okunursa biznillahi teala dışarı çıkar 

 

El-Alim Esmasının Havassı 

EL-ALÎM  )150)اَْلعَِليُم -Henyail: 

 

Her şeyi bütün incelikleriyle bilen, hakkıyla bilen, ezelden ebede her şeyi 

bütün yönleriyle, hiçbir şey hiçbir şekilde hiçbir zaman ilminden 

gizlenemeyen, her şeyi çok iyi bilen. 

Allah, her şeyi tam mânasıyla bilir. Her şeyin, içini, dışını, inceliğini, 
açıklığını, önünü, sonunu, başlangıcını, bitimini çok iyi bilendir 

O, olmuşları bildiği gibi, olacakları da aynı şekilde bilir. Onun için, 
olmuş-olacak, gizli-açık söz konusu değildir. 

Bunlar, insanlar hakkında geçerli olan mefhumlardır. İnsanların bilmesi 

nisbî (belli oranda) ve ârızîdir (geçicidir). 

Allah’ın tesiri içindir. Aynı şekilde dost düşman herkesin sevgisini 
bilmesi ise, -bütün isim ve sıfatlarında olduğu gibi- zâtîdir. 

Onun için O’nun bilmesinde dereceler bulunmaz. 

Müşteri saatinde meşgul olsa düşmanları para pare olur. 

Ayrıca kalp kazanmaya sebeptir. 

Bu isim özellikle öğretmen ve öğrencilere yarar sağlayan bir addır. 

Kavrama gücünün yükseğe çıkması bu ismi anmakla söz konusu olur. 

 

 

Bu esmanın kalbi nurlandırma hikmeti de vardır. 
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Alim esmasına devam edenler zaman içerisinde çok büyük bir kavrama 

gücü elde ederler. Ruhani alemleri anlama algılama hassası kazanırlar. 

Alim esmasına ilave olarak “Ya Allemel Guyup” kelimelerini de 
zikredenler kısa sürede kimi garip şeyleri görmeye başlar. 

Yakaza, rüya haliyle başlayan bu güzellikler esmayı zikredenin istidadına 

göre keşif dairesine doğru kayabilir. 

Öğrenci olanlar günde 150 defa bu adı anıp ders çalışmaya başlarlarsa 

çalıştıkları bilimde oldukça başarılı olmaya başlarlar. Her geçen gün 
kavrama güçleri artar. 

Alim esmasını çalışanlar her gün sabah ve akşam üçer kez: 

“Bismillahillezi la yadurru me’asmihi şey’ün fil ardı ve la fissema’ ve 

hüves Semi’ul Alim” derlerse, bütün belalardan ve musibetlerden Allah’ın 

yardımıyla korunurlar... 

Ya Alîm” ism-i şerîfmi günde yüz defa okuyanların kalbinde şüphe ve 
evhamdan eser kalmaz. 

Alim;bütün sırları ve gizli olanları bilen demektir. Olan ve olacak olan 

ondan saklı değildir. O eşyanın ilmini yaratılıştan önce de sonra da 
bilendir. 

Bu ismin zikrine devam futuhat-ı kalbiye ve marifet-i ilahiyenin hasılı 

hacetlerin gerçekleşmesi için mücerrebdir. 

Her namazdan sonra on kere zikrine devam keşf-i gaybiye için çok 

faydalıdır. 

Çocuklarına 1225 Hadi Alim Halim ve Kavi esmalarını bebekliklerinde 

üzerlerine veya suya okuyup bunu içirseler o çocuk zamanın büyük ilim 

erbabından olur biiznillah. 

Hafıza ve akli gerileme sıkıntısı yaşanlara da hakeza bu şekilde uygulansa 
şifadır. 

 

El Gani Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-GANÎ )1060)اَْلغَنِي  Hatyail: 
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Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendi dışındaki her şey 

O’na muhtaç, sonsuz zengin olan; hiçbir cihetle kâinata ve mevcudata 
ihtiyacı bulunmayan, çok zengin ve her şeyden müstağnî. 

Gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herşey yanında mevcud bulunduğu 

için hiçbir şekilde başkasına müracaat mecburiyetinde kalmayan zât 
demektir. 

Şems saatinde zikrine devam eden mal mülk sahibi ali mertebelere ulaşır. 

Rızık darlıklarında bu ismi diğer Rezzak Muksit gibi isimlerle zikretmek 
rızkın genişlemesine bereketlenmesine sebeptir. 

Zenginlik için bu isim cumartesi sabahları sayısı kadar zikredilse maksad 

hasıl olur. 

Aynı şekilde bir beladan veya hastalıklan kurtulmak niyeti ile sayısı kadar 
okusa kurtulur. 

 

Hacetlerde namaz kılınıp peşinden bin defa Ya Gani Ya Galib şeklinde 
zikretse ve haktan hacetini dilese reva olur. 

Cimrilik hasislik gibi hasletleri olanlar bu ismi Şekur ismiyle beraber 

zikrederlerse cimrilikleri cömertliğe dönüşür. 

 

El Baki Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-BÂKİ   )113)اَْلبَاقِي  Tuğyail-Atyail : 

 

Kalıcı olan, hep kalan, varlığını sonu olmayan, varlığı sürekli olan, zât, 

sıfat ve isimleriyle dâimi olan; her türlü yokluk ve fânilikten münezzeh 
bulunan; kendisine ölüm arız olmayan. 

 

Bu ism-i şerîf “varlığın devamını” bildiren bir kelimedir. Varlığın devamı, 

önü ve sonu olmamakladır. Önü olmamak mülâhazasıyla Allah Teâlâ’ya 
Kadîm, sonu olmamak mülahazasıyla Bâkî denir. 

 

Bu mânalara yakın Ezelî ve Ebedî ism-i şerifleri de vardır. Allah Teâlâ’nın 

varlığı, devam bakımından zaman mefhumu içine girmez. Çünkü zaman 
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denilen şey, kâinatın yaratılmış olduğu andan itibaren sonsuzluğa doğru 

akışının derecelerini gösteren bir mefhumdur. 

 

Şu halde, zaman yaratılmışlarla başlamıştır ve onlarla bitecektir. Kâinat 

yokken zaman da yoktu, fakat Allah Teâlâ vardı. Kâinat biter, zaman da 

biter, fakat Allah Bâki’dir. 

 

şems saatinde zikrine devam edenin batınında hicap perdeleri kalkar. 

Hal üzere baki kalır. Dünyanın faniliğini nefsin geçiciliğini hakkın 
bakiliğini tam bir idrak halinde anlar masivayı terk eder. 

 

Tariki Nakşi yolunda Hatme-i Haceganlar da bu isim okunur. 

 

Yâ Bakî” ism-i şerifini 1000 defa okuyan, her türlü endişe ve tasadan 
kurtulur, düşmana mağlup olmaz. 

 

Korku anında 100 defa “Yâ Bakî” ism-i şerifinin okunması insanı 

korktuğundan emin kılar. 

Bu ismin zikrine devam ömrü uzatır, işleri sağlamlaştırır, evlad ve 

mülkün kalıcılığını sağlar. 

Bir kimse günde yüz kere bu ismin zikrine devam eder, Cuma geceleri de 
bin defa okursa duaları kabul olup geri çevrilmez. 

 

Malının eşyalarının hububatın üzerine bu isim okunursa mal teleften 

korunur. 

 

El Aziz Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-AZÎZ  )49)اَْلعَِزيُز  Mendail-Menciyail: 

 

Yenilmeyen, yegâne galip olan, ulu, galip, izzet, kudret ve bütün kudsî 

sıfatlarıyla acizlik ve kusurlardan uzak olan, bütün varlıkları acizlik, 
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zayıflık ve tezellül içerisinde kendisine boyun eğdiren, mutlak galip, karşı 

konulamayan güç sahibi, mağlûp edilmesi mümkün olmayan galib. 

İzzet sıfatı, Kur’an’da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. 

Fakat bu ism-i şerifin yine birçok defa Hakîm ism-i şerîfi ile birleştiği 

görülür. 

Bunun mânası: Allah Teâlâ’nın kudreti galibdir, fakat hikmeti ile 

kötülerin cezasını te’hir eder, kötülük edip durmakta olan insanları 

cezalandırmakta acele etmez, demektir. 

Merih saatinde zikrine devam eden büyükler indinde izzete ve lütfa 

mazhar olur. Hasmına galip gelir ve düşmanları kahr olur. 

Bu Esma Yusufun (a.s) devamlı meşgul olduğu isimdir bunun bereketine 
Mısıra sultan olmuştur. 

Bu isim kahra da ve lutfa da şamildir. Yani Kahrı ve Lutfu ve Tesiri 

kendinde toplayan bir isimdir. 

Dilediğine galip gelmek için Müşteri saatinde de okunur. 

40 gün her sabah namazından sonra kırk bir defa “Ya Azız” ism-i şerifini 

okuyan kimse borçtan kurtulup zengin olur. 

Kalbi her türlü şüphelerden arınır, temizlenir. Zillete düşenler, fakir 

düşenler, zulme uğrayanlar, kendilerine içten içe düşmanlık besleyenler 

ki kişi onları bilmese bile Devamlı zikriyle meşgul olurlarsa hak teala 
onları düşmanlarından korur ve bu müşküller den kurtarır. 

 

El Kavi Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-KAVÎ  )116)اَْلقَِوي Şerail-Mutyail: 

 

Kuvvetli, güçlü, her şeye gücü yeten, kudretli, kuvveti bütün kâinata 

hâkim ve bütün eşyayı zapteden ve bütün varlıkları hükmü altına alan, 
çok kuvvetli. 

Merih saatinde zikrine devam edenlerin bağlı olan bütün işleri açılır. 
Zorluklar kolaylaşır ve düşmanlarına hasmına karşı galip gelir. 

Aynı şekilde Merih saatinde meşgul olunmak fethe sebeptir. 
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Akşemseddin hazretlerinin virdidir. İstanbul’un fethinde bu esma ile çok 

meşgul olmuştur. Ayrıca cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han’a bu 
esmayı öğretti. Oda fetih de daima bu esma ile meşgul oldu. 

Bedenen ve kemiksel zayıf olanlar bu isimle meşgul olurlarsa güçlenirler 

özellikle kemik zayıflıkları olanlar.bu ismin zikrine devam edenlerin 
hepsi zor işlerde başarılı olurlar ... 

 

yolcuklarda sıkıntı anlarında bu isimle meşgul olmak sıkıntıları hafifletir 

aslında kişiyi tahammül ehli kılar.aynı şekilde batini darlık sıkıntılarda 

da çok faydalıdır.ruhu oldukça kuvvetlendiren esmalardandır. 

Savaş gibi çok meşakkatli durumlarda bu ismi Ahzab 25 ayetinde:ve 
kanellahu kaviyyen aziza_Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. 

Geçtiği şekilde okumak çok faydalıdır zaten bu ayet savaş ayetidir. Aynı 

şekilde diğer dünya ile ilgili işlerde ise Ya Kaviy Ya Kadir şeklinde 
zikretmek daha faydalıdır. 

 

El Batın Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-BÂTIN )62)اَْلبَاِطُن Ahityail: 

 

Gizli, zât ve mahiyeti gizli olan, zâtının görülmesi ve mahiyetinin 

bilinmesi açısından duyuların ve aklın idrakinden gizli olan, duyu 

organları ile idrâk edilemeyen, her şeyin gerçek yüzüne vâkıf olan; her 
şeyin iç yüzüne şahitlik eden; zuhurunun şiddetinden 

 

[Mûsâ tayin ettiğimiz vakitte gelip de Rabbi ona hitab edince: “Ya Rabbî! 

Göster bana Zatını, bakayım Sana!” dedi. Allah Teâla şöyle cevap verdi: 

“Sen Beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak, eğer yerinde durursa sen 

de Beni görürsün!”. Derken Rabbi dağa tecelli eder etmez onu un ufak 

ediverdi. Mûsâ da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki: “Sübhansın ya 

Rabbî. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, (dünyada Seni 

görmemizden de münezzehsin). Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben 

ümmetim içinde Seni görmeden iman edenlerin ilkiyim!” (Araf 7/143)], 
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sınırsız büyüklüğünden ve zıddının olmayışından dolayı mahlukâtın 

gözünden gizlenen, ancak eserleriyle varlığını gösteren. 

Allah Teâlâ’nın varlığı hem âşikardır, hem gizlidir. Âşikârdır, çünkü 

varlığını bildiren delil ve nişanları gözsüzler bile görmüş ve bu hakikatler 

hakikatı yüce varlığa, eşyanın umumî şehadetini sağırlar bile işitmiştir. 

Gizlidir. Çünkü biz Onu künhüyle bilemeyiz. Amma varlığını kat’î surette 
biliriz. 

Kamer saatinde zikrine devam edenin kalbi nurlanır kederleri dağılır 

Bu ismi Ya Zahir Ya Batın şeklinde zikredenler fena düşünceler den halas 
olurlar sırlara müttali olurlar. 

Bu isimi el-evvelu el-ahiru el-zahiru el-batınu esmalarıyla zikrederse 

insanların gizledikleri bütün sırlar, o kimseye keşf olur. 

Her varlığın batınını ve zahirini görür ve bilir. Eşyanın havassı, zahiri ve 
batıni ilimler ona malum olur. 

Bu ismin kalbi hastalıklar yanı sıra mide bağırsak rahatsızlıklarına da 
faydası vardır. 

 

 

 

El Vasi Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-VÂSİ’  )137)اَْلَواِسُع  Takdihail-Talhiyail: 

 

Bol veren, evreni kucaklayan, ilmi ve merhameti geniş olup her şeyi 

kuşatan, kudret, rahmet, bağışlama, iş ve fiilleri, tecellî ve tasarrufları, 

sıfat ve isimleri, bütün varlıkları içine alacak kadar geniş olan. 

Kullarına bol bol nimetler veren. Allah’ın ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve 
mağfireti geniştir ve her şeyi kaplamıştır. 

Allah’ın ilminden hiçbir şey gizlenemez, ikram ve ihsanına bir nihayet 

yoktur. 

Zuhalde zikrine meşgul olsa gam ve kederden kurtulur istediğine nail 

olur. 
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Aynı şekilde kamer saatinde meşgul olanında kalbi genişler keder ve 

sıkıntıdan kurtulur. Rızkında bolluk olur. 

Haset ve kin gibi kötü hasletleri olanlara faydalıdır. 

Bu ismin de iç sıkıntısı kalp çarpıntısı göğüs darlıkları ve göğüs 

hastalıklarına faydası vardır ama en fazla karaciğer akciğer ve dalak 

rahatsızlıklarında faydalıdır. 

Zor ve meşekkatli işlerde çalışanlar bu ismi zikrederlerse her işleri 

kolaylaşmaya başlar. 

İşleri iyi olmayanlar evinde meşakkat ve rızık darlığı olanlarda bu ismi 
zikir edelerse hak teala genişlik ihsan eder. 

İlminin keşfinin ahlakının çoğalması genişlemesini isteyenler Arşı 

taşıyan meleklerin duası ile beraber bu ismi zikrederlerse bunlara 
kavuşurlar 

okunacak ayet: Esteizu billah rabbena vesi’te kulle şey’ir rahmetev ve 

ilmen: Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır 
(Mümin 7) 

 

El Bais Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-BÂİS )573)اَْلبَاِعُث  Legranail-Yahtıyail: 

 

Ölüleri dirilten, öldükten sonra dirilten ve şuur sahibi yaratıklarına 

peygamberler göndererek emir ve yasaklarını bildiren; sayısız insan, 

hayvan ve bitkileri hayat sahnesine çıkaran; haşirde bütün ölüleri tek bir 

emirle diriltip kabirlerinden çıkaran ve onları yüce huzurunda toplayan, 

ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran; gönüllerde saklı olanları meydana 
çıkaran. 

Şems saatinde meşgul olan Lütfi ilahiye mazhar olur ve her işte muvaffak 

olur. Başarı sağlar. Kapalı olan işleri açılır ve düzene girer. 

Gönlün nurlanması iç sıkıntı ve kasavetten kurtulmak için kamer 
saatinde zikrine devam edilir. 

Bu esma kalp, damar rahatsızlıkları, saç dökülmesi, akıl ve beden kuvveti 

ve tıbben çare olmayan hastalıklara şifadır. Hastalıklarda uygun 

esmalarla beraber zikredileceği, mesela tıbben çare olmayan hastalıkta 
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Ya Şafi Ya Bais gibi Hacetlerinde Fettah ismiyle beraber zikredilse 

hacetleri reva olur. 

 

El Mukit Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-MUKÎT  )550)اَْلُمِقيُت  Melhayil-Kutyail: 

 

Rızıklandıran, besleyen, idare eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını 

yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan, her şeyi lâyıkıyla gözeten, iyiyi 

iyiliğinden, kötüyü de kötülüğünden derecesine göre hissedar eden; 

maddî ve manevî her türlü rızkı veren, her yaratılmışın azığını ve gıdasını 
tayin eden. 

 

Bu mânaya göre Mukît, Rezzak mânasınadır. Yalnız Mukît, Rezzâk’tan 

daha hususîdir. 

Rezzak, azık olanı da olmayanı da içine alır. Şems saatinde zikrine devam 
eden hasmına galebe eder. 

Bedenin sıhhat bulması için Zühre saatinde 550 defa zikrine devam 
edilir. 

Bir bardak suya 21 defa “Yâ Mukît” ism-i şerifi okunduktan sonra bu su 

çok ağlayan çocuğa içirilirse, çocuğun ağlaması kesilir. 

Ayrıca bu ismin zikrine devam edenler açlık hissi yaşamazlar özellikle 
oruç tutarken açlıktan sıkıntı yaşayanlar için iyidir. 

Her türlü beden rahatsızlıklarında bu isim şifa kaynağıdır. Bedensel 

olarak zayıf olanlar bu isimle kuvvet kazanırlar. 

Kıtlık zamanlarında bu ismin zikredilmesi uzun süre açlığa dayanmaya 

sebeptir. 

El Adl Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-ADL   )104)اَْلعَْدُل  Gatail-Aryail: 

Adaletli, mutlak adalet sahibi, her şeyi yerli yerine koyan, aşırılığa 

meyletmeyen, kâinatı bütün varlıklarıyla birlikte ölçü altına alıp 

dengeleyen; canlı cansız her şeye en güzel ve en uygun vaziyeti veren; her 

varlığa lâyık olduğu ölçüde varlığını devam ettirme hakkı vermekle 

sonsuz adaletini gösteren; emrine itaat edenleri mükâfatlandırırken, 
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haddini aşanları dizginleyen ve hak ettikleri cezayı veren; haşrin büyük 

mahkemesinde ise mutlak adaletini en geniş ve en mükemmel tarzda 
gösteren, tam adâletli. 

Adalet, zulmün zıddıdır. Zulüm kelimesinde; incitme, can yakma mânası 

vardır. Zulmetmiyerek herkese hakkını vermek ve her şeyi akıl ve 
mantığa, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmak da adalet demektir. 

Allah Teâlâ Âdil’dir. Zâlimleri sevmez. Zâlimlerle düşüp kalkanları ve 

hattâ sadece uzaktan onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez. 

Haddi aşan haksızlık yapanlara karşı Zühre saatinde 140 kere meşgul 

olunur. 

Şems saatinde meşgul olsa talihinde kapalılıktan emin olur. Ve talihi 
güzel olur.Kötü ahlaktan kurtulup ahlakı hamide sahibi olur. 

Tansiyon dengesizliklerinde kolesterolde şeker hastalıklarında bu isim 

faydalıdır dengeler. 

Bu esmaya devam eden zulme uğramayacağı gibi zulumde etmez adalet 
sahibi olur. 

 

 

Bu esma bilindiği gibi Hz. Alinin (r.a) ismi azamlarından biridir cünnetül 
esma adlarındandır. 

Halkın başında yönetici olanların bu isimle meşgul olması gerekir ki 

adelet sahibi olsunlar. 

 

El Hakim Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-HAKÎM  )78)اَْلَحِكيُم  Galail-Derdyail: 

 

Her şeyi yerli yerinde yapan, hükmü hikmetli olan, hikmet sahibi, bütün 

işleri hikmetli, bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan, her şeyi en kısa 
yoldan, en faydalı, en kolay ve en güzel bir şekilde yaratan. 

Boş iş yapmayan, her bir şeyde sayısız faydalar gözeten ve bunu 

yaratıkları üzerinde tecellileriyle gösteren. 
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Allah Hakîm’dir. Faydasız, boş ve tesadüfî bir işi yoktur. Her emir ve 

fiilinin her yönüyle sonsuz fayda ve maslahatları vardır. 

Her yarattığı mahlûk, her yaptığı iş bütün kâinat nizamı ile alâkalıdır. 

Kâinatın umumî nizamı ile tenâkuz teşkil eden hiçbir hâdise, bir mahlûk, 

bir iş yoktur. En zararlı görülen mahlukatın bile yaratılmasının hikmeti 

vardır. Fare gibi zararlı görülen hayvanlar tamamen yok edildiği 

durumlarda bu husus açıkça görülmüştür. 

Bu sefer başka sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Şems saatinde meşgul olsa cümle ulema makamına ulaşır. 

Zühre saatinde meşgul olmana hikmeti ilahiye öğretilir. 

Yaptığı her hangi bir işte mani ve ngelle karşılaşan bu ismi zikretse 

engelleri aradan kaldırılır işlerine galip gelir. 

Hakîm” ism-i şerifini her gün 78 defa okuyan, korkulacak durumlara 
düşmez, büyük dertlerden kurtulur. 

Bu esmanın Alim ve Rafi esmalarıyla beraber zikredilmesi hikmet 
ilimlerini öğrenmeyi hızlandırır ve manevi yükselmeyi gerçekleştirir. . 

Hakim ismine ism-i azam dairesinde mazhar olanlar hiçbir kimseye 

hiçbir soru sormadan bütün sorulara ilahi tecelli sırrıyla şaşmaz ve doğru 
bir şekilde cevap verirler. 

Hangi ilimden sorulursa sorulsun mutlaka doğru cevap verirler. 

Bu ismin zikrine beş yüz kırk beş defa devam hacetlerin gerçekleşmesi 

için çok faydalıdır. 

Bazıları bu mübarek ismin Hz. İsa’ya (a.s) mensup olduğunu beyan 

etmişlerdir. 

her kim bu ismi yazar, su içine koyup bir bağ ya da tarlaya serperse, 
oranın bereketi bol, afetlerden mahfuz olur. 

 

 

 

 

El Basir Esmasının Havassı 

EL-BASÎR  )302)اَْلبَِصيُر  Melhail-Katyail: 
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Gören, gizli ve açık her şeyi her haliyle çok iyi gören, sonsuz kudret ve 

hikmetiyle her canlıya lâyık gözü ve görme kabiliyetini ihsan eden, iyi 

gören. Allah Teâlâ herkesin gizli açık yaptığını ve yapacağını görüp 

durmaktadır. 

Karanlıklar O’nun görmesine mâni olamaz. Karanlık gibi, yakınlık-

uzaklık, büyüklük-küçüklük gibi insanların görmelerine engel olan şeyler 

de O’nun görmesine mâni olmaz. 

Şems saatinde zikrine devam eden izzet bulur makbul biri olur sözü 

muteber olur. 

Şems saatinde meşgul olsa büyük tesiri vardır. Bayanlar için (muhabbet) 
okunsa kamer saatinde meşgul olunmalıdır. 

Müşahade keşf elde etmek için şems saatinde 312 defa zikrine devam 

edilir ara verilmezse rüya, yakaza, ilham gibi haller tezahür eder bir çok 

şeyleri olmadan görmeye başlar gözleri her geçen gün daha da 

kuvvetlenir. 

Gözlerinde görme sıkıntısı olanlar rahatsızlıkları olanlar devam ederlerse 
Ya Şafi Ya Nur Ya Basir şeklinde sıkıntıları zail olur. 

Her kim ya semi’ ya basir şeklinde günde beş yüz iki defa zikre devam 

ederse, hiçbir zaman hali perişan ve hiç muhtaç olmaz. 

Bu ismi günde bin altı yüz beş defa okumaya devam eden kimse havassın 

sırlarına vakıf olur. 

Her kim yedi bin üç yüz beş defa okursa bütün muratlarına ulaşır. 

On altı bin altı yüz elli defa okunmaya devam edilirse, insanların 
içlerinde olan ve isimlerine vakıf olunur. 

Ya Semiu Ya Basir isimlerinin beraber zikredilmesi göz ve kulak 

rahatsızlıklarına şifadır. 

Bu isme birlikte devam edenlerin her şeyi görme yetileri gelişeceği gibi 

duyma yetileri de gelişir gayba vukufiyetleri artar. 

Bu isimlerin beraber zikrinin bir diğer bereketi de hafızayı kuvvetlendirir. 
Heybet ve haya sahibi olurlar. 
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El Celil Esma-i Şerifinin Havassı 

EL-CELÎL  )73)اَْلَجِليُل  Azail-Cehtiyail: 

Şanı yüce, erişilmez, yüce kudreti ile her şeyi yoluna koyan, yücelik 

sıfatları bulunan, azamet sahibi, bütün celâl sıfatlarıyla sıfatlanmış olan; 

varlıkların türleri üzerinde icraat ve tecelliyatlarıyla rubûbiyetinin 

ihtişamını gösteren; birliğini ve yüce zâtına lâyık muhteşem sıfatlarını 
bildiren, celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf. 

Celâdet ve ululuk, Allah’a mahsustur. Onun zâtı da büyük, sıfatları da 

büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaşlılık itibarı 
ile değildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz. 

Şems saatinde meşgul olunsa hevadan ve nefsin azgın isteklerinden 

kesilir.ve Letafet sahibi olur nice latif şeyler müşahede eder. İlahi 
tecelliyatın gizliliğine mazhar olur. 

Muhabbet için Zühre saatinde meşgul olunmalıdır. 

Her gün “Yâ Celîl” ism-i şerifini okuyanın değeri ve meziyetleri artar. 
Sözü dinlenir. 

Zalimlerin saldırısına maruz kalanlar bu ada devam ederlerse kısa sürede 

zalimler dize gelir, her biri bir felakete uğrar. 

Esmaya devam edenler tehlikeli yerlerden emniyet içinde geçerler 

İnsanlar, cinler ve Arslan gibi vahşi hayvanlar bile bu ismin zikriyle 

meşgul olandan korkarlar. 

Önemli istek ve hacetlerde Malikel mülk zül celali vel ikram şeklinde 
meşgul olmak hacetlerin kabulune sebeptir. 

 

Er-Rafi’ Esmasının Havassı 
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ER-RÂFİ’  )افُِع 351)اَلرَّ  Merkıyail-Aliyail: 

Yücelten, yükselten, derece derece yukarı kaldıran, müminleri yükselten, 

izzet ve şeref veren, inananları ve emrine itaat edenleri yükselten; maddî 

manevî her türlü rütbe iradesinin elinde olan ve istediğini bu rütbelere 

yükselten. 

Allah Teâlâ, istediği kulunu indirdiği gibi, istediği kulunu da yükseltir. 

Şan ve şeref verir. Bazı gönülleri iman ve irfan ışığı ile parlatır, yüksek 

hakikatlardan haberdar eder. Allah’ın yükselttiği insanlar, çok defa melek 

huylu, tatlı dilli, insanların ayıplarını, kusurlarını örtüp eksiklerini 

tamamlayan; onlara malıyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardım 
eden nazik, kibar insanlardır. 

Onlar bu istikametten ayrılmadıkça Allah da bu nimeti kendilerinden 

almaz. 

Şems saatinde zikrine devam eden ali mertebelere yükselir gam ve 
kasavetten kurtulur. 

Aynı şekilde Şems saatinde meşgul olsa matlubunun kalbini kendine 

çekmekte gayet kuvvetli bir terkiptir. 

Bu esmanın zikrine devam edenler özellikle iş yerlerinde, ilmi alanlarda 

yükselmelerine sebeptir. 

Düşmanlarına karşı izzet ve heybet sahibi olurlar. Bir çok çözümünde 
müşkil olan hastalıklarda bu isimle şifalar ihsan edilir. 

Şems saatinde adeti kadar zikretmek vesvese ve evham sahiplerinin 

şifasına vesiledir. 

 

Başla alakalı hastalıklarda baş ağrıları, göz rahatsızlıkları, geniz, sinüzit, 

ağız yaralında şifadır adeti kadar şifa ayetleriyle beraber suya okunur ve 

suyu içilir. 

İbadet ve taatte gevşeklik, tembellik yaşayanlar kullukta şevk muhabbet 

ve devamlılığı kazanmak isteyenler özellikle ehli Tarik olanlar bu esmayı 

kuranda geçtiği mümin suresinin 15. ayetiyle beraber zikrederlerse hak 

teala yardım eder. 

Yine bu esmayı ilgili ayette geçtiği şekliyle ki rafi’ud deracati Zül arş 
olarak zikredenler de maksatlarına ulaşırlar. 
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Zulmünden korkulan bir kimsenin yanına girmeden önce 70 defa “Yâ 

Râfi ism-i şerifini okuyan, o kimsenin zulmünden emin olur. 

El-Kebir Esmasının Havassı 

EL-KEBÎR )232)اَْلَكبِيُر -Mentehayil 

Büyük, ulu, zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu, 

sınırsız isim ve sıfatlarıyla ilmimizi aşan sonsuz büyüklük sahibi olan, 

büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen. 

Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtın kemâli demektir. Her 

bakımdan büyük, varlığının kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler 

O’na mahsustur. 

Müşteri saatinde zikriyle meşgul olunur. Padişahlar indinde haceti 

makbul olur. İzzet ve şeref bulur. 

Günde yüz defa “Yâ Kebîr” ism-i şerifini okuyan, borçlu ise borcundan 
kurtulur, işini kaybeden tekrar işine kavuşur. 

Üzerine “Yâ Kebîr” ism-i şerifinin yüz defa okunduğu yemeği yiyen 

dargın eşler barışırlar. 

İki yüz otuz iki defa “Yâ Kebîr” ism-i şerifini okuyan kimse ilim ve marifet 
ile mükafatlandırılır. 

Manevi terakki de faydalıdır özellikle ehli sülük manevi takılma 

hallerinde bu ismin bereketiyle bulunduğu yeri geçer. 

Bari esmasıyla beraber bu isim zikredilirse ervah alemini müşahade eder. 

 

El-Vali Esmasının Havassı 

EL-VÂLÎ )47)اَْلَواِلي Beğgamzail: 

Yöneten, sahip, kâinata hâkim olup onu yöneten, her şeyin dizginini 

elinde tutan; varlıkları idare, hâkimiyet ve tasarrufu altında bulunduran, 

mahlûkatın işlerini yoluna koyan, bu muazzam kâinatı ve her an olan 

biten hâdisatı tek başına tedbir ve idare eden. 

Allah Teâlâ bütün varlığı idare eden, biricik ve en büyük vâlidir. 

Diğer vâliler ve hükümdarların idaresi, O’nun izni ve müsaadesi iledir. Ve 

onların velâyet ve idaresi, son derece noksandır. 
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Allah’ın velâyet ve tedbiri ise sınırsız, gerçek ve hakikîdir. Her şey emri ve 

iradesi altındadır. Her şeyi bilir. Ondan habersiz mülkünde hiç bir şey 
cereyan etmez. 

Âdile mükâfatını, zâlime cezasını eksiksiz verir. Sebepler, O’nun icraat ve 

idaresinde yardımcı değil, sadece izzet ve haşmetini gösteren birer 
perdedirler. 

 

Hakikî tesir, O’nun kudretindendir. 

Şems saatinde zikrine devam edeni herkes sever hatta düşmanları dahi 
dost olur. 

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası 

kabul olur, işleri kolaylaşır. 

47 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyan her türlü afetten kurtulur. Tarikat 
yolunda sülük edenler bu simi çok anmalıdır. 

Her hangi bir makamı isteyenler bu isimle meşgul olup istedikleri şeyi 
belirtmelidirler ayın 14-15-16 günlerinde yapılırsa mücerreptir. 

Bedeni yorgunluklarda tembelliklerde bu ismi Ya Vali Ya Müteali ismiyle 

beraber zikredenler yorgunluktan kurtulur uyuşuklukları gider. 

Eş-Şekur Esmasının Havassı 

EŞ-ŞEKÛR  )526)اَلشَّكُوُر  Gayail-Tavyail: 

Mükafatlandıran, az amele/iyiliğe çok sevap veren, kullarının bütün 

şükür ve sâlih amellerinden haberdar olan, şükredenlerin nimetlerini 

arttıran; en küçüğünü dahi zayi etmeksizin bütün iyiliklere bol bol 

sevaplar ihsan eden, kendi rızâsı için yapılan iyi işleri, daha ziyadesiyle 

karşılayan. 

 

Şükür, iyiliği, iyilikle karşılamak demektir. 

Şükür, Allah Teâlâ’ya karşı kulun yapması gereken bir vazifesidir. 

Şekûr ise, az tâat karşılığında çok büyük dereceler veren, sayılı günlerde 

yapılan amel karşılığında âhiret âleminde sonsuz nimetler lûtfeden 
demektir. 

Şems saatinde muradı için okunur. 
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Zühre saatinde bayanlar ve zalimlerin zulmünden halas olmak için 

okunur. 

Şems saatinde devam eden kazalardan ve belalardan korunur. 

Izdırap ve gamdan halas olurlar. Bir bardak suya kırk bir defa “Yâ Şekûr” 

ism-i şerifi okunup birazı içilir, kalanı da yüze ve gözlere sürülürse gönül 

darlığı ve bunalma gibi hallerden kurtulur. 

Gözlerin nuru artar, iyi görmeleri sağlanır. Aynı zamanda bu işlemin 

yapılması rızkın bolluğuna, kalbin de ferahlamasına sebeb olur. 

Bu isme devam edenler Günden güne rızkları artar. 

Aileleriyle bereket içinde bir ömür sürerler. “Suphanallahi ve bi hamdihi 

suphanallahil azim” duasına günde 100 defa devam edenler Şekur 

esmasını da ebcetsel sayı değerince anarlarsa bütün sıkıntılar, yerini 
sevince bırakır. 

Her kim cumartesi günü on üç vav yazar ve yazma esnasında adet 

gözetmeksizin devamlı ya hakim ya şekur okur. Sonra, hacetinin 
gerçekleşmesi için mushafın arasına koyarsa hacet ve isteği gerçekleşir 

bu ismin zikrine devamlılık nimetleri artırıcı olduğu gibi bırakmak 

nimetlerin kesilmesine neden olur...... 

 

 

Es-Selam Esmasının Havassı 

ES-SELÂM   )131)اَلسَّاَلُم  Garail-Deriyail: 

Esenlik veren, sulh ve barış temin eden, yaratıklarını selâmette kılan, her 

türlü kusur, acizlik, noksanlık ve başkalarının kendisine kusur, noksan ve 

zarar vermesinden sonsuz derecede uzak ve emin bulunan, yaratıklarına 

huzur ve emniyet bahşeden, her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan; 

her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran; Cennet’teki bahtiyar 

kullarına selâm eden. 

Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ile yakın bir mana ifade etmekte ise de Selâm 
ismi, daha ziyade istikbale aittir. 

Yani Cenâb-ı Hakk’ın gerek zâtı, gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre, 

bir değişikliğe, bir zaafa uğramaktan münezzehtir. 

O, ezelde nasılsa ebedde de öyledir. 
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Bu ismi devamlı zikreden her türlü belalardan görünen görünmeyen 

afetlerden yangın, deprem, selden salim olur. 

Bu ismi temiz bir kaba 66 kez yazıp su ile sildikten sonra vesvese ve 
evham sahibine içirilse kalbinden şüphe evham kaybolur. 

Bu isim yasin suresinde Selamun gavlem mir rabbirrahim ayetiyle 

beraber gelmiştir bu ayetle meşgul olunsa bir çok sırra vakıf olunur. 

Selam isminin cinni, saralı ve ciddi hastalıklarda büyük büyük bir etkisi 

vardır hatta tıbben çaresi olmayan hastalıklarda dahi biiznillah etkilidir. 

Bu ismin 4 lü vefkini ceylan derisine yazıp üstünde taşıyan felaketler 
anında mahfuz olur. 

Eğer bir kimse mühim bir hacet için Çarşamba gününden başlayıp on beş 

gün süreyle, günde yedi yüz on sekiz defa selamun kavlen min rabbin 
rahim ayetini zikrederse, o mühim işi gerçekleşir, hacetine nail olur. 

Bu Selam ismini kaza ve belalardan korunmak için hafız ismiyle beraber 

okunması daha faydalıdır. 

Aynı şekilde rızık darlıkları veya sıkıntı anlarında Ya Selam Ya Basit 

isimleriyle okumak çok faydalıdır. 

Aynı şekilde gözlerinde sıkıntısı olanlar veya kulaklarında Ya selam Ya 
Semi Ya Basir isimlerini zikretseler sıkıntıları gider. 

El-Halık Esmasının Havassı 

EL-HÂLİK  )731)اَْلَخاِلُق - Dahail-Hakyail-Tamhail: 

Yaratan, bütün yaratıkları takdirine uygun olarak gerekli şartlarla birlikte 

yaratan, her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, 
hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden. 

Bu ism-i şerîfin mânasında iki husus vardır: 

a) Bir şeyin nasıl olacağını tayin ve takdir etmek, 

b) O takdire uygun olarak o şeyi îcad etmek. 

 

bu ismi şems saatinde zikre devam eden kişi bir işe başladığında 
fenalıklar zuhur etmez ayıpları çıkmaz. 

Bilim dünyasında yeni projeler üretmeye keşif ve ilham kaynağı olur eğer 

zikredilirse. 
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Bu ismi işleri düğümlenmiş çözümlemesi gecikmiş kişiler 5115 veya 5106 

defa zikredip hacetini haktan isterse revadır. 

Gece yatmadan önce yüz defa “Ya Hâlık” ism-i şerifini okuyan ve “Ya 

Rabbi filanca yakınımın hâlini bana bildir” diye dua edenin Allahu Teala 

duasını kabul eder ve haberini alamadığı yakını olan kişinin durumunu 
rüya veya ilham yolu ile kuluna bildirir. 

Çocuğu olmayanlar Halıg ismini Bari ve Musavvir isimleriyle beraber 

zikretmeye devam ederlerse biiznillah çocukları olur. 

Yeri gelmişken özellikle Rahim içi hastalıklarında bu ismin tek başına 

zikredilmesi hastalığı ilerletir. Her ne kadar tirmizi hadisinde esmalar 

arasında Şafi ismi yoksa da bu isim Rabbimizin kuranda ve Efendimizin 

Hadislerinde bildirilen Esmalardan bir isimdir ve hastalıklara şifa verici 

demektir ki bu isimle ebced değeri kadar (391) meşgul olunup akabinde 
hastalığın olduğu yere sağ el konulup Efendimizin yaptığı dua ki: 

Allahümme ezhibil base rabbennasi işfi ve enteş şafi la şifai illa şifauke 
şifaen la yuğadiru segama. 

Anlamı: İnsanların Rabbi Allahım hastalığı gider şifa ver şifa veren 

sensin senin şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa verki hiç hastalık 
bırakmasın. 

Diye dua edilir eğer Halıg ismi Şafi ismiyle beraber meşgul olunursa 

rahimdeki hastalıklara faydalıdır. 

Ayrıca Şafi ismi değeri kadar yazılıp bir kaba veya kağıda zemzem 

suyuyla veya nisan yağmuruyla siler ve bu suyu üç gün aç karnına içerse 

biiznillah şifaya kavuşur. Bu uygulama her hastalığa yapılabilir. 

Her kim yüz gün, günde bin üç yüz altı defa zikrederse, batını temizlenir, 

gönlü mesrur, müşkülleri kolay olur. Yöneldiği her şey zahmetsiz ele 

geçer. El attığı her sanatta başarıya ulaşır, halktan müstagni olur. 

Her kim Cuma günü güneş doğmadan önce doksan mim yazar, yazma 

esnasında devamlı ya halık ya muhit esmalarını zikreder ve bunu 
üzerinde taşırsa, dilediği her hacet gerçekleşir. 

Bir bağ ya da tarlaya asılırsa afetlerden emin ve muhafazada olur. 

 

El-Mani Esmasının Havassı 

EL-MÂNİ’  )161)اَْلَمانُِع Finyail: 
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Engel olan, istediği şeylere engel olan, dilemediği şeyin gerçekleşmesine 

müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan, varlıkları hadlerini aşmaktan 

ve saltanatına ortaklıktan men eden; zararlı ve tehlikeli sebepleri izni 

dışında yaratıklarına zarar vermekten alıkoyan; 

dilediğinden dilediği şeyi esirgeyen, bir şeyin meydana gelmesine 
müsâade etmeyen. 

İyi ve kötü pek çok arzularımız vardır ki biri bitmeden biri ortaya çıkar. 

Yaşadığımız müddetçe bunlar ne biter, ne de tükenir. Biz de bu 
arzularımızı elde etmek için çalışır dururuz. 

 

Her arzumuz bir takım sebeplere, sebepler de Mâni’ (mani olan) ve Mu’tî 
(veren) olan Allah’ın emrine bağlıdır. 

Allah Teâlâ isteyenlerin isteklerini, dilerse verir; o zaman isteyenin 

tuttuğu sebepler çabucak meydana gelir. Mu’tî ism-i şerîfinin mânası 
budur. 

Allah Teâlâ bazı isteklere de müsaade etmez. O zaman isteyenin yapıştığı 

sebepler kısır kalır, ne kadar çabalanırsa çabalansın netice vermez. Bu da 
Mâni’ ism-i şerîfinin tecellîsidir. 

Kullarının başına gelecek felâket ve musibetleri önlemek, geri çevirmek 

de yine Mâni’ ism-i şerîfinin tecelliyatındandır. 

Şems saatinde zikrine devam eden her zaman ve her yerde 

kaza ve belalardan mahfuz olur. 

Düşmanları olanlar onların şerrinden korunmak için bu adı çok ansınlar. 

Aralarında soğukluk bulunan, dargın olan eşlerden biri yattığında 

içinden “Yâ Mâni” ism-i şerifini okumaya devam ederse araları iyi olur. 

Bu ismi Kanser ve salgın yayılabilen hastalıklarda zikredilirse şifadır. 

Beyin urlarına rahim kistlerine de aynı şekilde şifadır. 

Vucut yaralarında da şifa ayetleriyle beraber bu isim bir miktar suya 

zikredilip suyu hasta hem içse hemde biraz şişlerin yaraların olduğu yere 
sürse şifadır. 

 

Er-Rahim Esmasının Havassı 
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ER-RAHÎM   )ِحيُم 258)اَلرَّ  Hanail-Cerail: 

Bağışlayan, esirgeyen, rahmeti herşeyi kuşatan, kâinattaki bütün nimet 

ve ihsanlar af ve rahmet, şefkat ve merhamet kendi eseri olan ve âhirette 

müminlere sonsuz nimetler ihsan edecek olan, pek ziyade merhamet 

edici; verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler 
vermek suretiyle mükâfatlandırıcı. 

Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ’nın ezelde bütün mahlûkatı için 

hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılır, Rahîm ism-i şerîfi ise, 

mahlûkatı arasında irade sahipleri, hususan müminler için rahmet-i 

İlâhiyyenin tecellisini ifade eder. 

Bu ismi şems saatinde zikre devam edenler dünya ve ahiret saadetini elde 
ederler rızıkları genişler zalimlere karşı okunsa galip gelirler. 

Bu isim vucuttaki gazabı, kasveti, kederi giderir. Bu ismi sayı kıymeti 

kadar bir kağıda yazıp devamlı ağlayan bebeğin boynuna assalar 
ağlaması kesilir. 

“Er-Rahim” ism-i şerifi yazılıp ağaç köküne dökülürse o ağacın meyveleri 

bol olur. 

Aynı ism-i şerifi kağıda yazıp bir bardaktan onun suyunu içirdiği kimse, 

suyu içene karşı bir sevgi ve ilgi duyar. 

 

 

Bu üç ismin birleştirilmiş bismillahirrahmanirrahim şekilde meşgul 
olunması bir çok faydaları içinde barındırır. 

Bunlardan bazıları şunlardır. Bir kimse her ne murad için olursa olsun 

besmeleyi 786 kere okursa ve yedi gün buna devam ederse her türlü 

muradına nail olur. 

1- Yatarken 21 defa besmele okursa her türlü şerden korkudan kötü 
ölümden emin olur. 

2- Bir zalimin veya düşmanın yüzüne 51 kere okursa şerrinden emin olur 

3- Güneş doğarken güneşe doğru 600 kere okuyup 600 salavat okursa 

(devamlı kesintisiz)rızka nail olur zengin olur 

4- 786 defa suya okuyup bir kimsenin sevgisini celp için o kimseye içirse 
derhal sever. 
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5- 786 defa suya okunsa ve vesvese sahibi içse vesveseden kurtulur. Aklı 

giden içse aklı geri gelir. Hafızası az olan içse zeki olur lakin gün 
doğarken ve yedi sabah içmesi lazımdır. 

6- Sabah namazından sonra 2.500 defa okuyanın keşfi açılır olacak 

şeyleri rüyasında görür 

7- Bir tabak içine 40 defa yazılıp su veya zemzem ile hangi hastaya 
içirilirse şifa bulur Allahın izniyle. 

8- Bir kağıda 35 kere yazıp eve asılsa o evden her türlü şer def olur cin ve 
insan şerri dokunmaz dükkana asılsa ticareti artar 

9- Muharrem ayının birinci gününde 130 defa yazsa hamile olana ve 

akrabasına ömrü müddetince musibet gelmez 

10- Evladı yaşamayan veya evladan mahrum olana 100 defa yazıp muska 

edilse evladı olur ve yaşar. 100 kere yazılıp tarlaya gömülse mahsulü bol 

olur(bereketi artar) 

11- 70 kere yazılıp bir ölünün kefenine konsa münker ve nekir halinden 
ve kabir azabından emin olur. 

12- Kurşun üzerine yazılıp oltaya bağlansa avı çok olur. 

13- 21 kere yazılıp “Selamün ala nuhun fil alemin” ayeti (Saffat 79) 

hurufu mukatta (Ayrık olarak) ile yazarak su ile zehirlenen kimseye 

içirilse şifadır. 

14- Besmeleyi yazıp aynaya her gün kırk defa baksa ve Ali İmran 26 

ayetini okusa az vakitte zengin olur ayet budur.(Kulillahumme malikel 

mulki tu’til mulke men teşau ve tenziul mulke mimmen teşa’, ve tuizzu 

men teşau ve tuzillu men teşa’, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in 

kadîr. 

15- Rahman ve rahimi 50 kere yazıp üzerine 150 kere besmele okursa her 
haceti eda olur 

16- 14 gün oruç tutup o müddet zarfında her namazın peşinden bin 

besmele okusa ruhanilerle görüşür 

17- 190 kere muska yapıp harbe girse silah tesir etmez hasta dahi olmaz. 

18- 7 badem üzerine bakır iğne ile rahim ismi şerifini yazıp her badem 

üzerine 331 defa okuyup dilediği kimseye yedirse yiyen kimsenin ziyadesi 
ile muhabbetine sebep olur. 
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19- Besmele-i şerifeyi bir daire içene 8 defa yazıp fetih suresinin son 

ayetlerini etrafına yazıp muska yapılsa o muskayı taşıyanı her kes sever, 
her kese güzel görünür ve herkesin hürmet ve muhabbetini kazanır. 

 

 

El-Hafiz Esmasının Havassı 

EL-HAFÎZ )ُ998)اَْلَحِفيظ -Denayail-Cefyail: 

Koruyan, muhafaza eden, koruyup gözeten ve dengede tutan, bütün 

varlıkların her türlü davranış, hal ve hareketlerini kaydeden, insanların 

bütün yaptıklarını sorgulama için inceden inceye dikkatle kaydeden; 

milyonları aşan canlı türlerinin nesillerini, tohum ve nutfelerinde 

(çekirdeklerinde, özlerinde, spermlerinde) muhafaza edip devam ettiren; 

bütün varlıkları devamlı gözetimi altında tutan; onları her türlü zarar ve 

kötülüklerden koruyan, her şeyi belli vaktine kadar âfât ve belâlardan 

saklıyan. 

Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur: 

a) Varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir. 

b) Birbirlerine zıd olan şeylerin, yekdiğerlerine saldırmasını önlemek, 

birbirlerinin şerrinden onları korumaktır. 

Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham 
buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i şerîfinin tecelliyatındandır. 

Bir hayvan kimyevî tahlil raporuna muhtaç olmadan kendine zararlı 
otları bilir ve onları yemez. 

Kulların amellerinin yazılması, zâyi olmaktan korunması da Hafîz 

isminin gereğidir. Bu bakımdan âhirette yeniden dirilme ve 
yaptıklarından hesaba çekilme ile Hafîz isminin yakından alâkası vardır. 

Kahriye olan isimlerdendir zühre saatinde meşgul olsa düşmana galip 

gelir. Muradı hasıl olur. 

Şems saatinde bir hastanın üzerine okunsa şifadır. 

Günde “Yâ Hafîz” ism-i şerifini okuyan kimse, sudan, ateşten, 

insanlardan, cinlerden, vahşi hayvanlardan, gelecek korku, panik ve 

zararların tümünden emin olur. 
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Her kim bu ismi Cuma namazından sonra, ince bir hatla dokuz yüz 

doksan sekiz defa yazıp koluna bağlarsa, şeytan vesvesesinden, 

korkudan, yılan ve akrepten ve fasid hayallerden Hakk tealanın 

korumasında olur. 

Bir oturuşta üç yüz üç defa fallahu hayrun hafızan ve hüve erhamu’r-

rahimin zikrinin okunması düşmanın perişan olması, hastanın şifa 

bulması, hacetlerin gerçekleşmesi, fakirlikten kurtulunması hususlarında 
gayet mücerrebdir. 

Her kim bir oturuşta bin bir defa inna nahnu nezzelna’z-zikra ve inna 

lehu lehafizun ayetini zikrederse düşman ve hasımlarının dili bağlanır. 

Bu ismi yeni doğmuş bir çocuğun üzerine okusa veya yazıp taşıtsa her 

türlü şerden mahfuz olur. 

Bu isim insi ve cinnilerin zararlarına karşı oldukça etkilidir. 

Yolculuğa çıkanlar, yolculuğa çıkmadan önce bu adı ebcetsel sayı değeri 

kadar anıp Allah’a sığınırlarsa Allah onları yolculuk boyunca bütün 

felaketlerden korur. 

Korktukları neyse ondan emin olurlar. Bu ad , cinnilerin saldırısına karşı 

çok etkilidir; hastalık ve felaketlerden korunmaya yarayan çok yüce bir 

addır. 

 

 

Öğrenciler bu ada devam ederlerse bilgileri kavrama yetenekleri gelişir. 

Çok büyük bir felaketle baş başa kalacak olanlar, savaş, çatışma, şerli 

insanların hücumu ve benzeri abdest alıp iki rekat nafile namazı kılıp 

korunmaya niyet ederek 7 defa ayetel kürsiyi okuyup son okuyuşta ayetel 

kürsinin “velayeuduhu hıfzuhuma vehüvel aliyyül azim” ayetini yetmiş 

defa tekrarlayıp Hafiz esmasını 998 defa anarak Allah’a sığınırlarsa 

hiçbir kimse onlara zarar veremez. 

Ruhaniler ve melekler ordusu, kötülük vermeye çalışanları mahvederler, 

ona insandan ve cinnilerden gelecek kötülüğü bertaraf ederler. O kimse 

Allah’ın himayesi altında olur. 

El-Mukaddim Esmasının Havassı 

EL-MUKADDİM )ُم 184)اَْلُمقَد ِ -Racyail-Tarafyail: 

Öne alan, istediğini öne alan, ileri geçiren, istediğine, zaman ve mekân 
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yönünden; maddî manevî yönden, şeref ve rütbe bakımından öncelik 

veren. 

Allah Teâlâ bütün mahlûkatı yaratmıştır. Ancak seçtiklerini ileri 

almıştır. İnsanların bazısını dince, dünyaca bazısı üzerine derece 

derece yükseltmiştir. Fakat bu yükseltme ve seçme, kulların kendi 

amelleri ile ona lâyık olmaları neticesinde olmuştur. 

Zühal saatinde zikrine devam eden ebediyen saadet bulur adavet bulmaz. 

Tarikat yolunda olanlar bu ismin zikriyle konakları çabucak aşarlar. 

Harb zamanında, “Yâ Mukaddim” ism-i şerifini okumaya devam edenler, 
galip gelirler. 

Sınav öncesinde bir kaç pirinç tanesi üzerine 184 defa “El-Mukaddim” 

ism-i şerifini okuyan ve yutan sınavında başarılı olur, en azından 

stresi az olur. 

 

 

Her hangi bir işte işin ertelenmesi gecikmesi olduğunda bu ismin zikriyle 

meşgul olunursa aradaki pürüz kalkar..... 

 

El Muahhir Esmasının Havassı 

EL-MUAHHİR )ُر 847)اَْلُمَؤخ ِ -Cercyail-Dazveyail: 

Erteleyen, geri bırakan, istediğini geri koyan, istediğini zaman ve mekân 

yönünden, maddî-manevî yönden, şeref ve rütbe bakımından sona 

bırakan; her şeyi eceli gelinceye kadar erteleyen; imtihan gereği 
genellikle kullarının cezasını hemen vermeyip âhiret gününe bırakan. 

 

 

 

Allah Teâlâ istediğini ileri, istediğini geri aldığı gibi, bâzan da kullarının 

teşebbüslerini, onların bekledikleri zamanda neticelendirmez, 
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maksadlarını arkaya bırakır. Bunda birçok hikmetleri vardır. Bu 

hikmetleri araştırmak, sezmeğe çalışmak gerekir. 

Zikrine devam edenler düşmandan iftiradan, nifaktan emin olur. 

Zalimlerin zulmü ertelenmiş olur. 

Günde “Yâ Muahhir” ism-i şerifini okuyan için, sağlam bir tövbe etmek 

nasip olur ve o kimse takva sahibi olur. 

100 defa “Yâ Mukaddim, Yâ Muahhir” ism-i şeriflerini okuyanın 

gönlündeki zararlı ve gereksiz düşünceler kaybolur, kalbi huzura 

kavuşur. 

 

Ez-Zahir Esmasının Havassı 

EZ-ZÂHİR  )1106)اَلظَّاِهُر -Ra’zeyail-Ğakkehayail: 

Açık, aşikar, varlığı açık olan, varlığını ve birliğini belgeleyen birçok 

delilin bulunması açısından aşikâr, varlık ve birliğinin delilleri her şeyde 

apaçık görünen; bütün varlıklar dış görünüşleriyle ve sanatlı 

yapılışlarıyla O’nun kudret ve sanatına şahitlik eden, kat’î delillerle 

bilinen. 

Allah Teâlâ’nın varlığı her şeyden âşikârdır. Gözümüzün gördüğü her 

manzara, kulağımızın işittiği her nağme, elimizin tuttuğu, dilimizin 

tattığı her şey, fikirlerimizin üzerine çalıştığı her mana, hâsılı, gerek 

içimizde, gerek dışımızda şimdiye kadar anlayıp sezebildiğimiz her şey 

O’nun varlığına, birliğine, kemal sıfatlarına şâhiddir. 

Zühalde zikrine devam eden korkulu rüyalar evham ve hayalden 

korunmuş olurlar. Aynı şekilde bunlar kimde varsa okusa bu illetten 
kurtulur. 

İşrak namazından sonra 900 defa “Yâ Zahir” ismi şerifini okuyanın 

gözünün nuru artar. 

Her gün 100 defa “Yâ Zahir” ism-i şerifini okumaya devam edenin 
kalbinde velayet (velilik) nuru belirir. 

Yine Günde “Yâ Zahir” ism-i şerifini okumaya devam eden, bazı ilahi 

sırlardan haberdar olur. 

“Yâ Zahir” “Yâ Bâtın” ism-i şeriflerini 100 defa okuyan, şeytanın 
vesvesesinden kurtulur. 



©Rasittuncakitapları 
 

 
133 

 

Yine zahir ve batın esmalarını beraber devamlı zikredenlere eşyanın sır 

ve hikmetleri izhar olur açılır. 

Her kim elli gün, günde 6,502 defa bu ismin zikrine devam ederse 
düşmanları maglub ve kahr olur. 

Her kim güneş doğarken bin kere okursa asla kör olmaz, körlükle ilgili 

bir hastalığa mübtela olmaz. 

Her kim bu ismi kuşluk vakti beş yüz defa zikre devam ederse, kalbi 

nurlanır ve gaflet uykusunda uyanır. 

Bazı risalelerde naklolunmuştur ki; bu ismin zikrine devam iksir-i ahmer 
gibidir Hasta olan bir kimse için; 

bu ismin ilk harfi olan zı harfi Cuma gecesi dokuz yüz on defa yazılır ve 

taşınırsa şifa bulur. 

Düşmanın zararlarından korunmak için gece 2 rekat namaz kılıp 

selamdan sonra 900 zahir esması okuyup hakka tevessül eden düşmanın 

her türlü zararından kurtulur. 

 

Bu ismin saklı gömülü olan şeyleri bulmada da çok faydası vardır. 

Bir kılıca bu ismi yazıp savaşa giden korunmuş olur. 

Merak ettiği veya öğrenmek istediği bir şeyi rüyada öğrenmek isteyen bu 

ismi nur ve basit esmalarıyla beraber 2 rekat namaz kılıp selamdan sonra 
sayısız okuyup yatarsa arzu ettiği şey ona gösterilir. 

Yâ Evvel Yâ Âhir Yâ Zahir Yâ Bâtın esmasını günde 41 defa okuyan Hızır 
(a.s.) ‘a rastlar. 

Bu ismi Ya Zahir Ya Batın şeklinde zikredenler fena düşünceler den halas 

olurlar sırlara müttali olurlar. 

Bu isimi el-evvelu el-ahiru el-zahiru el-batınu esmalarıyla zikrederse 
insanların gizledikleri bütün sırlar, o kimseye keşf olur. 

Her varlığın batınını ve zahirini görür ve bilir. Eşyanın havassı, zahiri ve 

batıni ilimler ona malum olur. 

El Vehhab Esmasının Havassı 

EL-VEHHÂB )14)اَْلَوهَّاُب -Ğafzeyail-Hatyail: 
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Hibe eden, karşılıksız veren, karşılık beklemeden bol bol veren, sayı ve 

hesaba sığmaz çeşit çeşit nimetleri, türlü türlü rahmet hediyelerini her 

varlığa lâyık olduğu şekilde, her an ve karşılıksız olarak ihsan eden, çeşit 

çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran. 

Vehhâb kelimesi hibe kökünden gelmektedir. Hibe, “herhangi bir karşılık 
ve menfaat gözetmeden birine bir malı bağışlamak” manasınadır. 

Vehhâb ise, “Her zaman, her yerde ve her şeyi çok çok ve bol bol veren ve 

karşılık beklemeyen” demektir. 

Zühre saatinde meşgul olsa veya Her saatte meşgul olsa hatta 5 vakitte 

namazların akabinde daima zikretmiş olsa dünya darlığı görmez zengin 
olmadan ölmez. 

Dua arasında yedi defa “Ya Vehhâb” ism-i şerifini okuyanın duası kabul 

olur. 

Her Duha namazından sonra, secde vaziyetinde iken on dört defa “Ya 

Vehhâb” ism-i şerifini okuyan manevî iklimlerde (hakikat ilmi gibi) 

ilerler. 

Rızık darlıklarında rızık esmalarının yanında bu isimde zikredilirse 
maksat çabuklaşır. 

Her hangi bir yerde bir istekte bulunan 21 defa bu ismi istediği şahsın 

yüzüne karşı okusa isteğini verir. 

Çocuğu olmayanlar ve bir şeyi isteyipte elde edemeyenler hallerine uygun 

esmalarla bu ismi okumaları hakeza aynı faydalıdır. 

Manevi ilimlerde ilerlemek isteyen fettah vehhab alim gibi esmalarla çok 
meşgul olmalıdırlar. 

Bu esmanın zikrine devam eden ve kulluğunda titiz davrananlara bu 

ismin tecellileri mazhar olur bu şahsa maddi ve manevi itaat etmeyecek 
hiçbir varlık yoktur. 

Bu esmalar yakini bilgi ve imanı artırıcı esmalardandır. 

Akıl ve zeka sorunu yaşıyanlara bu isim yazılıp üzerinede 1001 defa 
zikredilip suyunu hastaya içirse düzelir. 
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Bu esmanın diğer bir özelliği de hiç ummadığın yerlerden hayırlı kapıları 

aralamasıdır açmasıdır.unutmayın bu isim manevi ilimlerin kapılarından 
biridir. 

 

Er-Rauf Esmasının Havassı 

ER-RAÛF )ُؤُف 287)اَلرَّ -Eriyail-Şevyail: 

Şefkati olan, şefkati çok, rahmet ve şefkatiyle her bir canlının üzerinde 

titreyen; en gizli ve en küçük ihtiyaçlarına cevap veren; son derece 
merhamet ve şefkat sahibi. 

Zikrine devam eden saadeti ebedi sahibi olur. 

Sinirlendiği anda 10 defa “Yâ Rauf ism-i şerifini ve 10 defa salavat-ı şerife 
okuyanın hiddeti kaybolur, sevaba kavuşur. 

Haksızlığı uğrayan bir kimsenin zalimin elinden kurtulması için 287 defa 

“Yâ Rauf ism-i şerifi okunur. 

Eşlerden biri haram işler ve diğerini de aynı haramı işlemeye zorlarsa, 

zorlanan eş, 287 defa Ya Rauf ism-i şerifini okuyup dua ederse haram 

işleyen eş ıslah olur, o haramı terk eder. 

Bu esmanın zikrine devam eden kötü ahlak sahibi katı kalbi birisi bu kötü 

hasletlerinden kurtulur. 

 

El-Cami Esmasının Havassı 

EL-CÂMİ’  )114)اَْلَجاِمُع -Telhayail: 

Bir araya getiren, toplayan, birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıd olan 

zıt şeyleri bir araya getirebilen, toplayıp düzenleyen, kıyamet günü 

hesaba çekmek için mahlûkatı toplayan, zât, sıfat, isim ve fiillerinde her 

türlü kemâli toplayan; en büyük mahlukâtındaki hikmet ve sanat 

numunelerini en küçüğüne de yerleştiren, eser ve fiillerinde zıtları bir 

arada kullanarak büyüklüğünü gösteren; haşirde bütün mahlukâtı yüce 

divanında toplayan, istediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan. 

Cem, dağınık şeyleri bir araya toplama demektir. 

Allah Teâlâ, vücudlarımızın çürüyerek suya, havaya, toprağa dağılmış 
zerrelerini tekrar birleştirecek, bedenlerimizi yeni baştan inşa edecektir. 
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Allah Teâlâ birbirine benzeyen şeyleri bir araya getirip topladığı gibi, 

birbirinden ayrı varlıkları da bir araya getirmektedir. 

Onların iç içe birlikte yaşamalarını te’min etmektedir. 

Sıcaklık ile soğukluk, kuruluk ile nemlilik gibi birbirine zıd unsurları bir 

arada tutması da yine Allah’ın Câmi’ isminin tecellisindendir. 

Müşteride zikrine devam eden cümle mahlukat arasında makbul olur. 

kamer süreyya menzilene girdiğinde Fatiha ve Mülk suresiyle iki rekat 

namaz kılınır. 207 defa da ya Cemil ya Cami’ esmaları okunur, dua ve 

niyazda bulunulursa arzu edilen şeye ulaşılır. 

 

 

Cami İsm-i Şerifi: Cebrail,Azrail,Mikall, İsrafil, Aleyhümesselam 

hazretlerinin isimlerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Bir 

kimseyle görüşmek ya da kaybettiğini bulmak isteyen, 3 defa Duha 

suresini okuduktan sonra “Allâhümme Yâ Câmiünnâsi li yevmin la 

raybefıh, innAllahe la yuhliful mîâd. İcma’ beyni ve beyne (kaybettiği 

eşya veya şahsın ismi)” duasını, kaybettiğini bulmaya veya görüşmesini 

yapıncaya kadar okumalıdır. 

“Yâ Câmî” ism-i şerifini 114 defa okumaya devam eden, sevdiklerine 

kavuşur. 

Dargın oldukları akrabalarıyla barışmak isteyen, parmaklarıyla sayarak 

114 defa “Yâ Câmî” ism-i şerifini okuduktan sonra ellerini kapatıp 11 defa 

salavatı şerife okuyup dua etmelidir. 

Bu isim toplayıcı esmalardandır onun için kaybolan her şeye uygulanır 

bir araya gelmeleri istenenler, kaçanların gelmesi, ulvi ve sufli maddi ve 

manevi toplayıcıdır gaflet etmeyin. 

 

El-Muhsi Esmasının Havassı 

EL-MUHSÎ ) 148)اَْلُمْحِصيُّ -Kehıtyail-Gasheyail: 

Her şeyi kaydedip sayan, bilen, her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla 

bilen 

[“Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları 

O’nun yanındadır. Onları kendisinden başkası bilemez. Karada ve 
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denizde ne varsa hepsini O bilir. O’nun haberi olmadan bir tek yaprak 

bile düşmez. Yer altı tabakalarının karanlıkları içindeki tek bir tane, 

hasılı yaş ve kuru hiç bir şey yoktur ki açık, net bir kitapta bulunmasın” 

(En'âm 6/59)], 

ilmiyle maddî ve manevî bütün her şeyi kuşatan; ne zâtı ve ne de ilmi 

hiçbir şekilde ihata edilemeyen, bildirdikleri dışında hiçbir şey 

bilinemeyen; dünyada kullarının küçük-büyük bütün yaptıklarını bilen ve 
mahşerde sayıp dökecek olan, herşeyin sayısını bir bir bilen. 

İlmi herşeyi ihâta eden ve herşeyin miktarını bilip eksiksiz tastamam 

sayabilen Allah’dır. 

Allah Teâlâ, herşeyi olduğu gibi görür ve bilir, yani bütün mevcûdatı 

toptan bir yığın hâlinde birbirinden seçilmez karışık bir şekilde değil; 

cinslerini, nev’ilerini, sınıflarını, ferdlerini, zerrelerini birer birer saymış 
gibi gayet açık görür ve bilir. 

Zührede zikrine devam edenler ahrette hesabını kolay verirler. 

İnsanları etkilemek, cezbetmek isteyen kimse, 20 lokma ekmeğe, her 

birine yirmişer defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyup dilediğine yedirirse 

isteğine kavuşur. 

Anlayışında zekasında hafızasında eksiklik olanlar bu ismin zikrine 
devam ederlerse bu hasletleri kaybolur. 

Bu ismin zikrine devam edenlerin gaybi bilgileri artar. 

Hesap işleriyle uğraşanlar hasip esmasıyla beraber zikrine devam 
ederlerse hata yapmazlar. 

Hesap verilecek yerlerde mahkemede bu isimlere sığınanı hak teala korur 

hesaplarını kolay verirler adalet tahakkuk eder. 

Yine bu ismin zikrine devam edenler bela ve musibet anlarında ilahi 
yardıma mazhar olular. 

 

 

BERHETiYE 

Berhetiye Duasının Anlamı 

Berhetiye duası, her türlü kötülüklere ve cinlerin musallat olma 

durumlarına karşı okunması gereken duadır. Bu duanın gücü ve etkisi 
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çok kuvvetlidir. Berhetiye duasının usulüne uygun bir şekilde okunması 

durumunda Allah herkesin yanında olur ve duayı okuyan kişilerin 
muradına ermesine yardımcı olur. 

 

Berhetiye duasının okunmasına başlanmadan önce muhakkak gusül 

abdesti alınmalıdır. Daha sonra 2 rekat namaz kıldıktan sonra duayı 

hangi amaçla ve niyetle okuduğunuzu belli ederek duanın okuma 

aşamasını tamamlayabilirsiniz. İçten ve samimi bir şekilde okunan 

Berhetiye duası, her türlü şeytan ve cinlerin musallatından korunmak 

için etkili olur. 

 

Yarasa büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan inceleyebilirsiniz. 

Berhetiye Duasının Okunuşu 

Berhetiye duasının adabına uygun bir şekilde okunması gerekir. 

Öncelikle duanın ne anlama geldiğini ve faziletlerinin neler olduğunu iyi 

bir şekilde öğrenmek gerekir. Bundan sonra duanın okunmasına 

geçmeden önce abdest alınmalı ve 2 rekât namaz kılınmalıdır. Aşağıda 
Berhetiye duasının okunuşu detaylı bir şekilde verilmektedir: 

Azimetün min Allahü ve\’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim\’es-

selâm. 

İlâ mülikil cinni ve\’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain. 

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü\’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en 

tecibu daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve 
hiye. 

Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn. 

Kerîrin Kerîrin. 

Tetlîhin Tetlîhin. 

Turânin Turânin. 

Mezcelin Mezcelin. 

Bezcelin Bezcelin. 

Terkâbin Terkâbin. 

Berheşin Berheşin. 
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Galmeşin Galmeşin. 

Hutûrin Hutûrin. 

Kalnehûdin Kalnehûdin. 

Berşânin Barşânin. 

Kezhirin Kezhirin. 

Nemuşelhîn Nemuşelhîn. 

Berhayûlen Berhayûlen. 

Beşkeylahin Beşkeylahîn. 

Kâzmezîn Kâzmezîn. 

Engalelitin Engalelitîn. 

Kabâratin Kabâratin. 

Gayâhen Gâyahen. 

Keydehûlen Keydehûlen. 

Şemhâhirin Şemhâhirin. 

Şemhahirin Şemhahirin. 

Şemhahîrin Şemhahîrin. 

Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin. 

Beşârişin Beşârişin. 

Tunîşin Tunîşin. 

Şemhabarûhin Şemhabarûhin. 

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin. 

Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike 

illa ahazte semihim ve Ebsarihim. 

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin. 

Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike 
illa ahazte semihim ve Ebsarihim. 

Sübhane men leyse kemislihi şey\’ün ve Hüve\’s-Semiû\’l-Basîr. 
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Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha 

ledeyküm ve bi hakkı men kale li\’s-semavati vel ardi i\’tiya tavanen 
kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi\’r-rabbil alemîn. 

Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve 

hüm la yesmaune. 

Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil 

Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline 

Bi Hazel Vefk. 

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale\’r-Resuli min 

muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz. 

İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül 
müvekkiline Bi Yevmi. 

El Meliki. 

Ve hâdimihi meleki. 

Ve hüddami hazel vefk. 

Bi hakkı. 

Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur\’ül Envâri. 

Heyyen Heyyen. 

El-vâhen El-vâhen. 

E\’l-acele El-acele. 

Es-sâate Es-sâate. 

 

Berhetiye Duasında Geçen İsimler Kaç Defa Söylenir? 

 

Berhetiye duasında telaffuz edilen isimlerin istenilen sayıda okunması 

gerekir. Çünkü, duanın kabul olmasında bu sayılar oldukça önemlidir. 

Bunun için Berhetiye duasını okunurken duanın içerisinde yer alan 
isimlerin aşağıda verilen sayıda okunması gerekir: 

 

Berhetihin: 662 

Keririn: 430 
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Tetlihin: 845 

Turanin: 266 

Mezcelin: 80 

Bezcelin:42 

Terkabin: 702 

Berheşin: 507 

Galmeşin: 1370 

Huturin: 825 

Kalnehudin: 195 

Berşanin: 553 

Kezhirin: 935 

Nemuşelhin: 1026 

Berhayulen: 254 

Beşkeylahin: 962 

Kazmezin: 154 

Engalelitin: 1130 

Kabaratin: 703 

Gayahen: 1017 

Keydehulen: 76 

Şemhahirin: 1146 

Bikehtahünihin: 112 

Beşarişin: 803 

Tunişin:365 

Şemhabaruhin: 1750 

 

Berhetiye Duası Neden Önemli? 
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Berhetiye duasının okunması sonucunda her türlü bela ve musibetlerden 

kurtulmuş olunur. Bunun yanı sıra bu duayı okuyanlar her zaman 

cinlerin ve şeytanların rahatsız etmelerine maruz kalmaz. Yani bu duaya 

cinler ve şeytanlar hiçbir şekilde karşı gelemez. Duanın etkisi oldukça 

kuvvetlidir. Okunduktan hemen sonra Allah bütün herkesin dualarını 

kabul eder. Duanın okunmasında önemli olan şey, içten ve samimi bir 

şekilde niyetlerin edilmesidir. Niyetlerin doğru amaçlar doğrultusunda 

edilmesi ile duanın kabul olması hemen gerçekleşir. Bunun için 

kötülüklerden korunmak isteyenler, duayı usulüne uygun bir şekilde 

abdest alarak okuyabilir. 

Berhetiyyin İsmi Ne Anlama Gelir? 

 

Berhetiyyin isminin dua esnasında istenilen sayıda okunması 

durumunda birçok yarar elde edilir. Örneğin; bu ismin 49 defa beyaz 

tabağa yazılması durumunda doğum esnasında çok zorlanan kadınlar 

doğumlarını kolay bir şekilde yapabilir. Bununla birlikte bu ismin günde 

düzenli bir şekilde 100 kere okunması durumunda ise maddi anlamda 

zorluk çekenlerin evlerine bolluk ve bereket gelir. Bunun yanı sıra 

Berhetiyyin isminin sağ elin içerisine 7 defa yazılması durumunda 
kişilerin zekâları çok güçlü bir şekilde çalışmaya başlar. 

Keririn Ne Anlam İfade Eder? 

 

Keririn isminin de her gün istenilen sayıda yazılması veya okunması 

durumunda birçok faydalar görülmeye başlanır. Örneğin; bu ismin her 

gün 100 defa okunması durumunda cinlerin musallat olması tamamen 

ortadan kalkar. Bununla birlikte bu ismin 21 defa değerli eşyaların 

üzerine yazılması durumunda o eşyaların hiçbir şekilde çalınma gibi 
durumu olmaz. 

 

Bunun dışında beyaz bir tabağa 17 defa Keririn isminin yazılıp tabağın 

yıkandığı su ile 3 gün boyunca yüzünü yıkayan kişilere Allah her zaman 

sağlık ve şifa verir. Bunun yanı sıra bu ismin bir yiyeceğin üzerine 2 defa 

yazılıp evli çiftlerin eşlerine yedirmesi durumunda aralarındaki sevgi ve 
muhabbet bağları daha da artar. 

Tetlihin İsminin Önemi 



©Rasittuncakitapları 
 

 
143 

 

 

Tetlihin isminin temiz ve yeni bir tahta üzerine 13 defa yazılıp iletişimin 

ve bereketliliğin olmadığı yere koyulması durumunda evin içinde 

meydana gelen olumsuz durumlar tamamen ortadan kalkar ve eve her 

zaman bereket gelir. Bunun dışında bu ismin her gün düzenli bir şekilde 

toplamda 70 kere okunması sonucunda bu ismi okuyan kişi geri kalan 

hayatını ölene kadar zengin bir şekilde yaşamaya başlar. Bu yüzden bu 

yararlardan faydalanmak isteyen herkes,  her gün düzenli bir şekilde 

istenilen sayıda Tetlihin ismini dualarında geçirmeleri gerekir. 

Turanin İsminin Yararları 

 

Turanin isminin her gün düzenli bir şekilde 1000 defa okunması 

durumunda düşmanlardan ve kötülüklerden tamamen kurtulmuş ve 

uzaklaşmış olunur. Bununla birlikte bir beyaz kâğıda 2 defa bu ismin 

yazılması durumunda yapılan büyünün etkisi hemen ortadan kaybolur ve 

bu ismi düzenli bir şekilde istenilen sayıda okuyan kişilere hiçbir şekilde 

büyü yapılamaz. Yapılsa bile büyü etkisini göstermez ve tutmaz. Bu 

yüzden büyüden ve sihirden kurtulmak veya korunmak isteyenler, 
Turanin ismini her gün telaffuz etmelidir. 

Mezcelin İsminin Tanımı 

 

Mezcelin isminin her gün 50 defa okunup tövbe edilmesi durumunda 

Allah herkesin günahlarını affeder ve herkes günahlarını temizlemeden 

bu dünyadan ahirete gitmez.  Bunun dışında beyaz bir tabağa bu ismin 7 

defa yazılması durumunda özellikle kadınların bütün istekleri ve dilekleri 

hemen kabul olur. Bu yüzden bu ismin fazileti oldukça önem arz eder. 

 

Wicca büyüsü nedir, nasıl yapılır? Merak ediyorsanız yazımızı 

okuyabilirsiniz. 

Bezcelin Ne İfade Eder? 

 

Bezcelin isminin de önemi oldukça büyüktür. Özellikle bu ismin her 

Perşembe güneşin doğuşundan önce kırmızı bir kâğıda yazılması 

sonucunda edilen bütün dualar ve niyetler Allah tarafından kısa sürede 
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kabul olur. Önemli olan tek şey,  ismin içten ve samimi bir şekilde 

telaffuz edilmesidir. Bu sayede bütün dilekler gerçeğe dönüşür ve herkes 
muradına ermiş olur. 

Terkabin İsminin Okunması Sonucunda Ne Olur? 

 

Terkabin isminin her Cuma günü beyaz bir kâğıda “Küllema Dahele 

Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka” ayeti ile beraber yazılıp 

çalışılan yerin kapısının önüne asılması durumunda her zaman işler rast 

gider ve daha çok kazançlar elde edilir. Bu yüzden bolluk ve bereketin 

gelmesi için bu ismin bir kâğıda yazılıp işyerinin kapısına asılması 
oldukça önemlidir. 

Berhetiye Duasından Önce Okunacak Etkili Dua 

 

Berhetiye duasının okunmasından önce her türlü kaza ve kötülüklerden 

korunmak için okunması gereken etkili bir dua vardır. Bu duanın 

okunmasından hemen sonra Berhetiye duasının da okunması ile edilen 

duaların ve niyetlerin hepsi kabul olur. Aşağıda Berhetiye duasından 
önce okunacak etkili dua detaylı bir şekilde verilmektedir: 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve 

tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. 

Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı 

kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la 

havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina 

muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala 

seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. 

Bismillahirrahmanirrahim 

Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri 

halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî 

kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ 

memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men 

kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai 

binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel 

münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete 
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ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli 

vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi 

es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve 

bi külli ismi hüve leke semi\’tü enzeltehû fî kitâbik. 

 

Yukarıda verilen dua iki kısımdan oluşur.  Bu duaların eksiksiz bir 

şekilde baştan sona doğru okunması sonucunda karşılaşılacak her türlü 

bela ve kötülüklerden uzak durulmuş ve korunmuş olunur. 

  



©Rasittuncakitapları 
 

 
146 

 

Raşid'in Zikir Evradının Arapçası - اَْوَراِد ِذْكِر َراِشِدي في اللغة العربية 

 

حالة النص العربي  - القراءة على اِلنترنت  -اَْوَراِد ِذْكِر َراِشِدي في اللغة العربية    

 

 اَْوَراِد ِذْكِر َراِشِدي للترجمة العربية  :اْلسم

باللغة العربية  -لقراءة عبر اِلنترنت   :الوصف  

 ۱۳.۹۱۱ : رقم اِلصدار

۱۳۰۶۲۰۱۹۰۸۲۶  -و   : رقم  

كتابة   نص :النوع  

2019يونيو   13 :السنة  

 

 

 

 اَْوَراِد ِذْكِر َراِشِدي 

 

 ُدعاِء إْنتَِساُب ذَاِكِر َراِشديِ 

 

ِ َوْدخِ  ب  ْلنِي َجَمعَِة َو ذَاِكِر َراِشديِ َوأَْدِخْلنِي ُمْدَخًًّل ِصْدقاً رَّ  

 

ثم دعا الفاتحة بصوت عال. ثم من يقرأ الفاتح من هناك ، ويصبحون شهوًدا لنا ، إذا لم يقرأ أحد أنفسنا  

 .والمًّلئكة هناك ، وأصبحت المًّلئكة شهوًدا لنا

 

GiRiŞ: 

 

ِجيْم وَ  ْيَطانِرَّ ِ ْلَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوْلَ هُْم يَْحَزنُوَن.يَا اَيهاشَّ ْل  ان ِعبَاِد هللاِ الصَّاِلِحيَن و أَْوِليَاء ّٰللا  ِحْذبَهُ يَا اَيُّوَهادَّجَّ

َطنَُّهْم. بل َك اِنَّكُْم لَْيَس بُِصْلَطاِن ا لَُّهم َوْلَ تَْغِويَنَُّهْم َوْلَ تَُسل ِ اِلهُوْن. َوإِنَّكُْم َو ِحْزبَكُمْ  َوَحَواص ِ ِ الصَّ  هم ِعباَِدّٰللاَّ

ِجيْم فَْخُرْج ِمْن هاَذَاْلبََدِن َوهاَذَ بَْيِت َوهاَذَ الشَّْحِر َوهاَذَ اْل َمِدنَةُ فَإِنَّكُْم َرجيِ  م. َوإِنَّ َعلَْيكُْم لَْعنَةَ إِلَي  إِْلَّ َشْيطاَنِرَّ

ينِ   .يَْوِم الد ِ

 

 مرات  3

 

  من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ باهلل

 

 مرات  100

 

 

ُ َو نِْعَم اْلَو ِكيلُ   َحْسبُنَا ّٰللاَّ

 

50مرات  50  oluncada 1 مراتda 
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 نعم المولى ونعم النصيرغُْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ 

 

 مرات  50

 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

ِ اْلفَلَِق ِمن َشر ِ َما َخلََق َوِمن َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب َوِمن َشر ِ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد  قُ  َوِمن َشر ِ َحاِسٍد  ْل أَعُوذُ بَِرب 

 إِذَا َحَسدَ 

 

 مرات  17

 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

ِ النَّاِس َمِلكِ   النَّاِس إِلَِه النَّاِس ِمن َشر ِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس الَِّذي يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس ِمَن  قُْل أَعُوذُ بَِرب 

 اْلِجنَِّة َو النَّاِس 

 

 مرات  17

 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 ِسنَةٌ َوْلَ نَْوٌم لَهُ َما فِي السََّمَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض َمْن ذَا الَِّذي يَْشفَُع  اهلَلُ ْل اِلَهَ اِْلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ْلَ تَاُْخذُهُ 

َما َشآَء َوِسَع كُْرِسيُّهُ  ِعْنَدهُ اِْلَّ بِِاْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن اَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوْلَ يُِحيطُوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه اِْلَّ بِ 

اِت َواْْلَْرَض َوْلَ يَُؤُدهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِليُّ اْلعَِظيمُ السََّموَ   

 

 مرات  17

 

ةَ اِْل  بِاهللِ العَِلي  العَِظيمِ   ْلَ َحْوَل َوْلَقو 

 

 مرات  17

 

يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُدَعاء َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلوَ  ِ اْجعَْلنِي ُمِقيَم الصًَّّلَةِ َوِمن ذُر ِ اِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم  َرب 

 اْلِحَسابُ 

 

 مرات  10

 

 أُْولَئَِك الَِّذيَن هُْم َعلَْيِهْم َصلََواتِِهْم يَُحافِظُونَ 

 

 مرات  10
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ا َرَزْقنَاهُْم يُنِفقُونَ   الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصًَّّلةَ َوِممَّ

 

 مرات  10

 

ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً َوَهي ِْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشًدا َربَّنَا آتِنَا   

 

 مرات  10

 

َ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلََى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَْرِض رَ  بَّنَا َما َخلَْقَت َهذا  الَِّذيَن يَْذكُُروَن ّٰللا 

  النَّارِ بَاِطًّلً سُْبَحانََك فَِقنَا َعذَابَ 

 

 مرات  10

 

اِدقِي ابِِريَن َوالصَّ َن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفِقيَن  لَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر الصَّ

ْسَحارِ َواْلُمْستَْغِفِريَن بِاْْلَ   

 

 مرات  10

 

Vakit Seher vakti ise 

 

 مرات  3

 

 استغفر هللا اللذي ْل اْله اْلهو الحي القيوم واتوب اِلْيهِ 

 

 مرات  3

 

 استغفر هللا العظيم واتوب اِلْيهِ 

 

 مرات  71

 

ُ َغاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ْلَ يَْعلَُمونَ   َوّٰللا 

 

 مرات  10

 

َ سَ  ْحُر إِنَّ ّٰللا  َ ْلَ يُْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ قَاَل ُموَسى َما ِجئْتُم بِِه الس ِ يُْبِطلُهُ إِنَّ ّٰللا   

 

 

 مرات  10
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َ قَِويٌّ َعِزيزٌ  ُ َْلَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلي إِنَّ ّٰللاَّ  َكتََب ّٰللاَّ

 

 مرات  10

 

ِ أَعُوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّيَا ب  ِ أَن  َربَّهُ أَن ِي َمسَّنَِي الشَّْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعذَاٍب رَّ ِطيِن َوأَعُوذُ بَِك َرب 

 يَْحُضُرونِ 

 

 مرات  10

 

تَْيِن  ْحَمِن ِمن تَفَاُوٍت فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى ِمن فُطُوٍر ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر َكرَّ يَنقَِلْب إِلَْيَك  ما تََرى فِي َخْلِق الرَّ

 اْلبََصُر َخاِسأً َوهَُو َحِسيرٌ 

 

 مرات  10

 

ْكَر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمْجنُوٌن َوَما هَُو إِْلَّ َوإِن يََكاُد الَّ  ا َسِمعُوا الذ ِ ِذْكٌر ل ِْلعَالَِمينَ  ِذيَن َكفَُروا لَيُْزِلقُونََك بِأَْبَصاِرِهْم لَمَّ  

 

 مرات  10

 

istiaze Duası El Evvel Budur 

 

ل   استعاذ دعس اْلو 

 

 بعد صًّلة الصبح 

مرات(  1مرات )  

 

 

اْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِرينَ َواْعُف َعنَّا وَ   

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْشِرِكينَ 

 

َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلُمنَافِِقينَ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت   

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم َحاِسدٍ 

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم فَاِسقٌ 

 

ُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم الَخائِنِينَ َواعْ   

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم َكاِذبُين 
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نَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم ْلُمْفِسِدينَ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَ   

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْسِرفُونَ 

 

يَن   ِ  َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلعَُدو 

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم السَّاِحرين

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِدين

 

اْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمينَ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا وَ   

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

 

اْلقَْوِم واحشين َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى    

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم سيئة مسيئين

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم خيالل كل متخيالين

 

ا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم نظرال حاءنين َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَ  

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم كشف الكفرالكشفون 

 

لَى اْلقَْوِم شمتاتو كل شمتون َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا عَ   

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم عمال بخيل ين 

 

 َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم غافًّلل غافلين 

 

اْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم عمل اليَُراُؤونَ َواْعُف َعنَّا وَ   

 

لين  َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم عجًّلل كل معخ 

 

ا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم تجوذال متجاوذين َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَ   

 

ِ أَ  ن  َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم دجال وحواص ك َوأَعُوذُ بَِك َرب 

 يَْحُضُرونِ 

 

ِ  َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصرْ  نَا َعلَى اْلقَْوِم الشيطان الرجيم وحزبهو َوأَعُوذُ بَِك َرب 
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 أَن يَْحُضُرونِ 

 

 

متك يا  َربَّنَا َوتَقَبَّْل بُدَعاء َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب استجب دعاءنا برح

احمين   ارحمر 

 

 

istiaze Duası El Ahir Budur 

 

 استعاذ دعس اْلخر

 

 بعد صًّلة العصر 

 

مرات( مرات  1)  

 

 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِماْلَكافِِرينَ 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْشِرِكينَ 

 

بَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلُمنَافِِقينَ رَ   

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم َحاِسدٍ 

 

أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم فَاِسقٌ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت   

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم الَخائِنِينَ 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم َكاِذبُين

 

ا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم ْلُمْفِسِدينَ َربَّنَ  

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْسِرفُونَ 

 

ينَ  َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا  ِ َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلعَُدو   

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم السَّاِحرين 

 

ِدين َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِمالنَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَ   
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 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمينَ 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ 

 

أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم واحشين َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِتْ   

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم سيئة مسيئين 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم خيالل كل متخيالين 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم نظرال حاءنين 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم كشف الكفرالكشفون

 

َداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم شمتاتو كل شمتون َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَقْ   

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم عمال بخيل ين 

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم غافًّلل غافلين

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم عمل اليَُراُؤونَ 

 

لين   َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم عجًّلل كل معخ 

 

أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم تجوذال متجاوذين َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِتْ   

 

ِ أَن  يَْحُضُرونِ َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم دجال وحواص ك َوأَعُوذُ بَِك َرب   

 

ِ أَن  َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَب ِْت أَْقَداَمنَا  َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِم الشيطان الرجيم وحزبهو َوأَعُوذُ بَِك َرب 

 يَْحُضُرونِ 

 

 

متك يا  َربَّنَا َوتَقَبَّْل بُدَعاء َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب استجب دعاءنا برح

احمين   ارحمر 

 

------------------ 

 

لهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داءال  
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 مرات   33

 

Es elüke Duası - istekler Duası Budur 

 

   هذه هي الصًّلة للهم اني اسألك

 

َِ صادًعا   للهم اني اسألك قلبا خاشئاً خاضعًا ضارًعا وعيناً باكيةً وبدناً صحيحاً صابراًويقينًا صادقاً بالخًق

بولتاً ولساناً ذاكراً وحامًدا وإيمانًا صحيحاً وعلما نافعا ورزقا حًّلْلً طي بًا واسعًا ولداً  وتوبةً نصوحاً ومك 

وبنةً صالحاً وصالحةً وصاحباً موافقا وسناً طويًّلً في الخير مشتغًّلً بالعبادة الحالصةً وخلقاً حسناً وعمًّلً  

وعُْمَرأَةً مؤمناً ومؤمنةً وطاعيِأًةً َربَّنَا َوتَقَبَّْل بُدَعاء َربَّنَا اْغِفْر  ودرجةً رفيعةً  ً صالحاً متقبًًّلً وتوبة مقبولة

احمين   ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب استجب دعاءنا برحمتك يا ارحمر 

 

 (مرات 1)

 

 

Salavati Kebir (1 مرات) 

 

 صلواة كبير 

 

و علي آل سيدنا محمدااللهم صل علي سيدنا محمد  , 

 ,اللهم صل علي سيدنا آدم

 ,اللهم صل علي سيدنا شيد

 ,اللهم صل علي سيدنا إدريس

 ,اللهم صل علي سيدنا نوح

 ,اللهم صل علي سيدنا هود

 ,اللهم صل علي سيدنا ذالقرنين

 ,اللهم صل علي سيدنا لقمان

 ,اللهم صل علي سيدنا خضر

 ,اللهم صل علي سيدنا إلياس

علي سيدنا اليَصعا اللهم صل , 

 ,اللهم صل علي سيدنا ِحْظِكلْ 

 ,اللهم صل علي سيدنا شْعيا

 ,اللهم صل علي سيدنا ذلكفل

 ,اللهم صل علي سيدنا أيوب

 ,اللهم صل علي سيدنا عزير

 ,اللهم صل علي سيدنا صالح

 ,اللهم صل علي سيدنا يونس

 ,اللهم صل علي سيدنا يوشاء

ابراهيماللهم صل علي سيدنا  , 

 ,اللهم صل علي سيدنا اسماعيل
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 ,اللهم صل علي سيدنا إسحاق

 ,اللهم صل علي سيدنا لوت

 ,اللهم صل علي سيدنا ياكوبو

 ,اللهم صل علي سيدنا يوسف

 ,اللهم صل علي سيدنا بونيامين

 ,اللهم صل علي سيدنا داُودْ 

 ,اللهم صل علي سيدنا سوْليمان

 ,اللهم صل علي سيدنا شعيب

ل علي سيدنا هاروناللهم ص , 

 ,اللهم صل علي سيدنا موسى

 ,اللهم صل علي سيدنا إعرمييَ 

 ,اللهم صل علي سيدنا زكريا

 ,اللهم صل علي سيدنا يحيى

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة مريم

 ,اللهم صل علي سيدنا عيسی

 اللهم صل علي سيدنا اثنا عشر َحَواِريُّونَ 

ثلن مرنوش دبرنوش سذنوش كفتطي وش قطميراللهم صل علي سيدنا يمليحا مكثلن م  , 

 ,االلهم صل علي سيدنا محمد و علي أ له وصحبه اجمعين 

 ,اللهم صل علي سيدنا َمْحِدي ُوْل ُمْنتََظْر و علي أ له وصحبه اجمعين

 االلهم صل علي سيدنا َرْمِزي يَْلِچْن ثَْمثُونْ 

 ,اللهم صل علي سيدنا علي زينل عابدين

سيدةنا السيدة زينباللهم صل علي  , 

 ,اللهم صل علي سيدنا إيمامول حسين

 ,اللهم صل علي سيدنا يمامول حسن

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة فاطمة زهراء

 ,اللهم صل علي سيدنا إيمامول علي

 ,اللهم صل علي سيدنا إيمامول عثمان بن عوف أن

 ,bاللهم صل علي سيدنا إيمامول عمر الخطاب

نا إيمامول أبو بكر الصديقاللهم صل علي سيد , 

 ,اللهم صل علي سي دةنا الس ي دة َحِليَمِء َساِديَه

 ,اللهم صل علي سيدنا محمد مصطفى وعلى أ له وصحبه و سل م

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة زينب

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة روكيا

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة أم كلثوم

لسيدة فاطمة زهراءاللهم صل علي سيدةنا ا , 

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة مريم

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة َصفُرَ 

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة ربيع

 ,اللهم صل علي سيدنا دانيال
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يَ   ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة َعص ِ

 اللهم صل علي سيدةنا السيدة َماِشتَ 

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة بلقيس

م صل علي سيدةنا السيدة زوْليههالله , 

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة َرْءلَ 

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة حجر

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة ساري

ي   اللهم صل علي سيدةنا السيدة َحوَّ

 ,اللهم صل علي سيدنا جميع اْلنبياء والمرسلون

 ,اللهم صل علي سيدنا جبرائيل

قبرائيلَ   سيدةنا السيدةاللهم صل علي   , 

 ,اللهم صل علي سيدنا ميكاءيل

ميحاءيلَ   اللهم صل عليسيدةنا السيدة  , 

 ,اللهم صل علي سيدنا اسرافيل

 اللهم صل عليسيدةنا السيدة َرفَأَْلَّ 

 ,اللهم صل علي سيدنا عزرائيل

 اللهم صل علي سيدةنا السيدة زرءيل 

سيدةنا السيدة فرياءيل  اللهم صل علي , 

وهْ ا للهم صل علي سيدنا فرُّ  

 ,اللهم صل علي سيدنا ملكء حملءي عرش

 ,اللهم صل علي سيدنا منكر نكر

 , اللهم صل علي سيدنا رضوان ومالك وجيشه

 ,اللهم صل علي سيدنا المًّلئكة كراماً كاتبين

 ,اللهم صل علي سيدنا المًّلئكة محافظون

بُونْ   .اللهم صل علي سيدنا جميع المًّلئكةُ ُمقَرَّ

ِ اْلعَالَِمينَ  ِ َرب   .واْلَحْمُد َلِل 

 

PS:  

 

 قراءة فقط الجمعة 

 

 اللهم صل علي سيدةنا السيدة َصفُرَ 

 

 اللهم صل علي سيدةنا السيدة َرْءلَ 

 

قبرائيلَ   اللهم صل علي سيدةنا السيدة  , 

 

ميحاءيلَ   اللهم صل عليسيدةنا السيدة  , 

 

 اللهم صل عليسيدةنا السيدة َرفَأَْلَّ 
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صل علي سيدةنا السيدة زرءيل  اللهم  

 

سيدةنا السيدة فرياءيل  اللهم صل علي , 

 

وهْ   اللهم صل علي سيدنا فرُّ

 

 

20. Salavati Kasr (9 مرات) 

 

 صلواة قسر 

 

 اللهم صل علي سيدنا محمد و علي آل سيدنا محمد 

 

داُوْد سوْليمان هارون  للهم صل علي سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا ابراهيم اسماعيل إسحاق ياكوبو يوسف 

السيدة مريم سيدنا عيسی اللهم صل علي سيدنا محمد مصطفى و علي أ له   موسى زكريا يحيى سيدةنا 

وصحبه اجمعين اللهم صل علي سيدنا َمْحِدي ُوْل ُمْنتََظْر و علي أ له وصحبه اجمعين,اللهم صل علي سيدنا  

يل,ميكاءيل اسرافيل عزرائيل اللهم صل علي سيدنا  جميع اْلنبياء والمرسلون,اللهم صل علي سيدنا جبرائ

ملكء حملءي عرش اللهم صل علي سيدنا منكر نكر, رضوان ومالك وجيشه اللهم صل علي سيدنا  

 ,المًّلئكة كراماً كاتبين

ِ َرب ِ  بُوْن واْلَحْمُد َلِل    اللهم صل علي سيدنا المًّلئكة محافظون,اللهم صل علي سيدنا جميع المًّلئكةُ ُمقَرَّ

 اْلعَالَِمينَ 

 

ك يا  َربَّنَا َوتَقَبَّْل بصلواة َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب استجب صلواة برحمت

احمين   ارحمر 

 

 

Yasin suresi - Arapca Okunuşu (1 مرات) 

 

 

 سُۡوَرةُ يسٓ 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ۡستَِقيٍم   ِصَرٲٍط   َعلَىٰ ( ۳ ٱۡلُمۡرَسِليَن )لَِمنَ  إِنَّكَ ( ۲) ٱۡلَحِكيمِ  َوٱۡلقُۡرَءانِ ( ۱) يسٓ  ِحيِم )تَنِزيلَ ( ٤)  مُّ (  ٥ ٱۡلعَِزيِز ٱلرَّ

ا ِلتُنِذرَ  آ  قَۡوًم  ِفلُوَن )أُنِذرَ  مَّ ـٰ   فِىٓ  َجعَۡلنَا  إِنَّا( ٧ أَۡكثَِرِهۡم فَُهۡم َْل يُۡؤِمنُوَن )َعلَىٰٓ  ٱۡلقَۡولُ  َحقَّ  لَقَدۡ ( ٦ َءابَآُؤهُۡم فَُهۡم َغ

ۡقَمُحوَن )  فَِهَى إِلَى ٱْۡلَۡذقَاِن فَُهم مُّ
ًّلً  ـٰ ِقِهۡم أَۡغلَ ـٰ ا أَۡيِديِہمۡ  بَۡينِ  ِمن   َوَجعَۡلنَا ( ۸أَۡعنَ ُهۡم َخۡلِفِهمۡ  َوِمنۡ  َسدًّ  ـٰ ا فَأَۡغَشۡينَ

 َسدًّ 

ۡڪَر  ۱۰ َعلَۡيِہۡم َءأَنذَۡرتَُهۡم أَۡم لَۡم تُنِذۡرهُۡم َْل يُۡؤِمنُوَن )َوَسَوآءٌ ( ۹ۡم َْل يُۡبِصُروَن )فَهُ  ( إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبََع ٱلذ ِ

ۡرهُ بَِمۡغِفَرةٍ  َوأَۡجٍر  َڪِريٍم ) َن بِٱۡلغَۡيِبِۖ فَبَش ِ ـٰ ۡحَم نَۡحُن نُۡحِى ٱۡلَمۡوتَٰى َونَۡڪتُُب َما قَدَُّمواْ  ا إِنَّ ( ۱۱َوَخِشَى ٱلرَّ

بِيٍن  ) هُ فِٓى إَِماٍم  مُّ ـٰ َرهُۡمۚۡ َوكُلَّ َشۡىٍء أَۡحَصۡينَ ـٰ َب ٱۡلقَۡريَِة إِۡذ َجآَءَها ٱۡلُمۡرَسلُوَن  َوٱۡضِربۡ ( ۱۲َوَءاثَ ـٰ ثًَّلً أَۡصَح  لَُهم مَّ

ۡرَسلُوَن )فََكذَّبُوهُمَ  ٱۡثنَۡينِ  إِلَۡيِہمُ  أَۡرَسۡلنَآ  إِذۡ ( ۱۳) ۡزنَا بِثَاِلٍث  فَقَالُٓواْ إِنَّآ إِلَۡيكُم مُّ   بََشٌر   إِْلَّ  أَنتُمۡ  َمآ  قَالُواْ ( ۱٤ا فَعَزَّ

ۡثلُنَا ُن ِمن َشۡىٍء إِۡن أَنتُۡم إِْلَّ تَۡكِذبُوَن )أَنَزلَ  َوَمآ  م ِ ـٰ ۡحَم ( َوَما  ۱٦لَۡيكُۡم لَُمۡرَسلُوَن )( قَالُواْ َربُّنَا يَۡعلَُم إِنَّآ إِ ۱٥ ٱلرَّ
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ُغ ٱۡلُمبِيُن ) ـٰ نَّا َعذَاٌب أَِليٌم  )إِنَّ  قَالُٓواْ ( ۱٧َعلَۡينَآ إِْلَّ ٱۡلبَلَ (  ۱۸ا تََطيَّۡرنَا بِكُۡمِۖ لَىِٕن لَّۡم تَنتَُهواْ لَنَۡرُجَمنَّكُۡم َولَيََمسَّنَّكُم م ِ

عَكُۡمۚۡ أَىِٕ قَالُواْ  ٓىُِٕركُم مَّ ـٰ ۡسِرفُوَن ) َط ۡرتُمۚۡ بَۡل أَنتُۡم قَۡوٌم  مُّ  قَاَل  يَۡسعَىٰ  َرُجٌل   ٱۡلَمِدينَةِ  أَۡقَصا  ِمنۡ  َوَجآءَ ( ۱۹ن ذُڪ ِ

قَۡوِم ٱتَّبِعُواْ ٱۡلُمۡرَسِليَن ) ـٰ ۡهتَُدوَن )مَ  ٱتَّبِعُواْ ( ۰۲يَ ا َوهُم مُّ لُكُۡم أَۡجًر  أَۡعبُُد ٱلَِّذى فََطَرنِى   َْلٓ  ِلىَ  َوَما( ۲۱ن ْلَّ يَۡسـَـٴ

ا َوَْل  َءأَتَِّخذُ ( ۲۲َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُوَن ) عَتُُهۡم َشۡيـ   ـٰ ُن بُِضر ٍ  ْلَّ تُۡغِن َعن ِى َشفَ ـٰ ۡحَم ۦۤ َءاِلَهةً إِن يُِرۡدِن ٱلرَّ  ِمن ُدونِِه

بِيٍن )إِذً   إِن ِىٓ ( ۲۳يُنِقذُوِن ) ٍل  مُّ ـٰ لَۡيتَ  قَالَ  ٱۡلَجنَّةَِۖ  ٱۡدُخلِ  قِيلَ ( ۲٥ فَٱۡسَمعُوِن )بَِرب ِكُمۡ  َءاَمنتُ  إِن ِىٓ ( ۲٤ا لَِّفى َضلَ ـٰ   يَ

ۦ  َعلَىٰ  أَنَزۡلنَا َوَمآ  ۞( ۲٧لَنِى ِمَن ٱۡلُمۡكَرِميَن )َوَجعَ   َرب ِى  ِلى َغفَرَ  بَِما( ۲٦ى يَۡعلَُموَن )قَۡومِ   بَۡعِدِهۦ  ِمن   قَۡوِمِه

َن  ِمُدوَن )۲۸ٱلسََّمآِء َوَما كُنَّا ُمنِزِليَن )ِمن ُجنٍد  م ِ ـٰ  َوٲِحَدةً  فَإِذَا هُۡم َخ
َحۡسَرةً َعلَى  ۲۹( إِن َكانَۡت إِْلَّ َصۡيَحةً  ـٰ ( يَ

سُوٍل إِْلَّ َكانُواْ بِِهۦ يَۡستَۡہِزُءوَن ) ۚۡٱۡلِعبَادِ  ن رَّ َن ٱۡلقُُروِن أَنَّہُۡم إِلَۡيِہۡم َْل  ا أَۡهلَۡكنَ َكمۡ  يََرۡواْ  أَلَمۡ ( ۳۰ َما يَۡأتِيِهم م ِ قَۡبلَُهم م ِ

ا َجِميٌع  لََّدۡينَا ُمۡحَضُروَن )۳۱يَۡرِجعُوَن )  لَّمَّ
 
 (  ۳۲( َوإِن كُلٌّ

َها َوأَۡخَرۡجنَا ِمۡنَہا  َوَءايَةٌ  ـٰ  لَُّهُم ٱْۡلَۡرُض ٱۡلَمۡيتَةُ أَۡحيَۡينَ

ا فَِمۡنهُ يَۡأُڪلُوَن ) ٍت   فِيَها ۡلنَا َوَجعَ ( ۳۳َحبًّ  ـٰ ۡرنَا فِيَہا ِمَن ٱۡلعُيُوِن )م ِ  َجنَّ ٍب  َوفَجَّ ـٰ ( ِليَۡأُڪلُواْ ِمن  ۳٤ن نَِّخيٍل  َوأَۡعنَ

نَ ( ۳٥ أَفًََّل يَۡشُڪُروَن ) ِۖثََمِرِهۦ َوَما َعِملَۡتهُ أَۡيِديِهمۡ  ـٰ بُِت ٱْۡلَۡرضُ ُڪلَّهَ  ٱْۡلَۡزَوٲجَ  َخلَقَ  ٱلَِّذى سُۡبَح ا تُن   َوِمۡن  ا ِممَّ

ا َْل يَۡعلَُموَن )  ( ۳٦أَنفُِسِهۡم َوِممَّ
ۡظِلُموَن )فَإِذَ  ٱلنََّہارَ  ِمۡنهُ  نَۡسلَخُ  ٱلَّۡيلُ  لَُّهمُ  َوَءايَةٌ   تَۡجِرى  َوٱلشَّۡمسُ ( ۳٧ا هُم مُّ

هُ َمنَاِزَل َحتَّٰى َعاَد َكٱۡلعُۡرُجوِن ٱۡلقَِديِم ) َوٱۡلقََمرَ ( ۳۸ ذَٲِلَك تَۡقِديُر ٱۡلعَِزيِز ٱۡلعَِليِم ) ِۚۡلُمۡستَقَر ٍ  لََّها ـٰ ( َْل  ۳۹قَدَّۡرنَ

بَِغى لََهآ أَن تُۡدِرَك ٱۡلقََمَر َوَْل ٱلَّۡيُل َسابُِق ٱلنََّہارِ   فِى فَلٍَك  يَۡسبَُحوَن ) ۚۡٱلشَّۡمُس يَن 
 
 ( ٤۰ َوكُلٌّ

 لَُّهۡم أَنَّا َحَمۡلنَا  َوَءايَةٌ 

يَّتَہُۡم فِ  ن لَُهم َوَخلَۡقنَا( ٤۱ى ٱۡلفُۡلِك ٱۡلَمۡشُحوِن )ذُر ِ ۦ  م ِ ۡثِلِه ن نََّشۡأ نُۡغِرۡقُهۡم فًََّل َصِريَخ لَُهۡم  َوإِ ( ٤۲)  يَۡرَكبُونَ  َما  م ِ

عًا إِلَٰى ِحيٍن  )٤۳َوَْل هُۡم يُنقَذُوَن ) ـٰ نَّا َوَمتَ  م ِ
اْ َما بَۡيَن أَۡيِديكُۡم َوَما َخۡلفَكُۡم   لَُهُم ٱتَّقُوقِيلَ  َوإِذَا( ٤٤( إِْلَّ َرۡحَمةً 

نۡ  تَۡأتِيِہم َوَما( ٤٥لَعَلَّكُۡم تُۡرَحُموَن ) نۡ  َءايٍَة   م ِ تِ  م ِ ـٰ  لَُهۡم  قِيلَ  َوإِذَا( ٤٦ َرب ِِہۡم إِْلَّ َكانُواْ َعۡنَہا ُمۡعِرِضيَن )َءايَ

ُ قَاَل   ا َرَزقَكُُم ٱَلِلَّ ُ أَۡطعََمهُ ۥۤ إِۡن أَنتُۡم إِْلَّ فِى َضلٰـَ أَنِفقُواْ ِممَّ ٍل   ٱلَِّذيَن َڪفَُرواْ ِللَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَنُۡطِعُم َمن لَّۡو يََشآُء ٱَلِلَّ

بِيٍن  ) ِدقِيَن )َويَقُولُونَ ( ٤٧مُّ ـٰ ذَا ٱۡلَوۡعُد إِن كُنتُۡم َص ـٰ  َوٲِحدَ يَنظُُرونَ  َما( ٤۸ َمتَٰى َه
ةً  تَۡأُخذُهُۡم َوهُۡم   إِْلَّ َصۡيَحةً 

ُموَن )  َوَْلٓ إِلَٰىٓ أَۡهِلِهۡم يَۡرِجعُوَن )٤۹يَِخص ِ
نَ  هُم فَإِذَا ٱلصُّورِ  فِى َونُِفخَ ( ٥۰( فًََّل يَۡستَِطيعُوَن تَۡوِصيَةً    م ِ

َوۡيلَنَا قَالُواْ ( ٥۱إِلَٰى َرب ِِهۡم يَنِسلُوَن ) ٱْۡلَۡجَداثِ  ـٰ ُن َوَصَدَق   ۗۡرقَِدنَا  ن مَّ مِ  بَعَثَنَا َمن   يَ ـٰ ۡحَم ذَا َما َوَعَد ٱلرَّ ـٰ  َه

   إِْلَّ  َڪانَتۡ  إِن( ٥۲ٱۡلُمۡرَسلُوَن )
يَۡوَم َْل تُۡظلَُم نَۡفٌس   فَٱلۡ ( ٥۳ لََّدۡينَا ُمۡحَضُروَن )َجِميٌع   هُمۡ   فَإِذَا َوٲِحَدةً   َصۡيَحةً 

ا َوَْل تُۡجَزۡوَن إِْلَّ َما  ِكُهوَن )إِنَّ ( ٥٤ُڪنتُۡم تَۡعَملُوَن )َشۡيـ   ـٰ َب ٱۡلَجنَِّة ٱۡليَۡوَم فِى شُغٍُل  فَ ـٰ   هُمۡ ( ٥٥ أَۡصَح

ٍل َعلَى ٱْۡلََرآىِِٕك ُمتَِّكـُٔوَن ) ـٰ ا يَدَّعُوَن )٥٦َوأَۡزَوٲُجُهۡم فِى ِظلَ  َولَُهم مَّ
ِكَهةٌ  ـٰ ٌم  ( ٥٧( لَُهۡم فِيَہا فَ ـٰ نَسلَ  م ِ

ٍ     قَۡوْلً  ب  رَّ

ِحيٍم  ) ُزواْ ( ٥۸رَّ ـٰ بَنِىٓ  إِلَۡيكُمۡ  أَۡعَهدۡ  أَلَمۡ  ۞( ٥۹ أَيَُّہا ٱۡلُمۡجِرُموَن )ٱۡليَۡومَ  َوٱۡمتَ ـٰ نَ يَ ـٰ  إِنَّهُ   ِۖ َءاَدَم أَن ْلَّ تَۡعبُُدواْ ٱلشَّۡيَط

بِيٌن  ) ذَا  ۚۡٱۡعبُُدونِى َوأَنِ ( ٦۰ۥ لَكُۡم َعُدوٌّ  مُّ ـٰ   َه
سۡ  ِصَرٲطٌ    ِمنكُمۡ  أََضلَّ  َولَقَدۡ ( ٦۱ )تَِقيٌم  مُّ

 تَكُونُواْ  أَفَلَمۡ   َِۖكثِيًرا ِجبًِّلًّ 

ۦ ( ٦۲تَۡعِقلُوَن ) ِذِه ـٰ   َعلَىٰٓ  نَۡختِمُ  ٱۡليَۡومَ ( ٦٤ )تَۡكفُُرونَ  كُنتُمۡ  بَِما  ٱۡليَۡومَ  ٱۡصلَۡوَها( ٦۳لَّتِى كُنتُۡم تُوَعُدوَن )ٱ  َجَهنَّمُ  َه

( َولَۡو نََشآُء لََطَمۡسنَا َعلَٰىٓ أَۡعيُنِِہۡم فَٱۡستَبَقُواْ  ٦٥ أَۡيِديِہۡم َوتَۡشَہُد أَۡرُجلُُهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسبُوَن ) َوتَُكل ُِمنَآ  أَۡفَوٲِهِهمۡ 

َرٲَط فَأَنَّٰى يُۡبِصُروَن ) ُهۡم َعلَٰى َمَڪانَتِهِ نََشآءُ   َولَوۡ ( ٦٦ٱلص ِ ـٰ ا َوَْل يَۡرِجعُوَن ) لََمَسۡخنَ
عُواْ ُمِضيًّ  ـٰ (  ٦٧ۡم فََما ٱۡستََط

ۡرهُ  َوَمن ۡسهُ   نُّعَم ِ بَِغى لَهُ ۥۤ َوَما( ٦۸ أَفًََّل يَۡعِقلُوَن ) ِۖٱۡلَخۡلقِ  فِى نُنَڪ ِ ۡعَر َوَما يَن  هُ ٱلش ِ ـٰ  إِۡن هَُو إِْلَّ ِذۡكٌر    َۚۡعلَّۡمنَ

بِيٌن  ) ا َكانَ  َمن ل ِيُنِذرَ ( ٦۹َوقُۡرَءاٌن  مُّ ِفِريَن )َعلَ  ٱۡلقَۡولُ  َويَِحقَّ  َحيًّ  ـٰ مَّ  لَُهم َخلَۡقنَا أَنَّا يََرۡواْ  أََولَمۡ ( ٧۰ى ٱۡلَك ا  م ِ

ِلكُوَن )َعِملَۡت أَۡيِدينَآ أَ  ـٰ ا فَُهۡم لََها َم ًم  ـٰ َها لَُهۡم فَِمۡنَہا َركُوبُہُۡم َوِمۡنَہا يَۡأكُلُوَن )٧۱ۡنعَ ـٰ ِفعُ  فِيَہا َولَُهمۡ ( ٧۲( َوذَلَّۡلنَ ـٰ   َمنَ

ِ  ُدونِ  ِمن َوٱتََّخذُواْ ( ٧۳ )يَۡشكُُرونَ  أَفًََّل   َِۖوَمَشاِربُ    ٱَلِلَّ
  نَۡصَرهُمۡ  يَۡستَِطيعُونَ  ْلَ ( ٧٤)  يُنَصُرونَ لَّعَلَُّهمۡ  َءاِلَهةً 

ۡحَضُروَن )ُجنٌد   لَُهمۡ  َوهُمۡ  وَن َوَما يُۡعِلنُوَن )مَ  نَۡعلَمُ  إِنَّا  ۘقَۡولُُهمۡ  يَۡحُزنكَ  فًََّل ( ٧٥ مُّ نُ  يَرَ   أََولَمۡ ( ٧٦ا يُِسرُّ ـٰ نَس   ٱِۡلِ

هُ ِمن نُّۡطفٍَة  فَإِذَا هَُو أَنَّ  ـٰ بِيٌن  )ا َخلَۡقنَ َم َوِهَى   ِۖ( َوَضَرَب لَنَا َمثًَّلً  َونَِسَى َخۡلقَهُ ۥ٧٧َخِصيٌم  مُّ ـٰ  قَاَل َمن يُۡحِى ٱۡلِعَظ

ةٍ  أَنَشأََهآ  ٱلَِّذىٓ  يُۡحيِيَہا  قُلۡ ( ٧۸َرِميٌم  ) َل َمرَّ َن ٱلشََّجرِ َجعَلَ  ٱلَِّذى( ٧۹ َوهَُو بِكُل ِ َخۡلٍق َعِليٌم ) ِۖ أَوَّ    لَكُم م ِ

ۡنهُ تُوقُِدوَن ) ا فَإِذَآ أَنتُم م ِ َوٲتِ  َخلَقَ  ٱلَِّذى أََولَۡيسَ ( ۸۰ٱْۡلَۡخَضِر نَاًر  ـٰ ِدٍر َعلَٰىٓ أَن يَۡخلَُق ِمۡثلَُهمَوٱْۡلَۡرضَ   ٱلسََّم ـٰ    ۚۡ بِقَ

ُق ٱۡلعَِليُم ) ـٰ ـا أََرادَ   إِذَآ  ۥۤ أَۡمُرهُ  إِنََّمآ ( ۸۱بَلَٰى َوهَُو ٱۡلَخلَّ نَ ( ۸۲ن يَقُوَل لَهُ ۥ كُن فَيَكُوُن )أَ  َشۡيـ   ـٰ ۦ  بِيَِدهِ  ٱلَِّذى فَسُۡبَح

(  ۸۳َملَكُوُت كُل ِ َشۡىٍء  َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُوَن )  
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ihlas suresi (3 مرات) 

 

 سُۡوَرةُ إْلخًّلص 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ُ ٱلصَّ  ُ أََحٌد ٱَلِلَّ َمُد لَۡم يَِلۡد َولَۡم يُولَۡد َولَۡم يَكُن لَّهُ ۥ ُڪفًُوا أََحدٌ قُۡل هَُو ٱَلِلَّ  

 

 

Fatiha Suresi (1 مرات) 

 

 سُۡوَرةُ الفَاتَِحة 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

 

يِن إيَّاَك نَْعبُُد وإ ِحيِم َماِلِك يَْوِم الد ِ ْحَمِن الرَّ راَط اْلُمْستَِقيَم  اَْلَحْمُد ِهللِ َرِب  العَالَِميَن الرَّ يَّاَك نَْستَِعيُن اِْهِدنَا الص ِ

ال ِيِ ِصَراَط الَِّذيَن أْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيهِ  ْم َوْلَ الضَّ  

 

Son 10 Sure (Namaz Surelerinin) Arapca Okunuşu (1 مرات) 

 

 سُۡوَرةُ الِفيل 

ِن  ـٰ ۡحَم ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ ٱلرَّ  

ِب ٱۡلِفيِل ) ـٰ (  ۳ا أَبَابِيَل )َطۡيرً  َعلَۡيِہمۡ  َوأَۡرَسلَ (  ۲ يَۡجعَۡل َكۡيَدهُۡم فِى تَۡضِليٍل  )أَلَمۡ ( ۱أَلَۡم تََر َكۡيَف فَعََل َربَُّك بِأَۡصَح

ن بِِحَجاَرةٍ   تَۡرِميِهم يٍل   م ِ ۡأُڪوِلِۭ )٤)  ِسج ِ ( ٥( فََجعَلَُهۡم َكعَۡصٍف  مَّ  

 

ۡوَرةُ قَُريش سُ   

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِف قَُرۡيٍش ) ـٰ يلَ ِفِهمۡ (  ۱ِِلِ ـٰ تَآءِ  ِرۡحلَةَ   إِيلَ ۡيِف )ٱلش ِ ذَا َربَّ  فَۡليَۡعبُُدواْ ( ۲ َوٱلصَّ ـٰ ن ُجوعٍ  ٱلَِّذىٓ ( ۳)  ٱۡلبَۡيتِ  َه  أَۡطعََمُهم م ِ

ۡن َخۡوِفِۭ ) ( ٤َوَءاَمنَُهم م ِ  

 

 

 سُۡوَرةُ الَماعون

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

يِن ) ُب بِٱلد ِ ( فََوۡيٌل   ۳) ٱۡلِمۡسِكينِ  َطعَامِ  َعلَىٰ  يَُحضُّ  َوْلَ ( ۲ ٱۡليَتِيَم )يَُدعُّ ٱلَِّذى فَذَٲِلكَ ( ۱أََرَءۡيَت ٱلَِّذى يَُكذ ِ

( ٧) ٱۡلَماعُونَ  َويَۡمنَعُونَ ( ٦) يَُرآُءونَ  هُمۡ  ٱلَِّذينَ ( ٥َساهُوَن ) َعن َصًَّلتِِہۡم هُمۡ  ٱلَِّذينَ ( ٤ل ِۡلُمَصل ِيَن )  

 

 

 سُۡوَرةُ الَکوثَر 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

َك ٱۡلَكۡوثََر ) ـٰ ( ۳ۡبتَُر )ٱْۡلَ  هُوَ  َشانِئَكَ  إِنَّ ( ۲)  َوٱۡنَحرۡ  ِلَرب ِكَ  فََصل ِ ( ۱إِنَّآ أَۡعَطۡينَ  

 

 

 سُۡوَرةُ الکافِرون 
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ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِفُروَن ) ـٰ ٓأَيَُّہا ٱۡلَڪ ـٰ بُِدونَ  أَنتُمۡ  َوَْلٓ ( ۲ )تَۡعبُُدونَ  َما  أَۡعبُدُ  َْلٓ ( ۱قُۡل يَ ـٰ ا َعبَدتُّۡم )أَنَا   َوَْلٓ ( ۳) أَۡعبُدُ  َمآ  َع (  ٤ َعابٌِد  مَّ

بُِدوَن َمآ أَۡعبُُد ) أَنتُمۡ  َوَْلٓ  ـٰ ( ٦)  ِدينِ  َوِلىَ  ِدينُكُمۡ  لَكُمۡ ( ٥َع  

 

 سُۡوَرةُ الن صر 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِ َوٱۡلفَۡتُح ) ا )ٱلنَّاسَ   َوَرأَۡيتَ ( ۱إِذَا َجآَء نَۡصُر ٱَلِلَّ ِ أَۡفَواًج   إِنَّهُ   َۚۡرب َِك َوٱۡستَۡغِفۡرهُ  بَِحۡمدِ  فََسب ِحۡ ( ۲ يَۡدُخلُوَن فِى ِديِن ٱَلِلَّ

ا ) ابَ  ( ۳ۥ َڪاَن تَوَّ  

 

 

 سُۡوَرةُ لهب / الَمَسد

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ا َسيَۡصلَىٰ ( ۲ۥ َوَما َڪَسَب ) َمالُهُ  َعۡنهُ  أَۡغنَىٰ  َمآ ( ۱تَبَّۡت يََدآ أَبِى لََهٍب  َوتَبَّ ) ٱۡمَرأَتُهُ ۥ  وَ ( ۳) لََهٍب   ذَاتَ  نَاًر 

الَةَ ٱۡلَحَطِب ) ن َحۡبٌل   ِجيِدَها فِى( ٤َحمَّ َسِدِۭ  م ِ ( ٥) مَّ  

 

 

 سُۡوَرةُ إْلخًّلص 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ُ أََحٌد ) ُ ( ۱قُۡل هَُو ٱَلِلَّ َمدُ  ٱَلِلَّ ( ٤أََحٌد ) ُڪفًُوا ۥ لَّهُ  يَكُن َولَمۡ ( ۳ َولَۡم يُولَۡد )يَِلدۡ  لَمۡ ( ۲) ٱلصَّ  

 

 

 سُۡوَرةُ الفَلَق 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِ ٱۡلفَلَِق ) تِ  َشر ِ  َوِمن( ۳ن َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب )َومِ ( ۲)  َخلَقَ  َما َشر ِ  ِمن( ۱قُۡل أَعُوذُ بَِرب  ـٰ ثَ ـٰ ى ٱۡلعُقَِد  فِ  ٱلنَّفَّ

( ٥) َحَسدَ  إِذَا َحاِسدٍ  َشر ِ  َوِمن( ٤)  

 

 

 سُۡوَرةُ النَّاس 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِ ٱلنَّاِس ) هِ ( ۲) النَّاِس  َمِلكِ ( ۱قُۡل أَعُوذُ بَِرب  ـٰ ى يَُوۡسِوُس  ٱلَّذِ ( ٤)  ٱۡلَخنَّاِس  ٱۡلَوۡسَواِس  َشر ِ  ِمن( ۳ ٱلنَّاِس )إِلَ

( ٦) َوٱلنَّاِس  ٱۡلِجنَّةِ  ِمنَ ( ٥فِى ُصُدوِر ٱلنَّاِس )  

 

Arapca Alfabe 

 

اْلبجدية العربية ْلليف با )تسع مرات(   اْلبجدية العربية  

 

 ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ْل ي 

 

Türkish Latenish : 
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Elif be te se cim ha hı dal zel rı zi sin şın sad dzad tı zı ayın ğayın fe kaf 

kef lem mim nun vav he lamelif ye 

 

 

)مرة واحدة في اليوم(    اْلية اْلخيرة من سورة فتح  

 

 

Fetih Suresinin Son Ayeti (1 مرات) 

 

ًدا يَ  ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلكُفَّاِر ُرَحَماء بَْينَُهْم تََراهُْم ُركَّعًا سُجَّ سُوُل ّٰللاَّ ٌد رَّ َحمَّ ِ  ْبتَغُ مُّ َن ّٰللاَّ وَن فَْضًًّل م ِ

نِجيلِ  ْن أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراةِ َوَمثَلُُهْم فِي اِْلِ  َكَزْرعٍ أَْخَرَج  َوِرْضَوانًا ِسيَماهُْم فِي ُوُجوِهِهم م ِ

اعَ ِليَغِ  رَّ ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى سُوقِِه يُْعِجُب الزُّ يَظ بِِهُم اْلكُفَّاَر َوَعَد ّٰللاَّ

ْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًما   الصَّاِلَحاِت ِمْنُهم مَّ

 

 

 صًّلة اْلبجدية )مرة واحدة في اليوم( 

 

Alfabe Duası (1 مرات) 

 

Alfabe Duası Budur 

 

 هذه هي الصًّلة اْلبجدية

 

 

وف هاذ اْلية الصوريت فتح عدد ما َوِسعَه كثيراً كثيراً مع بهاذ  يا رب ي ما قرءُت هاذل حرف وحر

الحروف تصحيح أخطائي.و في هاذالدوعا والذكر عداد حروف المفقودين الكامل .ومن الخطأ حروف  

أكثرإزالة النفقات ي ما كل قرأت هاذالدوعاء والذكر وتحميد وتمجيدوتقديسي وتكبيري  

وفي وقت صًّلةي و وقت س ار يوم هاذا وآخري وليلي هاذا و آخر   وصلواة و سًّلمي   وتسبيحي  وتهليل

ومن علم أُْولَئَِك علماً وفُيُضاة فيضاً وشفاء هاذ شفاأً وحفظ أُْولَئَِك حفظاً لي واهلي وزوجي وولدي وبناة  

 والجمعة المحديٌّ 

 

ِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب استجب دعاءنا برحمتك يا  َربَّنَا َوتَقَبَّْل بُدَعاء َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمؤْ 

احمين   ارحمر 

 

Türkish : 

 

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son 

ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile 

şimdiye kadar namazlarimda ve sari vakitlerimde okuduğum ve bu gün 

içinde okuyacağım ve bugünün devami olan gündüzde ve 
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onun devami olan gecede ve gecenin devaminda okudugum ve 

okuyacağım Dualarımdaki ayetlerdeki surelerdeki, 

zikirlerimdeki, tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, takdislerimdeki, 

tekbirlerimdeki, tehlillerimdeki, tesbihlerimdeki, salavatlarımdaki, 

selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı 

düzelt, Eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve 

dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, feyizinden, 

bereketinden, şifasından, 

hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi ve çocuklarımı ve Mehdi ve 

sevenlerini ve Cemaatini nasiplendir. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil 

muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya 

erhamerrahimiyn. 

 

--------------- 

 

24. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve 

etûbü ileyh. (3 مرات)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

25. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 مرات) TESBiHDEKi ZiKiR 

YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

  اللذي ْل اْله اْلهو الحي القيوم واتوب اِلْيهِ استغفر هللا

 

 مرات  3

 

 استغفر هللا العظيم واتوب اِلْيهِ 

 

 مرات  71

 

 

نِي من كل بًّلءد ني واْلخرة واْلمراضي وعافة وأعوذبك من فتنة د ج ل وحواص ك َوأَعُوذُ بَِك   ِ نَِج  َرب 

ِ أَن يَْحُضُرونِ   َرب 

 

 (مرات 1)

 

 

نِ  )مرة واحدة في اليوم(    يالصًّلة َرب ِي نَِج   

 

Neccini duası 2 
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نِي من كل بلي ٍة وافٍة وعاهٍة وغص ٍة ومحنٍة وزلزلٍة وشد ةٍ وإهنٍة وذل ٍة وغلبٍة وقل ٍة وجوعٍ وعطٍش   َرب ِي نَِج 

وفقٍر وفاقٍة وضيٍق وفتنٍة وباٍء وبًّلٍء وغرٍق وحرٍق وبرٍق وسرٍق وحر ٍ وبْرٍد ونهٍب وغيٍ وضًّلٍل  

ٍة وزلٍل وخطيا و هم ٍ وغم ٍ ومسخٍ وخسٍف وقذٍف وخل ٍة وعل ٍة ومرٍض وجنوٍن وجذاٍم وبرٍص  وضالٍة  وهام 

 .وفالجٍ وباسوٍر وسلٍس ونقٍص وهلكٍةوفضيحٍة وقبيحٍة في الدارين إن ك ْل تُخلُف اْلميعاد

َن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب استجب دعاءنا برحمتك يا  َربَّنَا َوتَقَبَّْل بُدَعاء َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِي

احمين   ارحمر 

 

 (مرات 1)

 

 

)مرة واحدة في اليوم(   ودفعن  صًّلة  

 

VEDFEA DUASI (Def eyle - Uzak eyle Duası) (Günde 1 Defa) 

 

 بعد صًّلة الصبح 

 

مرات(  1ودفعنا دعس )  

 

 

 للهم ودفعنا كفر اْلَكافِِرينَ 

 

ْلُمْشِرِكينَ اللهم ودفعنا شرك ا  

 

 اللهم ودفعنا نفاق اْلُمنَافِِقينَ 

 

 اللهم ودفعنا حسد َحاِسدٍ 

 

 اللهم ودفعنا فسق الفَاِسقٌ 

 

 اللهم ودفعنا خيانة الَخائِنِينَ 

 

 اللهم ودفعنا كذب كذب الَكاِذبُين  

 

 اللهم َوْدفَعَنَا إْفَساَد اْلُمْفِسِديَن  

 

 اللهم ودفعنا إسراف اْلُمْسِرفُوَن  

 

ينَ  ِ  اللهم ودفعنا َعَداَوةَ اْلعَُدو 

 

 اللهم ودفعنا سحر السَّاِحرين 
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 اللهم ودفعنا النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِدين

 

 اللهم ودفعنا جرم اْلُمْجِرِمينَ 

 

 اللهم ودفعنا ظلم الظَّاِلِمينَ 

 

 اللهم ودفعنا وحشة واحشين 

 

ة مسيئيناللهم ودفعنا سيئ  

 

 اللهم ودفعنا خيالل كل متخيالين

 

 اللهم ودفعنا نظرال حاءنين

 

 اللهم ودفعنا كشف الكفرالكشف السي إين

 

 اللهم ودفعنا شمتاتو كل شمتون

 

 اللهم ودفعنا عمال بخيل ين 

 

 اللهم ودفعنا غافًّلل غافلين

 

 اللهم ودفعنا عمل اليَُراُؤونَ 

 

لين  اللهم ودفعنا عجًّلل كل معخ 

 

لهم ودفعنا تجوذال متجاوذين ال  

 

ِ أَن يَْحُضُرونِ   اللهم ودفعنا دجال وحواص ك َوأَعُوذُ بَِك َرب 

 

ِ أَن يَْحُضُرونِ   اللهم ودفعنا الشيطان الرجيم وحزبهو َوأَعُوذُ بَِك َرب 

 

 

يَقُوُم اْلِحَساُب استجب دعاءنا برحمتك يا  َربَّنَا َوتَقَبَّْل بُدَعاء َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم 

احمين   ارحمر 

 

----------------- 
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 اللهم انت ربي ْلاْله اْل انت خلقتني. وأنا عبدك . فغفرلي ذنوبي.فإن ك ْليغفر الذنوب اْل انت 

 

 (مرات 10)

 

 

Türkish: 

 

“Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, 

fağfirli zünubi, feinneke la yağfiruzzunube illa ent.” 

Anlami : Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) 

hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Ve ben senin 

kulunum. günâhlarımı bağışla, zira senden başka günâhları bağışlayacak 

yoktur. 

 

ُل يا آِخُر يا ظاِهُر يا بَاِطنُ   يا أَوَّ

 

 مرات  10

 

 يا اْلَحيُّ اْلقَيُّومُ 

 

 

 مرات  10

 

 يا أََحد ياصمد

 

 مرات  10

 

 يا محي يا موميت 

 

 مرات  10

 

 يا مؤمن يا ُمَهْيِمنُ 

 

 مرات  10

 

 يا مؤمن يا ُمَهْيِمُن يَا ُم۪عيدُ 

 

 مرات  10

 

 يا راشد يا صبور 
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 مرات  10

 

 يا باعث يا بقي 

 

 مرات  10

 

اق الكريم   رز 

 

 مرات  10

 

 َمِلكُْل َعْدِلْل يَِكينْ 

 

 مرات  10

 

 َع۪زيُزالحكيم 

 

 مرات  10

 

 َعِزيٌز ذُو اْنتِقَامٍ 

 

 مرات  10

 

 َستَّاُرالكريم 

 

 مرات  10

 

 َْ  َشِفيُق اْلَحِليِم

 

 مرات  10

 

 يا حليم يا سليم 

 

 مرات  10

 

 يَا َم۪جيُد ياودود

 

 مرات  10

 

ِحيمْ   َرُؤوٌف رَّ
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 مرات  10

 

 َْ ِحيِم  َرْحَمِن الرَّ

 

 مرات  10

 

 َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدهْ 

 

 مرات  10

 

ةِ اْلَمتِينْ   ذُو اْلقُوَّ

 

 مرات  10

 

 يا حادي يامحدي 

 

 مرات  10

 

 يا حاسيُب يامحاسبُ 

 

 مرات  10

 

 يا خبيُر يامخابرُ 

 

 مرات  10

 

 يا َحافِظُ يا مَحافَظُ 

 

 مرات  10

 

اِحِمينَ  ُ َخْيٌر َحافًِظا َوهَُو أَْرَحُم الرَّ  وَلِل 

 

 مرات  10

 

 أعوذ بكلمات هللا التامات من شر من خلق 

 

 مرات  3

 

ِ الَِّذى ْلَ يَُضر  ُ مَع اِْسِمِه َشْيٌء فِي اْْلَْرِد َوْلَ فِي السََّماِء َو هَُو السَِّميُع اْلعَِليمْ   بِْسِم ّٰللاَّ
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 مرات  3

 

نَسا بَانِ َخلََق اِْلِ ِ آَْلء َرب ِكَُما تَُكذ ِ ن نَّاٍر فَبِأَي  اِرجٍ م ِ اِر َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ َن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ  

 

نِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض فَانفُذُوا َْل تَن  بِسُْلَطاٍن  فُذُوَن إِْلَّ يَا َمْعَشَر اْلِجن ِ َواِْلِ

بَانِ  ِ آَْلء َرب ِكَُما تَُكذ ِ  فَبِأَي 

 

بَانِ  ِ آَْلء َرب ِكَُما تَُكذ ِ  لَْم يَْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوَْل َجانٌّ فَبِأَي 

 

بَانِ  ِ آَْلء َرب ِكَُما تَُكذ ِ تَاِن بِأَي   ُمْدَهامَّ

 

 مرات  1

 

ِ َو اْلَحْمُد َلِِلِ و ْلآاَِْلهَ ا ْل هللاُ َوهللُ اَْكبَرْ سُْبحاََن ّٰللا   

 

ِ اْلعَِظيمُ  ةَ اِْلَّبِاهللِ اْلعَِلي   َوْل َحْوَل وْل قُوَّ

 

 مرات  10

 

ُ َوْحَدهُ ْلَ َشِريَك لَهُ  ْلَأَِْلهَ اِْلَّ ّٰللا 

 لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد يحي ويميت َوهَُوو 

قَِديرُ  َِ  هو حي  ْل يموت بيدكل خيرَوهَُوو َعلَى كُل ِ َشْيِء

 

 مرات  10

 

 سُۡوَرةُ إْلخًّلص 

 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

 

َمُد لَۡم يَِلۡد َولَۡم يُولَۡد َولَۡم يَكُن لَّهُ ۥ ُڪفًُوا أََحٌد   ُ ٱلصَّ ُ أََحٌد ٱَلِلَّ  قُۡل هَُو ٱَلِلَّ

 

 مرات  10

 

 سُۡوَرةُ الفَاتَِحة 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللا 

 

يِن إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعيُن اهِدنَ ِحيِم َمِلِك يَْوِم الد ِ ْحمِن الرَّ ِ اْلعَالَِميَن لرَّ ِ َرب  َراَط الُمستَِقيَم  اْلَحْمُد َلِل  ا الص ِ

ال ِينَ   ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوْلَ الضَّ
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 مرات  10

 

 ِ ِ اْلعَِظيِم أستغفرهللا سُْبَحاَن ّٰللاَّ   َوبَِحْمِدِه سُْبَحاَن ّٰللاَّ

 

 مرات  33

 

ِ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجعَل ل ِي ِمن لَُّدنَك سُْلَطانًا نَِّصيًرا  ب   رَّ

 

 مرات  10

 

ِ ِزْدنِي ِعْلًما و فهمن َرِب  اْشَرْح ِلي َصْدِري. َويَِس ْر ِلي أَْمِري. َواْحلُْل عُقْ  ب  ن ِل َسانِي. يَْفقَُهوا قَْوِلي رَّ َدةً ِم 

اِلِحينَ   َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ

 

 مرات  10

 

 َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوثَبِ ْت أَْقَداَمنَا َوانُصْرنَا َعلَى اْلقَْوِماْلَكافِِرينَ 

 

 مرات  10

 

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِيَِدَك  قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ  ْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

َمي ِِت  اْلَحيَّ ِمَن الْ  اْلَخْيُر إِنََّك َعلََى كُل ِ َشْيٍء قَِديٌر تُوِلُج اللَّْيَل فِي اْلنََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوتُْخِرجُ 

ِ َوتَْرُزُق َمن تََشاء بِغَْيِر ِحَسابٍ   َوتُْخِرُج الََميََّت ِمَن اْلَحي 

 

 مرات  3

 

 إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّي ِئَاتْ 

 

 مرات  7

 

ِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا  ب   َوقُل رَّ

 

 مرات  10

 

يَّةً َطي ِبَةً  ِ َهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ذُر ِ  َرب 

 

 مرات  10

 

ِ َْل تَذَْرنِي فَْرًدا َوأَنَت َخْيُر اْلَواِرثِينَ   َرب 

 

 مرات  10
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 َحْسبَِي ّٰللا ْ 

 

 مرات  10

 

ُ تََوكَّْلُت علي ّٰللا ْ   َحْسبَِي ّٰللا 

 

 مرات  10

 

ُ ْل إِلَهَ إِْلَّ هَُو َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوهَُو َربُّ اْلعَ  ْرِش اْلعَِظيمِ فَإِن تََولَّْواْ فَقُْل َحْسبَِي ّٰللا   

 

 مرات  10

 

 َربَّنَا ْلَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا 

 

 مرات  10

 

ِ َوَمآلئَِكتِِه َوكُتُبِِه َوُرسُلِ  ب ِِه َواْلُمْؤِمنُوَن كُلٌّ آَمَن بِاَلِل  سُوُل بَِما أُنِزَل إِلَْيِه ِمن رَّ ن  آَمَن الرَّ ُق بَْيَن أََحٍد م ِ ِه ْلَ نُفَر ِ

ُ نَْفًسا إِْلَّ ُوْسعَ رُّ  َها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها  سُِلِه َوقَالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا غُْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصيُر ْلَ يَُكل ُِف ّٰللا 

 َعلَْينَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلنَا  َما اْكتََسبَْت َربَّنَا ْلَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوْلَ تَْحِملْ 

ْلنَا َما ْلَ َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوْلَنَا فَانُصْرنَ  ا َعلَى اْلقَْوِم  َربَّنَا َوْلَ تَُحم ِ

 اْلَكافِِرينَ 

 

 مرات  1

 

اْلعُْسِر يُْسًرا إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا فَإِنَّ َمَع   

 

 مرات  10

 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاَّ

 

عُْسِر يُْسًرا إِنَّ  أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك َوَوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك الَِّذي أَْنقََض َظْهَرَك َوَرفَْعنَا لََك ِذْكَرَك فَإِنَّ َمَع الْ 

  يُْسًرا فَإِذَا فََرْغَت فَاْنَصْب َوإِلَى َربِ َك فَاْرَغبْ َمَع اْلعُْسرِ 

 

 مرات  1

 

   إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

 

 مرات  21
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مرة يوميًا(  21يوًما "إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعيُن" ) 40هنا فقط الصفوف اْلولى قرأت   

يوًما   40ن قبل ، سوف يقرؤون فقط "إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعيُن" مًّلحظة: بالنسبة ْلولئك الذين قفزوا م

يوًما ، وْل تتم قراءتها مطلقًا مرة أخرى 40مرة(. يتم التخلي عنها بعد  21في أي فصل ) . 

 

Türkish: 

 

Burada Sadece 1. SINIFLAR 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" 

zikirini (günde 21 Defa) okurlar 

Not : Daha önce çekmeden atlamış olanlarda, sadece 40 Gün 

"iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" zikrini herhangi bir sınıfta (21 Defa) 

okurlar. 40 günden sonra terkedilir, ve bir daha vird olarak okunmaz. 

Sadece gerekli durumlarda okunur. 

 

 

ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواْلَْرَض َحنِيفًا َوَما أَنَاْ ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  إِن ِي َوجَّ  

 

 مرات  10

 

 إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ كُْن فَيَكُونُ 

 

 

 مرات  10

 

ِه تُْرَجعُونَ فَسُْبَحاَن الَِّذي بِيَِدِه َملَكُوُت كُل ِ َشْيٍء َوإِلَيْ   

 

 مرات  1

 

احمين   َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر برحمتك يا ارحمر الر 

 

 مرات  10

 

احمين   َربَّنَا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَساُب برحمتك يا ارحمر الر 

 

 مرات  10

 

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِهيم إِنََّك َحمِ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ يٌد َمِجيدٌ للَُّهمَّ َصِل  َعلَى ُمَحمَّ  

 

 مرات  3
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ٍد َكَما بَاَرْكَت َعلَى إِْبَراِهيَم َوَعلَى  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ آِل إِْبَراِهيم إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  اللَُّهمَّ بَاِرَك َعلَى ُمَحمَّ  

 

 مرات  3

 

إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَْوٍم ْلَّ  َربَّنَا ْلَ تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً إِنََّك أَنَت اْلَوهَّاُب َربَّنَا 

َ ْلَ يُْخِلُف الْ  ِميعَادَ َرْيَب فِيِه إِنَّ ّٰللا   

 

 مرات  4

 

ِ انُصْرنِي بَِما َكذَّبُونِ   َرب 

 

 مرات  10

 

 

َراَط الُمستَِقيمَ   اهِدنَا الص ِ

 

 مرات  10

 

ال ِينَ   ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهْم َوْلَ الضَّ

 

 مرات 1

 

َخْيُر اْلغَافِِرينَ أَنَت َوِليُّنَا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا َوأَنَت   

 

 مرات  10

 

 حم

 

 مرات  10

 

ُ َوهَُو ال ُ َوهَُو السَِّميُع اْلعَِليُم فََسيَْكِفيَكُهُم ّٰللا  سَِّميُع اْلعَِليُم  كهيعص ِكفَيَتُنَا حم عسق ِحَميَتُنَا فََسيَْكِفيَكُهُم ّٰللا 

ُ َوهَُو السَِّميُع اْلعَِليمُ   فََسيَْكِفيَكُهُم ّٰللا 

 

 مرات  10

 

 الم

 

 مرات  10
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 المر 

 

 مرات  10

 

 يس

 

 مرات  10

 

 ٰطٓس  

 

 مرات  10

 

 طسم

 

 مرات  10

 

 طه

 

 مرات  10

 

 ص

 

 مرات  10

 

 ن

 

 مرات  10

 

 َربَّنَا َْل تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ل ِلَِّذيَن َكفَُروا 

 

 

 مرات  1

 

ِه ِمَن هللاِ تَعَالَى َو اْلبَْعُث بَْعَد اْلَمْوِت  آَمْنُت بِاهللِ َو َملَئَِكتٍِه َو كُتُبِِه َو ُرسُِلِه َو اْليَْوِم اْْلِخِر َو بِالْ  قََدِر َخْيِرِه َو َشِر 

داً َعْبُدهُ ُو َرسُولُه َْشَهُد اَْن ْل اِلَهَ اِْلَّ اَ  داً َعْبُدهُ  َحقٌّ اَْشَهُد اَْن ْل اِلَهَ اِْلَّ اهلَلُ َو اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ هللُ َو اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

داً َعْبُدهُ ُو َرسُولُه ُو َرسُولُ  ه َْشَهُد اَْن ْل اِلَهَ اِْلَّ اهلَلُ َو اَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ  

 

 مرات  1

 

ٌد َرسُوُل ّٰللا ْ  هللاُ ُمَحم  َماَن َون َِكاَح تَْجِديداً بِقَْوِل َْلاِلَهَ اِْلَّ داً اَْْلِ  ال لُهمَّ إن ي اُِريُد اَْن اَُجد ِ
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 مرات  3

 

 َرِضيتُ 

ٍد )َصلَّى هللاُ َعلَْيهِ   بِاهللِ َرب ا َو بِاِِْلْسًّلِم ِدينًا َو بُِمَحمَّ

 َو َسلََّم ( نَبِي ا َو َرسُوْلً 

 

 مرات 1

 

 يَا ُمقَِل َب اْلقُلُوِب ثَبِ ْت قَْلبِى َعلَى ِدينِكَ 

 

 مرات  3

 

 َو هَُو اْلعَلىُّ اْلعَِظيُم ذوْلَجًّلَِل سُْبحاََن هللاِ 

 

 مرات 1

 

ّٰللاَِّ سُْبَحاَن   

 

 مرات 100

 

 سُْبحاََن اْلبَِقي دآَِءَمِن اْلَحْمُد َلِِلِ 

 

 مرات  1

 

 ِ  اَْلَحْمُد َلِل 

 

 مرات  100

 

ِ اْلعاَلَِميَن تَعاَلَى شاَنُهُ ّٰللَاُ اَْكبَرْ   َرب 

 

 مرات  1

 

 هللا أكبر 

 

 مرات  100

 

 َرب يِ إن َك َعفُوٌّ تُِحبُّ اْلعَْفَو فَاْعُف َعن يِ 

 

 مرات  1
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 أستغفرهللا 

 

 مرات  100

 

 اللهم صل علي سيدنا محمد و علي آل سيدنا محمد 

 

 مرات  100

 

 اللهم صل علي سيدنا َمْحِدي و علي آل سيدنا َمْحِدي 

 

 مرات  33

 

 َْل اِلَهَ اِْلَّ هللاْ 

 

 مرات  100

 

سُوُل هللاْ  ُد الرَّ  ُمَحمَّ

 

 مرات  1

 

 

Bahar ve Yaz Mevsiminde 

 

 الربيع والصيف في الموسم 

 

مائة ستة وستون مرات ّٰللَاَّْ ست     

 

Sonbahar ve Kış Mevsiminde 

 

 الخريف والشتاء في الموسم

 

  ْ  ستة وستون مرات ّٰللَاَّ

 

Yazları 666 Defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 Defa „Allah” zikri çekilir.  

Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 

Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21 

Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” 

a 

kadar. 
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-------------------- 

 

ِ قَْد آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأِْويِل اْلََحاِديِث فَاِطَر  السََّماَواِت َواْلَْرِض أَنَت َوِلي ِي فِي الدُّنُيَا  َرب 

 َواْلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّاِلِحينَ 

 

 مرات  3

 

 

هذا هو الذكر أعًّله. موت الحكمة أو اْللم لتذوقه بخفة عندما تتوقف عن القراءة ، بمعنى أن   :انتباه

، وحياة الوقت الذي تقول فيه ما يكفي من الحياة كافية ، واصل   الطريقة المتبعة للموت تُترك للتعلم

 . .القراءة ، كمؤمن بار ، الحق في الظهور ، ودعنا نتحقق من الواقعي

aintbah: hadha hu aldhikr 'aelah. mawt alhikmat 'aw al'alam 

litadhawuqah bikhifat eindama tatawaqaf ean alqira'at , bimaenaa 'ana 

altariqat almutabaeat lilmawt tutrk liltaelim , wahayat alwaqt aldhy taqul 

fih ma yakfi min alhayat kafiatan , wasal alqira'at , kamumin bar , alhaqu 

fi alzuhur , wadiena natahaqaq min alwaqiei. . 

 

 

Dikkat : Bu Yukardaki zikir Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca 

okumayi bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün 

hitamında  artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam 

edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş 

gerçekleşmiş olsun yani. 

 

اْْلَْرَض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّاِلُحونَ  أَنَّ   

 

 مرات  7

 

ِ إِنََّك َسِميُع الدَُّعاء  َرب 

 

 مرات  10

 

 تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّميُع اْلعَِليمُ 

 

 مرات  10

 

 َعَدَد َما َوِسعَهُ ِعْلُم ّٰللاَّْ 

 

 مرات  10
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اْلسباب ، تتم قراءة الصًّلة التالية ، وأي  إذا كنت ترغب في مغادرة الطائفة الرشيدي ْلي سبب من 

 .شخص يريد إنهاء قراءة الذكر

'iidha kunt targhab fi mughadarat alttayifat alrashidii li'ayi sbb min 

al'asbab , tatimu qara'at alsalat alttaliat , wa'ayu shakhs yurid 'iinha' 

qara'at aldhikr. 

 

 

ذَاِكِر َراِشديِ  ُدعاِء تَْرِك َوُخُروجُ   

 

ِ َوْخِرْجنِي َجَمعَِة َو ذَاِكِر َراِشديِ َوأَْخِرْجنِي ُمْخَرًجا ِصْدقاً  ب   رَّ

 

ثم دعا الفاتحة بصوت عال. ثم من يقرأ الفاتح من هناك ، ويصبحون شهوًدا لنا ، إذا لم يقرأ أحد أنفسنا  

 .والمًّلئكة هناك ، وأصبحت المًّلئكة شهوًدا لنا

 

 

---oOo--- 

 

ْنتَهَى أَْوراَِد ِذْكِر راَِشدىِ إِ   

 

 أَْبناََء بََشغچِل راَِشْت طُْنخَ 

 

 َكَرعُْقلَْن عُِرقِنَلْ 

 

۲۰۱۹ثًّلثة عشر يونيو   ِشَرِمسْ   

 

-------------- 

--------- 

Raşidi Tarikatında - Hizbül Kebir Duası - Başağaçlı Raşit Tunca 

 

 

GiRiŞ: 

Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün 

aleyhim velahüm, yahzenun. 

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü! 

Ya Eyyühed deccal ve havaasike! 

inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela 

tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm 

illa şeytanirracim. 
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Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel 

medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 

defa) 

 

HiZBÜL KEBiR 

 

1. Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim (100 Defa) 

2. Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa) 

3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr (1 

Defa) 

4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (50Defa) 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ 

vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. 

5. Felak Suresi (17 Defa) 

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. 

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs. 

6.Nas Suresi (17 Defa) 

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, 

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, 

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min 

ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû 

hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. 

7. Ayetel Kürsi (17 Defa)  

8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 Defa) 

9. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. 

Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab.  

10. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun.  

11. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ 

razaknâhum yunfikûn  

12. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ 

raşedâ. 

13. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve 

yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, 

subhâneke fekınâ azâben nâr  

MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı 

zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! 
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Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 

azabından koru” derler. 

14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve 

kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel 

mustagfirîne bil eshâr. 

MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı 

bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, 

huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda 

harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. Zikrini 

Sabah veya ikindiden sonra çekenler, bundan hemen sonra, Sabahlari  ve 

ikindiden sonra „Hizbül Kasr”  veya "Hizbül Kebir"okuyanlar her ikiside 

bunun hemen ardına (71 Defa) “Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ 

okurlar.  

15. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun 

16. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ 

yuslihu amelel mufsidîn. 

17. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz.  

18. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike 

min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. 

 

19. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min 

futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve 

huve hasîr  

20. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz 

zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun 

lil'alemiyne  

21. istiaze Duası El Evvel (1 Defa) 

 

istiaze Duası El Evvel Budur 

 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn, 
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vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyilliyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn 
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vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve 

euzubike en yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile) 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü 

ve euzubike en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile) 

Rabbena ve takabbel bi duai, 

Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib 

duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

 

22. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve 

şifâen min külli dâin. (33 Defa) 

23. Es elüke Duası - istekler Duası (1 Defa) 

 

Es elüke Duası - istekler Duası Budur 

Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen 

bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı 

sadien, ve tevbeten nasuhen ve makbuleten, ve lisanen zakiren, ve 

hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben 

ve vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben 

müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, 

ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten 

mkabuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ve mümineten 

ve taiaten, (sadece mümineten dersenizde olur) 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine 

yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.  

 

24. Salavatı Kebir (1 Defa) 

 

Salavatı Kebir Budur 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina 

Muhammed, 

Allahumme salli ala seyyidina Ademe, 

Allahumme salli ala seyyidina Şid, 

Allahumme salli ala seyyidina idris, 

Allahumme salli ala seyyidina Nuh, 

Allahumme salli ala seyyidina Hud, 

Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Lokman, 
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Allahumme salli ala seyyidina HIZIR, 

Allahumme salli ala seyyidina ilyas, 

Allahumme salli ala seyyidina Elyesa, 

Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL, 

Allahumme salli ala seyyidina Şa ya, 

Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful, 

Allahumme salli ala seyyidina Eyüb, 

Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir, 

Allahumme salli ala seyyidina Salih, 

Allahumme salli ala seyyidina Yunus, 

Allahumme salli ala seyyidina Yuşa, 

Allahumme salli ala seyyidina ibrahim, 

Allahumme salli ala seyyidina ismail, 

Allahumme salli ala seyyidina ishak, 

Allahumme salli ala seyyidina Lut, 

Allahumme salli ala seyyidina Yakub, 

Allahumme salli ala seyyidina Yusuf, 

Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin, 

Allahumme salli ala seyyidina Davud, 

Allahumme salli ala seyyidina Süleyman, 

Allahumme salli ala seyyidina Şuayb, 

Allahumme salli ala seyyidina Harun, 

Allahumme salli ala seyyidina Musa, 

Allahumme salli ala seyyidina irmiya, 

Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya, 

Allahumme salli ala seyyidina Yahya, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, 

Allahumme salli ala seyyidina isa, 

Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun, 

Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, 

debernuş, sazenuş, kefetatayyuş, KITMiR, 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi 

ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve 

sahbihim ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın Samson 

Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan, 
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Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halime-i Sadiye 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi 

ve selleme, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia, 

Allahumme salli ala seyyidina Daniel, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin, 

Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela, 

Allahumme salli ala seyyidina Mikail, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela, 

Allahumme salli ala seyyidina israfil, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella, 

Allahumme salli ala seyyidina Azaril, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle  

Allahumme salli ala seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir, 

Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 
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Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

velhamdülillahi Rabbel Alemiyn. 

 

DiKKAT!!! 

NOT: Salavatı kebirdeki “Safura, Ra'le ve 

Danielaye,Gabrielaye,Michaelaye,Raffaellaye,Zara,Azra Zaraelle ve 

Feryail ve Ferruha salavat haftada bir defa Cuma Günlerinde yapilir diger 

günler onlara okunmaz ve Salavati kasr daki “Feryail” ilede okunmaz. 

 

sadece Cuma Günlerinde de bu alltaki isimlere yukardaki yerlerinde 

Haftada bir defa salavat okunur   

 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle  

Allahumme salli ala seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

sadece Cuma Günlerinde de bu yukardaki  isimlere yukardaki yerlerinde 

Haftada bir defa salavat okunur 

 

25. Salavati Kasr (3 Defa) 

 

 

Salavati Kasr Budur 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali 

Seyyidina Muhammedin 

Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, 

ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, 

Zekeriya ve Yahya, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa 

ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn. 

Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn. 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin, 

Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, 
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seyyidina Azaril, seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir, 

Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

velhamdülillahi Rabbel Alemiyn 

 

Dikkat : Salavati kasr daki “Feryail” ile sadece haftada bir defa Cuma 

Günlerinde okunur 

 

26. Yasin Suresinin tamamı veya sadece 1. Sayfasi (1 Defa) 

 

Yasin Suresi Türkçe okunuşu Budur: 

 

    (1) Yâsîn 

    (2) VeI Kur'ân-iI hakîm 

    (3) İnneke IemineI mürseIîn 

    (4) AIâ sırâtın müstakîm 

    (5) TenzîIeI azîzirrahîm 

    (6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn 

    (7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü'minûn 

    (8) İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm 

mukmehûn 

    (9) Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden 

feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn 

    (10) Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü'minûn 

    (11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi 

febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm 

    (12) İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve 

küIIe şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn 

 

Birinci Sayfa buraya kadar 

 

    (13) Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn 

    (14) İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin 

fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn 

    (15) KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min 

şey'in in entüm iIIâ tekzibûn 
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    (16) KâIû rabbünâ ya'Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn 

    (17) Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn 

    (18) KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm 

veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm 

    (19) KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün 

müsrifûn 

    (20) Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI 

mürseIîn 

    (21) İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn 

    (22) Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn 

    (23) Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ 

tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn 

    (24) İnnî izen Iefî daIâIin mübîn 

    (25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn 

    (26) KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn 

    (27) Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn 

    (28) Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi 

vemâ künnâ münziIîn 

    (29) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn 

    (30) Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî 

yestehziûn 

    (31) EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm 

iIeyhim Iâ yerciûn 

    (32) Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn 

    (33) Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ 

habben fe minhü ye'küIûn 

    (34) Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha 

mineI uyûn 

    (35) Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn 

    (36) SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve 

min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn 

    (37) Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm 

muzIimûn 

    (38) Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm 

    (39) VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm 

    (40) Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü 

sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn 

    (41) Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn 

    (42) Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn 

    (43) Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn 



©Rasittuncakitapları 
 

 
186 

 

    (44) İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn 

    (45) Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm 

IeaIIeküm türhamûn 

    (46) Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ 

mu'ridîn 

    (47) Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne 

keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm 

iIIâ fî daIâIin mübîn 

    (48) Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn 

    (49) Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm 

yehissimûn 

    (50) FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn 

    (51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn 

    (52) KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ 

veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn 

    (53) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ 

muhdarûn 

    (54) FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm 

tâ'meIûn 

    (55) İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn 

    (56) Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn 

    (57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn 

    (58) SeIâmün kavIen min rabbin rahîm 

    (59) VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn 

    (60) EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû 

Ieküm adüvvün mübîn 

    (61) Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm 

    (62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn 

    (63) Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn 

    (64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn 

    (65) EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve 

teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn 

    (66) VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ 

yübsirûn 

    (67) VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû 

mudıyyev veIâ yerciûn 

    (68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn 

    (69) Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve 

kur'ânün mübîn 

    (70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn 
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    (71) EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen 

fehüm Iehâ mâIikûn 

    (72) Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn 

    (73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn 

    (74) Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn 

    (75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn 

    (76) FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ 

yu'Iinûn 

    (77) EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve 

hasîmün mübîn 

    (78) Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme 

ve hiye ramîm 

    (79) KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın 

aIîm 

    (80) EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü 

tûkidûn 

    (81) EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka 

misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm 

    (82) İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn 

    (83) FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn. 

 

27. (3 Kulhu 1 Fatiha) 

28. Kuran-ı Kerimdeki Son 10 Sure (Namaz sureleri Denilen) (Günde 1 er 

Defa) Extra Not: Ezbere bildigimiz surelerin ve ayetlerin hepsi en az ayda 

bir yada haftada bir defa hatmedilir ezberden. mesela Pazar günleri. 

 

Namaz Sureleri  Bunlardır 

 

Fil Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî 

tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. 

Fece’alehum ke’asfin me’kûl.” 

 

Kureyş Sûresi  

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 
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“Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe 

hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.” 

 

Mâun Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ 

yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an 

salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.” 

 

Kevser Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim.  

 

“İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke 

huvel’ebter.” 

 

Kâfirûn Sûresi 

 

“Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ 

a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 

Lekum dînukum veliye dîn.” 

 

Nasr Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. 

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.” 

 

Tebbet Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. 

Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ 

hablun min mesed.” 

 

İhlas Sûresi 
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Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem 

yekün lehû küfüven ehad.” 

 

Felak Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Kul e’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ 

vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.” 

 

Nâs Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min 

şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti 

vennâs.” 

 

Fatiha Suresi 

 

Euzübillahimineşşeytanirracim,  

Bismillâhirrahmanirrahim. 

“ Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. 

İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine 

en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.” 

 

 

29. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. 

(3 Defa) 

30. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 Defa)  

31. Elif Ba yani arapca alfabe (9 Defa) 

 

Elif Ba Budur 

 

"Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek 

ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad(mahrecine dikkat"dz" şeklinde okunur ki, dil  azı 

dişlerin arasına konarak ze demeye 
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calılışılır),tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye. 

 

32. Fetih Suresinin Son Ayeti (1 Defa) 

 

 

Fetih Suresinin Son Ayeti Budur 

 

ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلكُفَّاِر رُ  سُوُل ّٰللاَّ ٌد رَّ َحمَّ ِ  مُّ َن ّٰللاَّ ًدا يَْبتَغُوَن فَْضًًّل م ِ َحَماء بَْينَُهْم تََراهُْم ُركَّعًا سُجَّ

نِجيلِ  ْن أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم فِي التَّْوَراةِ َوَمثَلُُهْم فِي اِْلِ  َكَزْرعٍ أَْخَرَج  َوِرْضَوانًا ِسيَماهُْم فِي ُوُجوِهِهم م ِ

ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلَ  اعَ ِليَِغيَظ بِِهُم اْلكُفَّاَر َوَعَد ّٰللاَّ رَّ َظ فَاْستََوى َعلَى سُوقِِه يُْعِجُب الزُّ

ْغِفَرةً َوأَْجًرا َعِظيًما   الصَّاِلَحاِت ِمْنُهم مَّ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim,  

Bismillahirrahmenirrahim, 

Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû 

eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean 

succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî 

vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît 

tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace 

şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, 

li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve 

amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ. 

 

 

33. Alfabe Duası (1 Defa) 

 

 

Alfabe Duası Budur 

 

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son 

ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile 

şimdiye kadar namazlarimda ve sari vakitlerimde okuduğum ve bu gün 

içinde okuyacağım ve bugünün devami olan gündüzde ve  

onun devami olan gecede ve gecenin devaminda okudugum ve 

okuyacağım Dualarımdaki ayetlerdeki surelerdeki, 

zikirlerimdeki, tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, takdislerimdeki, 

tekbirlerimdeki, tehlillerimdeki, salavatlarımdaki,  

selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı 

düzelt, Eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve 

dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, feyizinden, 
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bereketinden, şifasından,  

hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi ve çocuklarımı ve Mehdi ve 

sevenlerini ve Cemaatini nasiplendir. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil 

muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya 

erhamerrahimiyn. 

 

Raşidi Tarikatında Eksiklerimi Tamamla Duasının Sebebi Hikmeti 

 

Zikir evradımızın Alfabe Duası bölümünde deriz ki : 

 

"hatalarımı yanlışlarımı düzelt, gerekli olan eksiklerimi tamamla, yanlış 

olan fazlalarımı da gider" 

 

burada öyle dua edinizki "gerekli olan eksiklerimi tamamla" dediğimizde, 

hem altadığımız veya unuttuğumuz eksik olan yerleri hemde dua 

ediyoruz ki : başlangıçtan kıyametin sabahına kadar, bu tarikata intisab 

eden herkes, zikrimizin, başlangıç, yani giriş duasını okuduktan sonra, 1 

defa euzu besmelesini de okuyan herkes, vakit ve imkanların kısıtlılığı 

sebebi ile, devamını zikredip okuyamazsa,  Ey Rabimiz o harfleri öyle 

çoğalt ki, onlar ile zikrin devamını tamamla, yani eksik kalan kısımlarını 

tamamla , yine silsileye hediye edilen fatiha ve kulhulerden de, baştan 3 

tanesine okuyanın, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile o gün 

devamını okuyamazsa,Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile 

devamını ve eksik olanlarını tamamla diye dua edilir. bu sayede, 

imkanlar ve, değişik sebeler yüzünden, Zikri yarım kalmış zakirlerimizin 

zikri, o gün ve ertesi gün için Allah ve meleklerince Tamamlanmış olur 

inşallah. 

Rabbim Müntesiblerimizi bu faideden de nasiplendirsin inşallah. 

Amma tenbelliğe kaçıpta hergün hergün böyle yapmayın, sadece bu hali 

yaşayanlara mahsus, Tarikatımızın, o dua sebebi ile, bir berket ve 

faidesidir inşallah. 

 

 

34. Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve 

aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassike, ve euzubike en 

yahdzrun.  

35. Neccini Duası 2 (Günde 1 Defa) 
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Neccini Duası 2 Budur 

 

Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve 

mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve  

zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, ve feagatin, 

ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve ğaragin, ve hargın, ve 

bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve 

dzaaletin, ve heemmetin, ve zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve 

meshin, ve hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve 

cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve selesin, ve 

nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la 

tuhliful miad,  

 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine 

yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.  

 

36. VEDFEA DUASI (Def eyle Duası) (Günde 1 Defa) 

 

 

VEDFEA DUASI (Def eyle Duası) Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim. 

 

Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn, 

Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn, 

Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn, 

Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn, 

Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn, 

Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn, 

Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn, 

Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn, 

Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn, 

Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyn, 

Allahümme vedfeana sihres sahiriyn, 

Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyn, 

Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyn, 

Allahümme vedfeana zulmez zalimiyn, 

Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyn, 

Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyn, 



©Rasittuncakitapları 
 

 
193 

 

Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyn, 

Allahümme vedfeana nazerel hainiyn, 

Allahümme vedfeana keşfel küfrül kaşifiynes seyyiiyn, 

Allahümme vedfeana şematatiş şamitiyn, 

Allahümme vedfeana amelil bahilliyn 

Allahümme vedfeana gafelel gafiliyn 

Allahümme vedfeana amelil yüraun 

Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyn 

Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyn 

Allahümme vedfeana deccal ve havaassike ve euzubike en 

yahdzurun.(Dad sağ azı diş ile) 

Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en 

yahdzurun.  (Dad sol azı diş ile) 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine 

yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

37 “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, 

fağfirli zünubi, feinnehu la yağfiruzzunube illa ent.”  

38. „Ya Evvelu ,Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batinu“  

39. „Ya Hayyul Kaayum“  

40. „Ya Eahdü Ya Samedu“  

41. „Ya Muhyi, Ya mümitu“  

42. „Ya mü minu, Ya müheyminu, Ya muiydu“  

43. „ Ya Raşidu Ya Saburu“  

44. „ Ya Baai*sü,(peltek se)Ya Baaki“  

45. „Razzakul Kerim“  

46. „Melikul Adlil Yakin“  

47. „Azizul Hakim“  

48. „Azizun Züntikam“  

49. „Settarul Kerim“  

50. „Şefikul halim“  

51. „Ya Halim, Ya Selim“  

52. „Ya Mecidi,Ya Vedudu“ 

53. „Raufurrahim“  

54. „Rahmanur Rahim“  

55. „Aalimul gaybi veş şehadeh“  

56. „Zül Kuvvetil Metiyn“  

57. „Ya Hadi, Ya Mehdi“  

58. „Ya Hasibu, Ya muhasibu“  

59. „Ya habiru, Ya muhabiru“  

60. „ Ya Haafizu, Ya Muhafizu“  
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61. "Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn." 

62. „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa)  

63. „Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi velâ fissemâi ve 

hüvessemiulalim.“ (3 Defa) 

64. „Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin 

min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)  

65. „Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris 

semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi 

rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)  

 

66. „Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi 

rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) 

67. „Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ 

68. "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve 

la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."   

69. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü 

yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ 

külli şey’in kadîr”  

70. ihlas Suresi  

71. . Fatiha Suresi  

72. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 

Defa)  

73. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min 

ledunke sultânen nasîrâ.“  

74. „Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min 

lisânî,Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni 

Bissalihin.“  

75. „Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale'l-

kavmi'l-kâfirîn.“  

76. „Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke 

mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, 

inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil 

leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve 

terzüku men teşaü bi ğayri hısab.“(3 Defa) 

77. „innel hasenât, yüzhibnes seyyiât“ (7 Defa) 

78. „Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.“  

79. „Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.“  

80. „Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.“  

81. „Hasbiyallah“  

82. „Hasbiyallahu tevekkeltü alallah“  
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83. „Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi 

tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.“  

84. „Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.“  

85. Amenerrasulü Duası (1 Defa) 

 

Amenerrasulü Duası Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn, 

kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ 

nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ 

gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ 

vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ 

tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ 

ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ 

tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ, 

verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn. 

 

(Bu ayet Miracda Peygamberimize Hediye Edilen Bakara Suresinin 285 - 

286 Son Ayetleridir) 

 

86. „Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ.“  10 defa olunca „Fe 

izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.“ Denilir. 

87 . İnşirah Suresi (1 Defa) 

 

İnşirah Suresi Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ 

anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal 

usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike 

fergab. 

88. Sadece 1. sınıflar 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn (21 Defa) 

40 günden sonra zikirimizde okunmaz gereken durumlarda okunur 

sadece. 

89. „İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ 



©Rasittuncakitapları 
 

 
196 

 

ene minel muşrikîn.“  

90. „İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.“ (10 

Tane) ve 10 tanden sonrada “Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli 

şey’in ve ileyhi turceûn.“ denilir 1 defa. 

91. „Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ 

azâbennâr.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“  

92. „Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme 

yekumü'lhisâb.“  

93. "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ 

salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd" (3 Defa)  

94. "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ 

bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun 

mecîd" (3 Defa)  

95. „Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ 

minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb.Rabbenâ inneke câmiunnâsi li 

yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.“ (4 Defa)  

96. „Rabbinsurnî bima kezzebûn.” 

97. “İhdina's-sırat'al-mustegîm.”  sonra (1 Defa da) “Sıratallezîne en'amte 

aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn." 

98. “Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.”  

99. „Ha mim“  

100. „ Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf 

Himayetüne,Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehüm

ullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehümullahuve 

hüvessemiulaliym.“  

 

101. „Elif La Mim“  

102. „Elif La mim Ra“  

103. „Ya Sin“  

104. „ Ta Sin“  

105. „Ta Sin Mim“  

106. „ Ta Ha“  

107. „ Sad“  

108. „Nun“  

 

109. "Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû." 

Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve 

Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar 

intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar 

intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizdeki fitne 
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ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Amiyn, (1 Defa) 

 

110. Amentü Duası (1 Defa) 

 

Amentü Duası Budur 

 

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve 

bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevtu 

Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden 

abdühû ve rasûlühü,Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne 

Muhammeden abdühû ve rasûlühü,Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü 

enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü. 

111. „Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-

kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah.“ (3 Defa) 

112. „Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin 

sallallahü teala aleyhi ve sellem  Rasülen ve Nebiyen“ (1 Defa) 

113. „Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.“ (3 Defa) 

 

 
 

Artik tesbih modelimiz bu şekilde olan abaküs tesbih olacak, ve her sinif 

bu tesbihden kullanacak, ve mevsimine göre, renk farkli olacak, fakat 

bunda siyah ve beyaz tanimlamasi daha kolay oldugu icin, zemheri 
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tesbihini örnek olarak aldim. 

 

114. “Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah“ veya „Zülcelali 

Sübhanallah“ (1 Defa) 

115. „Subhanallah“ (100 Defa)  

 

o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli 

kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "Subhanallahi 

vebihamdihi." beyaza gelince "Subhanallahil Aziym" diye zikredilir 

 

 

116. „Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah“ veya „Zül Kuvveti 

Elhamdülillah“ (1 Defa) 

117. „Elhamdülillah“ (100 Defa)  

 

Zikirimizin sonundaki "100 elhamdülillah" cekilirken, tesbihin yönü 

vardir, sagi solu, solundan başlayip, yani o resimde görülen, 10 tane bir 

siyah, bir beyaz boncuk olan taraf, sag taraf. ve diger düz taraf, sol taraf. 

ve soldan saga dogru cekilmeye başlanir o zikirde ve sonunda o on tane 

bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renili kadranin 

oldugu yere gelince, siyah boncukda "vermediklerine hamdederim 

Allahim." beyaza gelince "verdiklerine hamd ederim Allahim" diye 

hamdedilir . 5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir. 

 

Extern Dua: " Ya Rabbi, Sen, Senin,  Seni Sena ettiğin gibi Aziz ve 

Yücesin ve Büyüksün, Ya Rabbi, biz Seni, Senin, Seni Sena ettiğin gibi, 

Sena ve Teazim edemeyebiliriz."(1 Defa) 

 

118. „ Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber“ veya „Zül Kudreti 

Allahuekber“ (1 Defa) 

119. „Allahuekber“ (100 Defa)  

120. „Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni“ (1 Defa) 

121. „Estağfirullah“ (100 Defa)  

 

Yüz estagfirullah zikrinde Abaküs tesbihde soldan saga çekipde en son 

sağdaki onlu iki renkli kadrana gelince, yine soldan sağa çekilir, ve o son 

onluya gelince, siyah boncukda "gizli günahıma tövbe ya rabbi" diye 

tövbe istiğfar edilir, beyaz boncuğa geçincede "aşikara ve açık işledigim 

günahıma tövbe ederim ya rabbi." diye istiğfar edilir.  ve onlu tamam 

edilince, tekrar o dual yani, iki renk boncukların gerisine dönüp, bir on 
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tanede, beyaz boncuklardaa"bilerek işlediğim günahıma tövbe" 

diğerlerinde de siyah boncuklarda  da "bilmeden işlediğim günahıma 

tövbe." ederim ya rabbi diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine 

on defaya tamamlanır, ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine 

dönüp, yine imameye doğru, Beyaz boncuklarda "tövbesini ettiğim 

günahlarıma estağfirullah" siyah boncuklarda da "tövbesini etmeyi 

unuttuğum günahlarıma estağfirullah"  diye istiğfar edilir..5 birinden 5 

de birinden yine on defaya tamamlanır 

 

ve kuranda ayet vardır, ey iman edenler, bir daha iman edin, yada 

yeniden iman edin diye, işte bizde bu ayete kıyas ile tövbesini ettiğimiz 

günahlarımızada tekrardan estağfirullah diye istiğfar ederiz. 

 

ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine dönüp yine imameye 

doğru bu sefer "yaptığım günahlarıma estağfirullah" diye, siyah 

boncuklarda da "yapacağım günahlarıma estağfirullah" diye istiğfar 

edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır. 

 

Burda hiç işlenmemiş günahların tövbesi önceden olurmu diyenler 

olacakdır, fakat elsebeb : olurda olur, unutur yanılırda, bir günah 

işlerizde, daha o günaha tövbe bile edemeden, Allah muhafaza, bir kaza 

ve bela sonucu, müntesiplerimizden biri vefat erderse, günahkarlar 

Listesine yazılmasın diye, ve o günahlardan gayemizin, ne Allah a ve 

dinine ve  ne de peygamberlerine isyan olmadığını, buradan ibraz edip, o 

hatalarımızın tövbesini de peşinen yaparız ki, Müntesiplerimizden hiç 

kimse günahkar olarak vefat etmesin diye. 

 

 

Ve bu dualiteyi sizde çoğaltabilirsiniz, sadece tövbe zikirindeki, sizin 

aklınıza gelen başkaları da varsa, onlarıda aynı yöntem ile, fazla 

uzatmadan, dual şekilde ekleyip zikredebilirsiniz. 

 

122 . "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina 

Muhammed.” (100 Defa)  

123. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi.” 

(33 Defa)  

124. 100 Defa „La ilahe illallah“ ve 100 oluncada  „Muhammedun 

Rasulallah“ denilir. 

125. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri çekilir.  

Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 
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Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21 

Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” 

a kadar. 

 

126. "Ya Rabbi Bana mülk verdin ve bana olaylarin tevilini ögrettin,sen 

benim dünyada ve ahirette velimsin dostumsun, rabbim bana 

misyonumu müslüman olarak tamamlat ve beni salihler arsina kat" (3 

Defa)  

 

veya arapçası 

 

"Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras 

semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve 

elhıknî bis sâlihîn." (3 Defa)  

 

(YUSUF Suresi 101. Ayet) (3 Defa)  

 

YUSUF Suresi 101. Ayet Budur 

 

ِحيم ْحَمِن اارَّ ِجيِم , بِْسِم هللِاالرَّ  أَعُوذُ بِاهللِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ

 

ِ قَْد آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمن تَأْوِ  يِل اْلََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َواْلَْرِض أَنَت َوِلي ِي فِي الدُّنُيَا  َرب 

 َواْلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّاِلِحينَ 

 

Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras 

semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve 

elhıknî bis sâlihîn. 

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

“Rabbim bana mülk verdin. Ve olayların tevîlini (yorumunu) bana 

öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, Sen benim dünyada ve ahirette 

velîmsin (dostumsun). Bana görevimi müslüman olarak tamam ettir, ve 

beni salihler arasına kat.” 

 

Dikkat : Bu Yukardaki dua sadece bir defaya mahsus belli zaman çekilir 

ve  bu 126. zikiri Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca okumayi 



©Rasittuncakitapları 
 

 
201 

 

bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün 

hitamında artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam 

edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş 

gerçekleşmiş olsun yani. 

 

127. "Ennel ardza yerisuhu ibadiyessalihun"   

128. „Rabbi inneke semîud duâi.“   

129. „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“  
130. "Adede ma vesiahu ilmullah" 

 

„inteha Zikri Raşidi Hizbül Kebir Evradı” 

Bina Eden 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 29 HAZiRAN 2019 Cumartesi 
Original Kar©glan 
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Raşidi Tarikatında Önemli Surelerin Arapça Metni 

 

---oOo--- 

 

Yasin suresi - Arapça Okunuşu 

 

 سُۡوَرةُ يسٓ 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ۡستَِقيٍم   (۳)إِنََّك لَِمَن ٱۡلُمۡرَسِليَن  (۲)َوٱۡلقُۡرَءاِن ٱۡلَحِكيِم  (۱)يٓس  ِحيِم   (٤)َعلَٰى ِصَرٲٍط  مُّ تَنِزيَل ٱۡلعَِزيِز ٱلرَّ

ِفلُوَن  (٥) ـٰ آ أُنِذَر َءابَآُؤهُۡم فَُهۡم َغ ا مَّ إِنَّا   (٧)لَقَۡد َحقَّ ٱۡلقَۡوُل َعلَٰىٓ أَۡكثَِرِهۡم فَُهۡم َْل يُۡؤِمنُوَن  (٦)ِلتُنِذَر قَۡوًم 

ِقِهۡم أَ  ـٰ ۡقَمُحوَن َجعَۡلنَا فِٓى أَۡعنَ  فَِهَى إِلَى ٱْۡلَۡذقَاِن فَُهم مُّ
ًّلً  ـٰ ۡغلَ ا   (۸) ا َوِمۡن َخۡلِفِهۡم َسدًّ  َوَجعَۡلنَا ِمن  بَۡيِن أَۡيِديِہۡم َسدًّ 

ُهۡم فَُهۡم َْل يُۡبِصُروَن  ـٰ َْل يُۡؤِمنُوَن هُۡم َوَسَوآٌء َعلَۡيِہۡم َءأَنذَۡرتَُهۡم أَۡم لَۡم تُنِذرۡ  (۹)فَأَۡغَشۡينَ إِنََّما تُنِذُر َمِن ٱتَّبََع   (۱۰)

ۡڪَر َوَخِشَى ٱلرَّ  ۡرهُ بَِمۡغِفَرةٍ  َوأَۡجٍر  َڪِريٍم ٱلذ ِ َن بِٱۡلغَۡيِبِۖ فَبَش ِ ـٰ ۡحَم إِنَّا نَۡحُن نُۡحِى ٱۡلَمۡوتَٰى َونَۡڪتُُب َما   (۱۱)

بِيٍن   هُ فِٓى إَِماٍم  مُّ ـٰ َرهُۡمۚۡ َوكُلَّ َشۡىٍء أَۡحَصۡينَ ـٰ َب ٱۡلقَۡريَةِ  (۱۲)قَدَُّمواْ َوَءاثَ ـٰ ثًَّلً أَۡصَح  إِۡذ َجآَءَها  َوٱۡضِرۡب لَُهم مَّ

ۡرَسلُوَن  (۱۳)ٱۡلُمۡرَسلُوَن  ۡزنَا بِثَاِلٍث  فَقَالُٓواْ إِنَّآ إِلَۡيكُم مُّ قَالُواْ َمآ أَنتُۡم   (۱٤)إِۡذ أَۡرَسۡلنَآ إِلَۡيِہُم ٱۡثنَۡيِن فََكذَّبُوهَُما فَعَزَّ

ُن ِمن َشۡىٍء  ـٰ ۡحَم ۡثلُنَا َوَمآ أَنَزَل ٱلرَّ إِۡن أَنتُۡم إِْلَّ تَۡكِذبُوَن إِْلَّ بََشٌر  م ِ قَالُواْ َربُّنَا يَۡعلَُم إِنَّآ إِلَۡيكُۡم لَُمۡرَسلُوَن   (۱٥)

ُغ ٱۡلُمبِيُن  (۱٦) ـٰ نَّا َعذَاٌب   (۱٧)َوَما َعلَۡينَآ إِْلَّ ٱۡلبَلَ قَالُٓواْ إِنَّا تََطيَّۡرنَا بِكُۡمِۖ لَىِٕن لَّۡم تَنتَُهواْ لَنَۡرُجَمنَّكُۡم َولَيََمسَّنَّكُم م ِ

ۡسِرفُوَن  (۱۸)أَِليٌم   ۡرتُمۚۡ بَۡل أَنتُۡم قَۡوٌم  مُّ عَكُۡمۚۡ أَىِٕن ذُڪ ِ ٓىُِٕركُم مَّ ـٰ ِة َرُجٌل   َوَجآَء ِمۡن أَۡقَصا ٱۡلَمِدينَ (۱۹)قَالُواْ َط

قَۡوِم ٱتَّبِعُواْ ٱۡلُمۡرَسِليَن  ـٰ ۡهتَُدوَن  (۲۰)يَۡسعَٰى قَاَل يَ ا َوهُم مُّ لُكُۡم أَۡجًر  َوَما ِلَى َْلٓ أَۡعبُُد  (۲۱)ٱتَّبِعُواْ َمن ْلَّ يَۡسـَـٴ

عَتُُهۡم   (۲۲)ٱلَِّذى فََطَرنِى َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُوَن  ـٰ ُن بُِضر ٍ  ْلَّ تُۡغِن َعن ِى َشفَ ـٰ ۡحَم َءأَتَِّخذُ ِمن ُدونِِهۦۤ َءاِلَهةً إِن يُِرۡدِن ٱلرَّ

ا َوَْل يُنِقذُوِن  بِيٍن  (۲۳)َشۡيـ   ٍل  مُّ ـٰ ا لَِّفى َضلَ
نَّةَِۖ  قِيَل ٱۡدُخِل ٱۡلجَ  (۲٥)إِن ِٓى َءاَمنُت بَِرب ِكُۡم فَٱۡسَمعُوِن  (۲٤)إِن ِٓى إِذً 

لَۡيَت قَۡوِمى يَۡعلَُموَن  ـٰ ۞ َوَمآ أَنَزۡلنَا َعلَٰى   (۲٧)بَِما َغفََر ِلى َرب ِى َوَجعَلَنِى ِمَن ٱۡلُمۡكَرِميَن  (۲٦)قَاَل يَ

َن ٱلسََّمآِء َوَما كُنَّا ُمنِزِليَن   وَ  (۲۸)قَۡوِمِهۦ ِمن  بَۡعِدِهۦ ِمن ُجنٍد  م ِ
ِمُدوَن  إِن َكانَۡت إِْلَّ َصۡيَحةً  ـٰ ٲِحَدةً  فَإِذَا هُۡم َخ

َحۡسَرةً َعلَى ٱۡلِعبَادِ  (۲۹) ـٰ سُوٍل إِْلَّ َكانُواْ بِِهۦ يَۡستَۡہِزُءوَن  ۚۡيَ ن رَّ أَلَۡم يََرۡواْ َكۡم أَۡهلَۡكنَا قَۡبلَُهم   (۳۰) َما يَۡأتِيِهم م ِ

َن ٱۡلقُُروِن أَنَّہُۡم إِلَۡيِہۡم َْل يَۡرِجعُوَن  ا َجِميٌع  لََّدۡينَا ُمۡحَضُروَن  (۳۱)م ِ  لَّمَّ
 
 لَُّهُم ٱْۡلَۡرُض   (۳۲)َوإِن كُلٌّ

َوَءايَةٌ 

ا فَِمنۡ  َها َوأَۡخَرۡجنَا ِمۡنَہا َحبًّ  ـٰ هُ يَۡأُڪلُوَن ٱۡلَمۡيتَةُ أَۡحيَۡينَ ۡرنَا فِيَہا   (۳۳) ٍب  َوفَجَّ ـٰ ن نَِّخيٍل  َوأَۡعنَ ٍت  م ِ ـٰ َوَجعَۡلنَا فِيَها َجنَّ

َن ٱلَِّذى َخلََق ٱْۡلَۡزَوٲَج   (۳٥) أَفًََّل يَۡشُڪُروَن  ِِۖليَۡأُڪلُواْ ِمن ثََمِرِهۦ َوَما َعِملَۡتهُ أَۡيِديِهمۡ  (۳٤)ِمَن ٱۡلعُيُوِن  ـٰ سُۡبَح

ا َْل يَۡعلَُموَن ُڪلَّهَ  بُِت ٱْۡلَۡرُض َوِمۡن أَنفُِسِهۡم َوِممَّ ا تُن  ا ِممَّ  لَُّهُم ٱلَّۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنهُ ٱلنََّہاَر فَإِذَا هُم   (۳٦)
َوَءايَةٌ 

ۡظِلُموَن  هُ َمنَاِزَل َحتَّٰى   (۳۸) ذَٲِلَك تَۡقِديُر ٱۡلعَِزيِز ٱۡلعَِليِم  ۚۡ َوٱلشَّۡمُس تَۡجِرى ِلُمۡستَقَر ٍ  لََّها (۳٧)مُّ ـٰ َوٱۡلقََمَر قَدَّۡرنَ

بَِغى لََهآ أَن تُۡدِرَك ٱۡلقََمَر َوَْل ٱلَّۡيُل َسابُِق ٱلنَّ  (۳۹)َعاَد َكٱۡلعُۡرُجوِن ٱۡلقَِديِم   فِى فَلٍَك    ۚۡ َہارِ َْل ٱلشَّۡمُس يَن 
 
 َوكُلٌّ

يَّتَہُۡم فِى ٱۡلفُۡلِك ٱۡلَمۡشُحوِن  (٤۰)يَۡسبَُحوَن   لَُّهۡم أَنَّا َحَمۡلنَا ذُر ِ
ۡثِلِهۦ َما يَۡرَكبُوَن   (٤۱)َوَءايَةٌ  ن م ِ َوَخلَۡقنَا لَُهم م ِ

وَن َوإِن نََّشۡأ نُۡغِرۡقُهۡم فًََّل َصِريَخ لَُهۡم َوَْل هُۡم يُنقَذُ  (٤۲) عًا إِلَٰى ِحيٍن   (٤۳) ـٰ نَّا َوَمتَ  م ِ
َوإِذَا  (٤٤)إِْلَّ َرۡحَمةً 

ِت َرب ِِہۡم إِْلَّ َكانُواْ   (٤٥)قِيَل لَُهُم ٱتَّقُواْ َما بَۡيَن أَۡيِديكُۡم َوَما َخۡلفَكُۡم لَعَلَّكُۡم تُۡرَحُموَن  ـٰ ۡن َءايَ ۡن َءايٍَة  م ِ َوَما تَۡأتِيِہم م ِ

ُ  (٤٦)َعۡنَہا ُمۡعِرِضيَن  ا َرَزقَكُُم ٱَلِلَّ  قَاَل ٱلَِّذيَن َڪفَُرواْ ِللَِّذيَن َءاَمنُٓواْ أَنُۡطِعُم َمن لَّۡو  َوإِذَا قِيَل لَُهۡم أَنِفقُواْ ِممَّ

بِيٍن   ٍل  مُّ ـٰ ُ أَۡطعََمهُ ۥۤ إِۡن أَنتُۡم إِْلَّ فِى َضلَ ِدقِيَن  (٤٧)يََشآُء ٱَلِلَّ ـٰ ذَا ٱۡلَوۡعُد إِن كُنتُۡم َص ـٰ َما  (٤۸)َويَقُولُوَن َمتَٰى َه

 
ُموَن يَنظُُروَن إِْلَّ َصۡيَحةً   َوَْلٓ إِلَٰىٓ أَۡهِلِهۡم يَۡرِجعُوَن  (٤۹) َوٲِحَدةً  تَۡأُخذُهُۡم َوهُۡم يَِخص ِ

فًََّل يَۡستَِطيعُوَن تَۡوِصيَةً 

َن ٱْۡلَۡجَداِث إِلَٰى َرب ِِهۡم يَنِسلُوَن  (٥۰) ۡرقَِدنَا   (٥۱)َونُِفَخ فِى ٱلصُّوِر فَإِذَا هُم م ِ َوۡيلَنَا َمن  بَعَثَنَا ِمن مَّ ـٰ    ۗقَالُواْ يَ

ُن َوَصَدَق ٱۡلُمۡرَسلُوَن  ـٰ ۡحَم ذَا َما َوَعَد ٱلرَّ ـٰ إِن َڪانَۡت إِْلَّ َصۡيَحةً  َوٲِحَدةً  فَإِذَا هُۡم َجِميٌع  لََّدۡينَا   (٥۲)َه

ا (٥۳)ُمۡحَضُروَن   َشۡيـ  
َوَْل تُۡجَزۡوَن إِْلَّ َما ُڪنتُۡم تَۡعَملُوَن  فَٱۡليَۡوَم َْل تُۡظلَُم نَۡفٌس  َب ٱۡلَجنَِّة   (٥٤) ـٰ إِنَّ أَۡصَح
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ِكُهوَن  ـٰ ٍل َعلَى ٱْۡلََرآىِِٕك ُمتَِّكـُٔوَن  (٥٥)ٱۡليَۡوَم فِى شُغٍُل  فَ ـٰ ا  (٥٦)هُۡم َوأَۡزَوٲُجُهۡم فِى ِظلَ  َولَُهم مَّ
ِكَهةٌ  ـٰ لَُهۡم فِيَہا فَ

ِحيٍم   (٥٧)يَدَّعُوَن  ٍ  رَّ ب  ن رَّ  م ِ
ٌم  قَۡوْلً  ـٰ ُزواْ ٱۡليَۡوَم أَيَُّہا ٱۡلُمۡجِرُموَن  (٥۸)َسلَ ـٰ ۞ أَلَۡم أَۡعَهۡد إِلَۡيكُۡم  (٥۹)َوٱۡمتَ

نَ  ـٰ بَنِٓى َءاَدَم أَن ْلَّ تَۡعبُُدواْ ٱلشَّۡيَط ـٰ بِيٌن   ِۖيَ ۡستَِقيٌم   َۚۡوأَِن ٱۡعبُُدونِى (٦۰) إِنَّهُ ۥ لَكُۡم َعُدوٌّ  مُّ  مُّ
ذَا ِصَرٲطٌ  ـٰ َولَقَۡد   (٦۱) َه

 َكثِيًرا
ِقلُوَن  أَفَلَۡم تَكُونُواْ تَعۡ  ِۖأََضلَّ ِمنكُۡم ِجبًِّلًّ  ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَّتِى كُنتُۡم تُوَعُدوَن  (٦۲) ـٰ ٱۡصلَۡوَها ٱۡليَۡوَم بَِما   (٦۳)َه

َولَۡو   (٦٥)ٱۡليَۡوَم نَۡختُِم َعلَٰىٓ أَۡفَوٲِهِهۡم َوتَُكل ُِمنَآ أَۡيِديِہۡم َوتَۡشَہُد أَۡرُجلُُهم بَِما َكانُواْ يَۡكِسبُوَن  (٦٤)كُنتُۡم تَۡكفُُروَن 

َرٲَط فَ  أَنَّٰى يُۡبِصُروَن نََشآُء لََطَمۡسنَا َعلَٰىٓ أَۡعيُنِِہۡم فَٱۡستَبَقُواْ ٱلص ِ ُهۡم َعلَٰى َمَڪانَتِِهۡم فََما   (٦٦) ـٰ َولَۡو نََشآُء لََمَسۡخنَ

ا َوَْل يَۡرِجعُوَن 
عُواْ ُمِضيًّ  ـٰ ۡسهُ فِى ٱۡلَخلۡ  (٦٧)ٱۡستََط ۡرهُ نُنَڪ ِ ۡعَر   (٦۸) أَفًََّل يَۡعِقلُوَن  ِۖقِ َوَمن نُّعَم ِ هُ ٱلش ِ ـٰ َوَما َعلَّۡمنَ

بَِغى لَهُ ۥۤ بِيٌن   ۚۡ َوَما يَن  ِفِريَن  (٦۹) إِۡن هَُو إِْلَّ ِذۡكٌر  َوقُۡرَءاٌن  مُّ ـٰ ا َويَِحقَّ ٱۡلقَۡوُل َعلَى ٱۡلَك
 (٧۰)ل ِيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّ 

ِلكُوَن أََولَۡم يََرۡواْ أَنَّا َخلَۡقنَا لَ  ـٰ ا فَُهۡم لََها َم ًم  ـٰ ا َعِملَۡت أَۡيِدينَآ أَۡنعَ مَّ ُهم م ِ َها لَُهۡم فَِمۡنَہا َركُوبُہُۡم َوِمۡنَہا   (٧۱) ـٰ َوذَلَّۡلنَ

ِفُع َوَمَشاِربُ  (٧۲)يَۡأكُلُوَن  ـٰ ِ َءاِلَهةً  لَّعَلَُّهۡم يُنَصُروَن   (٧۳) أَفًََّل يَۡشكُُروَن  َِۖولَُهۡم فِيَہا َمنَ َوٱتََّخذُواْ ِمن ُدوِن ٱَلِلَّ

ۡحَضُروَن  (٧٤) وَن َوَما   ۘفًََّل يَۡحُزنَك قَۡولُُهمۡ  (٧٥)َْل يَۡستَِطيعُوَن نَۡصَرهُۡم َوهُۡم لَُهۡم ُجنٌد  مُّ  إِنَّا نَۡعلَُم َما يُِسرُّ

نُ  (٧٦)يُۡعِلنُوَن  ـٰ نَس بِيٌن   أََولَۡم يََر ٱِۡلِ هُ ِمن نُّۡطفٍَة  فَإِذَا هَُو َخِصيٌم  مُّ ـٰ أَنَّا َخلَۡقنَ َوَضَرَب لَنَا َمثًَّلً  َونَِسَى   (٧٧)

َم َوِهَى َرِميٌم   َِۖخۡلقَهُ ۥ ـٰ ةٍ   (٧۸) قَاَل َمن يُۡحِى ٱۡلِعَظ َل َمرَّ ٌم  َوهَُو بِكُل ِ َخۡلٍق َعِلي ِۖقُۡل يُۡحيِيَہا ٱلَِّذٓى أَنَشأََهآ أَوَّ (٧۹) 

ۡنهُ تُوقُِدوَن  ا فَإِذَآ أَنتُم م ِ َن ٱلشََّجِر ٱْۡلَۡخَضِر نَاًر  َوٲِت   (۸۰)ٱلَِّذى َجعََل لَكُم م ِ ـٰ أََولَۡيَس ٱلَِّذى َخلََق ٱلسََّم

ِدٍر َعلَٰىٓ أَن يَۡخلَُق ِمۡثلَُهم ـٰ ُق ٱۡلعَِليُم  َۚۡوٱْۡلَۡرَض بِقَ ـٰ ـا أَن يَقُوَل لَهُ ۥ   (۸۱) بَلَٰى َوهَُو ٱۡلَخلَّ إِنََّمآ أَۡمُرهُ ۥۤ إِذَآ أََراَد َشۡيـ  

َن ٱلَِّذى بِيَدِ  (۸۲)كُن فَيَكُوُن  ـٰ ِهۦ َملَكُوُت كُل ِ َشۡىٍء  َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُوَن فَسُۡبَح (۸۳)  
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 سُۡوَرةُ الفَتْح 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ا  بِينً  ا مُّ ا   (۱)إِنَّا فَتَۡحنَا لََك فَۡتًح  َر َويُتِمَّ نِۡعَمتَهُ ۥ َعلَۡيَك َويَۡہِديََك ِصَرٲًط  بَِك َوَما تَأَخَّ ُ َما تَقَدََّم ِمن ذَن  ل ِيَۡغِفَر لََك ٱَلِلَّ

ا  ۡستَِقيًم  ُ نَۡصًرا َعِزيًزا  (۲)مُّ ا  هَُو ٱلَِّذٓى أَنَزَل ٱلسَِّكينَةَ فِى قُلُوِب ٱۡلُمۡؤِمنِيَن ِليَۡزدَ  (۳)َويَنُصَرَك ٱَلِلَّ نً  ـٰ اُدٓواْ إِيَم

نِِہمۡ  ـٰ َع إِيَم َوٲِت َوٱْۡلَۡرِض  ۗمَّ ـٰ ِ ُجنُوُد ٱلسََّم ا  ۚۡ َوَلِِلَّ ُ َعِليًما َحِكيًم  ٍت    (٤) َوَكاَن ٱَلِلَّ ـٰ ِت َجنَّ ـٰ ل ِيُۡدِخَل ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوٱۡلُمۡؤِمنَ

ِلِديَن فِيَہا َويَُڪف َِر عَ  ـٰ ُر َخ ـٰ ا  ۚۡۡنُهۡم َسي ِـَٴاتِِہمۡ تَۡجِرى ِمن تَۡحتَِہا ٱْۡلَۡنَہ ِ فَۡوًزا َعِظيًم  َب   (٥) َوَكاَن ذَٲِلَك ِعنَد ٱَلِلَّ َويُعَذ ِ

ِ َظنَّ ٱلسَّۡوءِ  ِت ٱلظَّآن ِيَن بِٱَلِلَّ ـٰ ِت َوٱۡلُمۡشِرِكيَن َوٱۡلُمۡشِرَك ـٰ ِفقَ ـٰ ِفِقيَن َوٱۡلُمنَ ـٰ ُ  ِۖ َعلَۡيِہۡم َدآىَِٕرةُ ٱلسَّۡوءِ  ۚۡٱۡلُمنَ    َوَغِضَب ٱَلِلَّ

ا  َِۖعلَۡيِہۡم َولَعَنَُهۡم َوأََعدَّ لَُهۡم َجَهنَّمَ  َوٲِت َوٱْۡلَۡرِض  (٦) َوَسآَءۡت َمِصيًر  ـٰ ِ ُجنُوُد ٱلسََّم ُ َعِزيًزا َحِكيًما   َۚۡوَلِِلَّ  َوَكاَن ٱَلِلَّ

ا  (٧) ا َونَِذيًر  ًر  ا َوُمبَش ِ ِهًد  ـٰ َك َش ـٰ ُروهُ َوتَُوق ُِروهُ َوتَُسب ُِحوهُ بُۡڪَرةً    (۸)إِنَّآ أَۡرَسۡلنَ ِ َوَرسُوِلِهۦ َوتُعَز ِ ل ِتُۡؤِمنُواْ بِٱَلِلَّ

ِ فَۡوَق أَۡيِديِہمۡ  (۹)َوأَِصيًّلً  َ يَُد ٱَلِلَّ ۦ  ۚۡإِنَّ ٱلَِّذيَن يُبَايِعُونََك إِنََّما يُبَايِعُوَن ٱَلِلَّ َوَمۡن    ِۖ فََمن نََّكَث فَإِنََّما يَنكُُث َعلَٰى نَۡفِسِه

ا  َ فََسيُۡؤتِيِه أَۡجًرا َعِظيًم  َهَد َعلَۡيهُ ٱَلِلَّ ـٰ َسيَقُوُل لََك ٱۡلُمَخلَّفُوَن ِمَن ٱْۡلَۡعَراِب َشغَلَۡتنَآ أَۡمَوٲلُنَا   (۱۰)أَۡوفَٰى بَِما َع

ا لَۡيَس فِى قُلُوبِِهمۡ  َۚۡوأَۡهلُونَا فَٱۡستَۡغِفۡر لَنَا ا   قُ  ۚۡ يَقُولُوَن بِأَۡلِسنَتِِهم مَّ ِ َشۡيـ ا إِۡن أََراَد بِكُۡم َضرًّ َن ٱَلِلَّ ۡل فََمن يَۡمِلُك لَكُم م ِ

ا ا  ۚۡأَۡو أََراَد بِكُۡم نَۡفعَ  ُ بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيَر  سُوُل َوٱۡلُمۡؤِمنُوَن إِلَٰىٓ   (۱۱) بَۡل َكاَن ٱَلِلَّ بَۡل َظنَنتُۡم أَن لَّن يَنقَِلَب ٱلرَّ

ا َوُزي ِ  ا أَۡهِليِهۡم أَبًَد  ا بُوًر  َن ذَٲِلَك فِى قُلُوبِكُۡم َوَظنَنتُۡم َظنَّ ٱلسَّۡوِء َوُڪنتُۡم قَۡوَم  (۱۲)   ِ َوَمن لَّۡم يُۡؤِمن  بِٱَلِلَّ

ا  ِفِريَن َسِعيًر  ـٰ َوٲِت َوٱْۡلَۡرِض  (۱۳)َوَرسُوِلِهۦ فَإِنَّآ أَۡعتَۡدنَا ِلۡلَك ـٰ َم ِ ُمۡلُك ٱلسَّ ُب َمن   يَۡغِفُر ِلَمن يََشآ  َۚۡوَلِِلَّ ُء َويُعَذ ِ

ا  ۚۡيََشآءُ  ِحيًم  ا رَّ ُ َغفُوًر  َّبِۡعكُمۡ  (۱٤) َوَڪاَن ٱَلِلَّ    َِۖسيَقُوُل ٱۡلُمَخلَّفُوَن إِذَا ٱنَطلَۡقتُۡم إِلَٰى َمغَانَِم ِلتَۡأُخذُوَها ذَُرونَا نَت

 ِ َم ٱَلِلَّ ـٰ لُواْ َكلَ َّبِعُونَا َڪذَٲِلكُ  ۚۡيُِريُدوَن أَن يُبَد ِ ُ ِمن قَۡبلُ  قُل لَّن تَت  بَۡل َكانُواْ َْل   ۚۡ فََسيَقُولُوَن بَۡل تَۡحسُُدونَنَا ِۖۡم قَاَل ٱَلِلَّ

تِلُونَہُۡم أَۡو يُۡسِلُمونَ  (۱٥)يَۡفقَُهوَن إِْلَّ قَِليًّلً   ـٰ   ِۖقُل ل ِۡلُمَخلَِّفيَن ِمَن ٱْۡلَۡعَراِب َستُۡدَعۡوَن إِلَٰى قَۡوٍم أُْوِلى بَۡأٍس  َشِديٍد  تُقَ

ا ُ أَۡجًرا َحَسنً  ۡبكُۡم َعذَابً  ِۖفَإِن تُِطيعُواْ يُۡؤتِكُُم ٱَلِلَّ ن قَۡبُل يُعَذ ِ ا  َوإِن تَتََولَّۡواْ َكَما تََولَّۡيتُم م ِ ا أَِليًم  لَّۡيَس َعلَى   (۱٦)

ٍت    ۗٱْۡلَۡعَمٰى َحَرٌج  َوَْل َعلَى ٱْۡلَۡعَرجِ َحَرٌج  َوَْل َعلَى ٱۡلَمِريِض َحَرٌج   ـٰ َ َوَرسُولَهُ ۥ يُۡدِخۡلهُ َجنَّ  َوَمن يُِطعِ ٱَلِلَّ
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رُ  ـٰ ۡبهُ َعذَابًا أَِليًم   ِۖتَۡجِرى ِمن تَۡحتَِها ٱْۡلَۡنَہ ا  َوَمن يَتََولَّ يُعَذ ِ ُ َعِن ٱۡلُمۡؤِمنِيَن إِۡذ يُبَايِعُونََك   (۱٧) ۞ لَّقَۡد َرِضَى ٱَلِلَّ

ا  ا قَِريبً  بَُهۡم فَۡتًح  ـٰ    َۗوَمغَانَِم َكثِيَرةً  يَۡأُخذُونََہا (۱۸)تَۡحَت ٱلشََّجَرةِ فَعَِلَم َما فِى قُلُوبِِہۡم فَأَنَزَل ٱلسَِّكينَةَ َعلَۡيِہۡم َوأَثَ

ُ عَ  ا َوَكاَن ٱَلِلَّ ِزيًزا َحِكيًم  ِذِهۦ َوَكفَّ أَۡيِدَى ٱلنَّاِس َعنكُۡم   (۱۹) ـٰ َل لَكُۡم َه  تَۡأُخذُونََہا فَعَجَّ
ُ َمغَانَِم َڪثِيَرةً  َوَعَدكُُم ٱَلِلَّ

ا  ۡستَِقيًم  ا مُّ
 
 ل ِۡلُمۡؤِمنِيَن َويَۡهِديَكُۡم ِصَرٲًط

ُ بَِہاَوأُۡخَرٰى لَۡم تَۡقِدُرواْ عَ  (۲۰)َوِلتَكُوَن َءايَةً  ُ   ۚۡلَۡيَہا قَۡد أََحاَط ٱَلِلَّ  َوَكاَن ٱَلِلَّ

ا  ا  (۲۱)َعلَٰى ُڪل ِ َشۡىٍء  قَِديًر  ا َوَْل نَِصيًر  َر ثُمَّ َْل يَِجُدوَن َوِليًّ  ـٰ تَلَكُُم ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ لََولَُّواْ ٱْۡلَۡدبَ ـٰ  (۲۲)َولَۡو قَ

ِ ٱلَّتِى قَۡد َخلَۡت ِمن قَۡبلُ  ِ تَۡبِديًّلً   ِۖسُنَّةَ ٱَلِلَّ َوهَُو ٱلَِّذى َكفَّ أَۡيِديَُهۡم َعنكُۡم َوأَۡيِديَكُۡم َعۡنہُم  (۲۳) َولَن تَِجَد ِلسُنَِّة ٱَلِلَّ

ُ بَِما تَۡعَملُونَ  ۚۡبِبَۡطِن َمكَّةَ ِمن  بَۡعِد أَۡن أَۡظفََركُۡم َعلَۡيِهمۡ  هُُم ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوَصدُّوُڪۡم َعِن  (۲٤) بَِصيًرا  َوَكاَن ٱَلِلَّ

ٌت  لَّۡم تَۡعلَُموهُۡم أَن   ۚۡٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم َوٱۡلَهۡدَى َمۡعكُوفًا أَن يَۡبلَُغ َمِحلَّهُ ۥ ـٰ ۡؤِمنَ ۡؤِمنُوَن َونَِسآٌء  مُّ  َولَۡوَْل ِرَجاٌل  مُّ

عَ  ۡنُهم مَّ  بِغَۡيِر ِعۡلٍم  تََطـُٔوهُۡم فَتُِصيبَكُم م ِ
ةُ  ُ فِى َرۡحَمتِِهۦ َمن يََشآءُ  ِۖرَّ  لَۡو تََزيَّلُواْ لَعَذَّۡبنَا ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ ِمۡنُهۡم   ۚۡ  ل ِيُۡدِخَل ٱَلِلَّ

ِهِليَِّة فَأَن (۲٥)َعذَابًا أَِليًما  ـٰ ُ َسِڪينَتَهُ ۥ َعلَٰى  إِۡذ َجعََل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ فِى قُلُوبِِهُم ٱۡلَحِميَّةَ َحِميَّةَ ٱۡلَج َزَل ٱَلِلَّ

ا  َۚۡرسُوِلِهۦ َوَعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن َوأَۡلَزَمُهۡم َڪِلَمةَ ٱلتَّۡقَوٰى َوَكانُٓواْ أََحقَّ بَِہا َوأَۡهلََها ُ بِكُل ِ َشۡىٍء َعِليًم   (۲٦) َوَكاَن ٱَلِلَّ

ۡءيَا بِٱۡلَحق ِ  ُ َرسُولَهُ ٱلرُّ ِريَن   لَتَۡدخُ  ِۖلَّقَۡد َصَدَق ٱَلِلَّ ُ َءاِمنِيَن ُمَحل ِِقيَن ُرُءوَسكُۡم َوُمقَص ِ لُنَّ ٱۡلَمۡسِجَد ٱۡلَحَراَم إِن َشآَء ٱَلِلَّ

ا قَِريبًا  َِْۖل تََخافُونَ  هَُو ٱلَِّذٓى أَۡرَسَل َرسُولَهُ ۥ بِٱۡلُهَدٰى َوِديِن   (۲٧) فَعَِلَم َما لَۡم تَۡعلَُمواْ فََجعََل ِمن ُدوِن ذَٲِلَك فَۡتًح 

ۦ ٱلۡ  يِن كُل ِِه ِ ِليُۡظِهَرهُ ۥ َعلَى ٱلد ِ ا  َۚۡحق  ِ َشِهيًد  ِ  (۲۸) َوَكفَٰى بِٱَلِلَّ سُوُل ٱَلِلَّ ٌد  رَّ َحمَّ  َوٱلَِّذيَن َمعَهُ ۥۤ أَِشدَّآُء َعلَى ٱۡلكُفَّاِر   ۚۡمُّ

ِ  ُِۖرَحَمآُء بَۡينَہُمۡ  َن ٱَلِلَّ  م ِ
ا يَۡبتَغُوَن فَۡضًّلً  ًد  ا سُجَّ ا  تََرٰىُهۡم ُركَّعً  ۡن أَثَِر ٱلسُُّجودِ  َِۖوِرۡضَوٲنً   ذَٲِلَك   ۚۡ ِسيَماهُۡم فِى ُوُجوِهِهم م ِ

نِجيِل َكَزۡرعٍ أَۡخَرَج َشۡطـَٴهُ ۥ فَـَٴاَزَرهُ ۥ فَٱۡستَۡغلََظ فَٱۡستََوٰى َعلَٰى سُوقِِهۦ يُۡعِجبُ  َۚۡمثَلُُهۡم فِى ٱلتَّۡوَرٰىةِ     َوَمثَلُُهۡم فِى ٱِۡلِ

اعَ ِليَِغيَظ بِ  رَّ ا  ِۗہُم ٱۡلكُفَّارَ ٱلزُّ ۡغِفَرةً  َوأَۡجًرا َعِظيَم  ِت ِمۡنہُم مَّ ـٰ ِلَح ـٰ ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّ   (۲۹) َوَعَد ٱَلِلَّ
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حٰمن   سُۡوَرةُ الرَّ

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ُن  ـٰ ۡحَم َن  (۲)َعلََّم ٱۡلقُۡرَءاَن  (۱)ٱلرَّ ـٰ نَس َوٱلنَّۡجُم  (٥)ٱلشَّۡمُس َوٱۡلقََمُر بُِحۡسبَاٍن   (٤)َعلََّمهُ ٱۡلبَيَاَن  (۳)َخلََق ٱِۡلِ

َوأَقِيُمواْ ٱۡلَوۡزَن   (۸)أَْلَّ تَۡطغَۡواْ فِى ٱۡلِميَزاِن  (٧)َوٱلسََّمآَء َرفَعََها َوَوَضَع ٱۡلِميَزاَن  (٦)َوٱلشََّجُر يَۡسُجَداِن 

 َوٱلنَّۡخُل ذَاُت ٱْۡلَۡكَماِم  (۱۰)َوٱْۡلَۡرَض َوَضعََها ِلَۡلَنَاِم  (۹)بِٱۡلِقۡسِط َوَْل تُۡخِسُرواْ ٱۡلِميَزاَن 
ِكَهةٌ  ـٰ  (۱۱)فِيَہا فَ

ۡيَحاُن  بَاِن  (۱۲)َوٱۡلَحبُّ ذُو ٱۡلعَۡصِف َوٱلرَّ ٍل    (۱۳)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ ـٰ َن ِمن َصۡلَص ـٰ نَس َخلََق ٱِۡلِ

اِر  ن نَّاٍر   (۱٤)َكٱۡلفَخَّ اِرجٍ  م ِ بَاِن  (۱٥)َوَخلََق ٱۡلَجآنَّ ِمن مَّ )فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ ٦۱ َربُّ ٱۡلَمۡشِرقَۡيِن   (

بَاِن  (۱٧)َوَربُّ ٱۡلَمۡغِربَۡيِن  بَۡينَہَُما بَۡرَزٌخ  ْلَّ   (۱۹)َمَرَج ٱۡلبَۡحَرۡيِن يَۡلتَِقيَاِن  (۱۸)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

بَاِن  (۲۰)يَۡبِغيَاِن  فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما   (۲۲)يَۡخُرُج ِمۡنہَُما ٱللُّۡؤلُُؤ َوٱۡلَمۡرَجاُن  (۲۱)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

بَاِن  ِم  (۲۳)تَُكذ ِ ـٰ بَاِن فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما   (۲٤)َولَهُ ٱۡلَجَواِر ٱۡلُمنَشـَٴاُت فِى ٱۡلبَۡحِر َكٱْۡلَۡعلَ تَُكذ ِ كُلُّ َمۡن   (۲٥)

ۡكَراِم  (۲٦)َعلَۡيَہا فَاٍن   ِل َوٱِۡلِ ـٰ بَاِن  (۲٧)َويَۡبقَٰى َوۡجهُ َرب َِك ذُو ٱۡلَجلَ لُهُ َمن   (۲۸)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ يَۡســَـٴ

َوٲِت َوٱْۡلَۡرِض  ـٰ بَاِن  (۲۹) كُلَّ يَۡوٍم هَُو فِى َشۡأٍن   ۚۡفِى ٱلسََّم َسنَۡفُرغُ لَكُۡم أَيُّهَ   (۳۰)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

بَاِن  (۳۱)ٱلثَّقًََّلِن  َمۡعَشَر ٱۡلِجن ِ  (۳۲)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ ـٰ نِس إِِن ٱۡستََطۡعتُۡم أَن تَنفُذُواْ ِمۡن أَۡقَطاِر  يَ  َوٱِۡلِ

َوٲِت َوٱْۡلَۡرِض فَٱنفُذُواْ  ـٰ ٍن   ۚۡٱلسََّم ـٰ بَاِن  (۳۳) َْل تَنفُذُوَن إِْلَّ بِسُۡلَط يُۡرَسُل َعلَۡيكَُما   (۳٤)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

ن نَّاٍر  َونَُحاٌس  فًََّل تَنتَِصَراِن   م ِ
بَاِن  (۳٥)شَُواظٌ  فَإِذَا ٱنَشقَِّت ٱلسََّمآُء فََكانَۡت   (۳٦)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

َهاِن  بَاِن  (۳٧)َوۡرَدةً  َكٱلد ِ  فَيَ  (۳۸)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ
 
بِِهۦۤ إِنٌس  َوَْل َجآنٌّ ُل َعن ذَن   ْلَّ يُۡسـَـٴ

ٍذ  ۡوَمىِٕ (۳۹) 

بَاِن  ُهۡم فَيُۡؤَخذُ بِٱلنََّوٲِصى َوٱْۡلَۡقَداِم  (٤۰)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ُِڪَما تَُكذ ِ ـٰ فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء  (٤۱)يُۡعَرُف ٱۡلُمۡجِرُموَن بِِسيَم

بَاِن  ُب بَِہا ٱۡلُمۡجِرُموَن  (٤۲)َرب ِكَُما تَُكذ ِ ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَّتِى يَُكذ ِ ـٰ  (٤٤)يَطُوفُوَن بَۡينََہا َوبَۡيَن َحِميٍم َءاٍن   (٤۳)َه



©Rasittuncakitapları 
 

 
205 

 

بَاِن فَ  بِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ بَاِن  (٤٦)َوِلَمۡن َخاَف َمقَاَم َرب ِِهۦ َجنَّتَاِن  (٤٥)  (٤٧)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

بَاِن  (٤۸)ذََواتَآ أَۡفنَاٍن   بَاِن   (٥۰)فِيِہَما َعۡينَاِن تَۡجِريَاِن  (٤۹)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

ِكَهٍة  َزۡوَجاِن  (٥۱) ـٰ بَاِن  (٥۲)فِيِہَما ِمن كُل ِ فَ ٰى فُُرِشِۭ بََطآىِٕنَُہا ِمۡن  ُمتَِّكـ ِيَن َعلَ  (٥۳)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

بَاِن  (٥٤) َوَجنَى ٱۡلَجنَّتَۡيِن َداٍن   ۚۡإِۡستَۡبَرٍق   ِصَرٲُت ٱلطَّۡرِف لَۡم يَۡطِمۡثہُنَّ   (٥٥)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ ـٰ فِيِہنَّ قَ

 
 
بَاِن  (٥٦)إِنٌس  قَۡبلَُهۡم َوَْل َجآنٌّ فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء  (٥۸)َكأَنَّہُنَّ ٱۡليَاقُوُت َوٱۡلَمۡرَجاُن  (٥٧)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

بَاِن  ُن َهۡل َجَزآُء ٱِۡلِ  (٥۹)َرب ِكَُما تَُكذ ِ ـٰ ۡحَس ِن إِْلَّ ٱِۡلِ ـٰ ۡحَس بَاِن  (٦۰) َوِمن ُدونِِہَما   (٦۱)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

بَاِن  (٦۲)َجنَّتَاِن  تَاِن  (٦۳)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ بَاِن  (٦٤)ُمۡدَهآمَّ فِيِہَما  (٦٥)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ

بَاِن  (٦٦)َعۡينَاِن نَضَّاَختَاِن  اٌن   (٦٧)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ  َونَۡخٌل  َوُرمَّ
ِكَهةٌ  ـٰ فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء   (٦۸)فِيِہَما فَ

بَاِن  بَاِن  (٧۰)فِيِہنَّ َخۡيَرٲٌت ِحَساٌن   (٦۹)َرب ِكَُما تَُكذ ِ ۡقُصوَرٲٌت  فِى   (٧۱)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ ُحوٌر  مَّ

بَاِن  (٧۲)ٱۡلِخيَاِم    (٧۳)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ
 
ِء َرب ِكَُما  فَبِأَى ِ َءاَْلٓ  (٧٤)لَۡم يَۡطِمۡثہُنَّ إِنٌس  قَۡبلَُهۡم َوَْل َجآنٌّ

بَاِن  بَاِن  (٧٦)ُمتَِّكـ ِيَن َعلَٰى َرۡفَرٍف ُخۡضٍر  َوَعۡبقَِرى ٍ ِحَساٍن   (٧٥)تَُكذ ِ َرَك   (٧٧)فَبِأَى ِ َءاَْلِٓء َرب ِكَُما تَُكذ ِ ـٰ تَبَ

ۡكَراِم  ِل َوٱِۡلِ ـٰ  (٧۸)ٱۡسُم َرب َِك ِذى ٱۡلَجلَ
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 سُۡوَرةُ الُملک 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

َرَك ٱلَِّذى بِيَِدِه ٱۡلُمۡلُك َوهَُو َعلَٰى كُل ِ َشۡىٍء  قَِديٌر  ـٰ    َۚۡمۡوَت َوٱۡلَحيَٰوةَ ِليَۡبلَُوكُۡم أَيُّكُۡم أَۡحَسُن َعَمًّلً  ٱلَِّذى َخلََق ٱلۡ  (۱)تَبَ

ا (۲)َوهَُو ٱۡلعَِزيُز ٱۡلغَفُوُر  َوٲٍت  ِطبَاقً  ـٰ ُوٍت   ِۖٱلَِّذى َخلََق َسۡبَع َسَم ـٰ ِن ِمن تَفَ ـٰ ۡحَم ا تََرٰى فِى َخۡلِق ٱلرَّ  فَٱۡرِجعِ   ِۖ مَّ

ا َوهَُو َحِسيٌر   (۳)ٱۡلبََصَر َهۡل تََرٰى ِمن فُطُوٍر   تَۡيِن يَنقَِلۡب إِلَۡيَك ٱۡلبََصُر َخاِسئً  ۡد  َولَقَ  (٤)ثُمَّ ٱۡرِجعِ ٱۡلبََصَر َكرَّ

ِطينِ  ـٰ ا ل ِلشَّيَ َها ُرُجوًم  ـٰ بِيَح َوَجعَۡلنَ ـٰ َوِللَِّذيَن َكفَُرواْ   (٥) َوأَۡعتَۡدنَا لَُهۡم َعذَاَب ٱلسَِّعيِر  َِۖزيَّنَّا ٱلسََّمآَء ٱلدُّۡنيَا بَِمَص

ا َوِهَى تَفُوُر إِذَآ أُۡلقُواْ فِيَہا َسِمعُواْ  (٦) َوبِۡئَس ٱۡلَمِصيُر  ِۖبَِرب ِِہۡم َعذَاُب َجَهنَّمَ  لََها َشِہيقً     ِۖتََكاُد تََميَُّز ِمَن ٱۡلغَۡيظِ  (٧)

ُ ِمن   (۸)كُلََّمآ أُۡلِقَى فِيَہا فَۡوٌج  َسأَلَُهۡم َخَزنَتَُہآ أَلَۡم يَۡأتِكُۡم نَِذيٌر   َل ٱَلِلَّ قَالُواْ بَلَٰى قَۡد َجآَءنَا نَِذيٌر  فََكذَّۡبنَا َوقُۡلنَا َما نَزَّ

ٍل  َكبِيٍر   َشۡىءٍ  ـٰ إِۡن أَنتُۡم إِْلَّ فِى َضلَ ِب ٱلسَِّعيِر  (۹) ـٰ  (۱۰)َوقَالُواْ لَۡو كُنَّا نَۡسَمُع أَۡو نَۡعِقُل َما كُنَّا فِٓى أَۡصَح

ِب ٱلسَِّعيِر  ـٰ َۡصَح ا ِْل  بِِہۡم فَسُۡحقً  ۡغِفَرةٌ  َوأَۡجٌر  َكبِيٌر    (۱۱)فَٱۡعتََرفُواْ بِذَن  إِنَّ ٱلَِّذيَن يَۡخَشۡوَن َربَُّهم بِٱۡلغَۡيِب لَُهم مَّ

ۦۤ (۱۲) واْ قَۡولَكُۡم أَِو ٱۡجَهُرواْ بِِه ُدوِر  َِۖوأَِسرُّ أََْل يَۡعلَُم َمۡن َخلََق َوهَُو ٱللَِّطيُف   (۱۳) إِنَّهُ ۥ َعِليُم  بِذَاِت ٱلصُّ

ۦ  (۱٤)ٱۡلَخبِيُر  ۡزقِِه  فَٱۡمشُواْ فِى َمنَاِكبَِہا َوكُلُواْ ِمن ر ِ
 (۱٥) َوإِلَۡيِه ٱلنُّشُوُر  ِۖ هَُو ٱلَِّذى َجعََل لَكُُم ٱْۡلَۡرَض ذَلُوْلً 

ن فِى ٱلسََّمآِء أَن يَۡخِسَف بِكُُم ٱْۡلَۡرضَ  ن فِى ٱلسََّمآِء أَن يُۡرِسَل   (۱٦) فَإِذَا ِهَى تَُموُر َءأَِمنتُم مَّ أَۡم أَِمنتُم مَّ

ا أََولَۡم يََرۡواْ   (۱۸)َولَقَۡد َكذََّب ٱلَِّذيَن ِمن قَۡبِلِهۡم فََكۡيَف َكاَن نَِكيِر  (۱٧) فََستَۡعلَُموَن َكۡيَف نَِذيِر  َِۖعلَۡيكُۡم َحاِصبً 

ٍت  َويَۡقبِۡضنَ  ـٰ ٓفَّ ـٰ نُ  ۚۡإِلَى ٱلطَّۡيِر فَۡوقَُهۡم َص ـٰ ۡحَم ذَا ٱلَِّذى  (۱۹) إِنَّهُ ۥ بِكُل ِ َشۡىِءِۭ بَِصيٌر  ۚۡ َما يُۡمِسكُُهنَّ إِْلَّ ٱلرَّ ـٰ ۡن َه أَمَّ

نِ  هُوَ  ـٰ ۡحَم ن ُدوِن ٱلرَّ ِفُروَن إِْلَّ فِى غُُروٍر  ُۚۡجنٌد  لَّكُۡم يَنُصُركُم م ِ ـٰ ذَا ٱلَِّذى يَۡرُزقُكُۡم إِۡن  (۲۰) إِِن ٱۡلَك ـٰ ۡن َه أَمَّ

ٍ  َونُفُوٍر  ۚۡأَۡمَسَك ِرۡزقَهُ ۥ واْ فِى عُتُو  ن يَۡمِشى َسِويًّا َعلَٰى  أَفََمن يَۡمِشى ُمِكبًّا َعلَٰى َوۡجِهِهۦۤ أَۡهدَ  (۲۱) بَل لَّجُّ ٰىٓ أَمَّ

ۡستَِقيٍم   َر َوٱْۡلَۡفـ َِدةَ  (۲۲)ِصَرٲٍط  مُّ ـٰ ا تَۡشكُُروَن  ِۖقُۡل هَُو ٱلَِّذٓى أَنَشأَكُۡم َوَجعََل لَكُُم ٱلسَّۡمَع َوٱْۡلَۡبَص  مَّ
 (۲۳) قَِليًّلً 

ِدقِيَن  (۲٤)قُۡل هَُو ٱلَِّذى ذََرأَكُۡم فِى ٱْۡلَۡرِض َوإِلَۡيِه تُۡحَشُروَن  ـٰ ذَا ٱۡلَوۡعُد إِن كُنتُۡم َص ـٰ  (۲٥)َويَقُولُوَن َمتَٰى َه

بِيٌن   ِ َوإِنََّمآ أَنَا  نَِذيٌر  مُّ  ِسيٓ  (۲٦)قُۡل إِنََّما ٱۡلِعۡلُم ِعنَد ٱَلِلَّ
ا َرأَۡوهُ ُزۡلفَةً  ذَا ٱلَِّذى  فَلَمَّ ـٰ ـَٴۡت ُوُجوهُ ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ َوقِيَل َه

ِفِريَن ِمۡن َعذَاٍب أَِليٍم    (۲٧)كُنتُم بِِهۦ تَدَّعُوَن  ـٰ ِعَى أَۡو َرِحَمنَا فََمن يُِجيُر ٱۡلَك ُ َوَمن مَّ قُۡل أََرَءۡيتُۡم إِۡن أَۡهلََكنَِى ٱَلِلَّ

ُن َءاَمنَّا بِ  (۲۸) ـٰ ۡحَم بِيٍن   ِِۖهۦ َوَعلَۡيِه تََوكَّۡلنَاقُۡل هَُو ٱلرَّ ٍل  مُّ ـٰ قُۡل أََرَءۡيتُۡم إِۡن   (۲۹) فََستَۡعلَُموَن َمۡن هَُو فِى َضلَ
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ِعيِنِۭ  ا فََمن يَۡأتِيكُم بَِمآٍء  مَّ
  (۳۰)أَۡصبََح َمآُؤكُۡم َغۡوًر 
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 سُۡوَرةُ الن بَإِ 

ِحيمِ بِۡسِم  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم ٱهللِ ٱلرَّ  

ثُمَّ َكًّلَّ َسيَۡعلَُموَن   (٤)َكًّلَّ َسيَۡعلَُموَن  (۳)ٱلَِّذى هُۡم فِيِه ُمۡختَِلفُوَن  (۲)َعِن ٱلنَّبَإِ ٱۡلعَِظيِم  (۱)َعمَّ يَتََسآَءلُوَن 

ا  (٥) ًد  ـٰ ا  (٦)أَلَۡم نَۡجعَِل ٱْۡلَۡرَض ِمَه ا  (٧)َوٱۡلِجبَاَل أَۡوتَاًد  كُۡم أَۡزَوٲًج  ـٰ ا  (۸)َوَخلَۡقنَ  (۹)َوَجعَۡلنَا نَۡوَمكُۡم سُبَاتً 

ا  ا  (۱۰)َوَجعَۡلنَا ٱلَّۡيَل ِلبَاًس  ا َوبَنَۡينَا فَۡوقَكُۡم َسۡبعً   (۱۱)َوَجعَۡلنَا ٱلنََّہاَر َمعَاًش  ا ِشَداًد  ا   (۱۲) ا َوهَّاًج  َوَجعَۡلنَا ِسَراًج 

ا  (۱۳) اًج  ا  (۱٤)َوأَنَزۡلنَا ِمَن ٱۡلُمۡعِصَرٲِت َمآًء  ثَجَّ ا َونَبَاتً  ٍت أَۡلفَافًا  (۱٥)ل ِنُۡخِرَج بِِهۦ َحبًّ  ـٰ إِنَّ يَۡوَم  (۱٦)َوَجنَّ

ا  تً  ـٰ ا  (۱٧)ٱۡلفَۡصِل َكاَن ِميقَ ا  (۱۸)يَۡوَم يُنفَُخ فِى ٱلصُّوِر فَتَۡأتُوَن أَۡفَواًج   (۱۹)َوفُتَِحِت ٱلسََّمآُء فََكانَۡت أَۡبَوٲبً 

ا  (۲۰)َوسُي َِرِت ٱۡلِجبَاُل فََكانَۡت َسَرابًا  ا  (۲۱)إِنَّ َجَهنََّم َكانَۡت ِمۡرَصاًد  ِغيَن َمـَٴابً  ـٰ ا   (۲۲)ل ِلطَّ بِثِيَن فِيَہآ أَۡحقَابً  ـٰ لَّ

ا َوَْل َشَرابًا  (۲۳) ا  (۲٤)ْلَّ يَذُوقُوَن فِيَہا بَۡرًد  ا َوَغسَّاقً  إِنَّہُۡم َڪانُواْ َْل  (۲٦)َجَزآًء  ِوفَاقًا  (۲٥)إِْلَّ َحِميًم 

ا  ا  (۲٧)يَۡرُجوَن ِحَسابً  تِنَا ِكذَّابً  ـٰ ا  (۲۸)َوَكذَّبُواْ بِـَٴايَ بً  ـٰ هُ ِڪتَ ـٰ فَذُوقُواْ فَلَن نَِّزيَدكُۡم إِْلَّ  (۲۹)َوكُلَّ َشۡىٍء أَۡحَصۡينَ

ا َحَدآىَِٕق َوأَۡعنٰـَ  (۳۱)إِنَّ ِلۡلُمتَِّقيَن َمفَاًزا  (۳۰)َعذَابًا  بً  ا  (۳۲) ا  (۳۳)َوَكَواِعَب أَۡتَرابً  ا ِدَهاقً  ْلَّ  (۳٤)َوَكۡأًس 

ا  ا َوَْل ِكذَّٲبً  ا  (۳٥)يَۡسَمعُوَن فِيَہا لَۡغًو  ب َِك َعَطآًء ِحَسابً  ن رَّ َوٲِت َوٱْۡلَۡرِض َوَما   (۳٦)َجَزآًء  م ِ ـٰ ِ ٱلسََّم ب  رَّ

نِ  ـٰ ۡحَم ا  ِۖبَۡينَہَُما ٱلرَّ ا (۳٧) َْل يَۡمِلكُوَن ِمۡنهُ ِخَطابً 
ٓىَِٕكةُ َصفًّ  ـٰ وُح َوٱۡلَملَ  ْلَّ يَتََكلَُّموَن إِْلَّ َمۡن أَِذَن لَهُ  ِۖيَۡوَم يَقُوُم ٱلرُّ

ا  ُن َوقَاَل َصَوابً  ـٰ ۡحَم ا   (۳۹) فََمن َشآَء ٱتََّخذَ إِلَٰى َرب ِِهۦ َمـَٴابًا  ِۖيَۡوُم ٱۡلَحقُّ ذَٲِلَك ٱلۡ  (۳۸)ٱلرَّ كُۡم َعذَابً  ـٰ إِنَّآ أَنذَۡرنَ

ا  لَۡيتَنِى كُنُت تَُرٲبَ  ـٰ ا يَۡوَم يَنظُُر ٱۡلَمۡرُء َما قَدََّمۡت يََداهُ َويَقُوُل ٱۡلَكافُِر يَ   (٤۰)قَِريبً 
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 سُۡوَرةُ الُجُمعَة 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

َوٲِت َوَما فِى ٱْۡلَۡرِض ٱۡلَمِلِك ٱۡلقُدُّوِس ٱۡلعَِزيِز ٱۡلَحِكيِم  ـٰ ِ َما فِى ٱلسََّم َن   (۱)يَُسب ُِح َلِِلَّ ۧـُ ي ِ هَُو ٱلَِّذى بَعََث فِى ٱْۡلُم ِ

ۡنہُۡم يَۡتلُواْ َعلَۡيہِ   م ِ
بِيٍن  َرسُوْلً  ٍل  مُّ ـٰ َب َوٱۡلِحۡكَمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَۡبُل لَِفى َضلَ ـٰ يِہۡم َويُعَل ُِمُهُم ٱۡلِكتَ تِِهۦ َويَُزك ِ ـٰ ۡم َءايَ (۲) 

ا يَۡلَحقُواْ بِِہمۡ  ِ يُۡؤتِيِه َمن يَشَ  (۳) َوهَُو ٱۡلعَِزيُز ٱۡلَحِكيُم  َۚۡوَءاَخِريَن ِمۡنہُۡم لَمَّ ُ ذُو ٱۡلفَۡضِل   ۚۡآءُ ذَٲِلَك فَۡضُل ٱَلِلَّ  َوٱَلِلَّ

ا (٤)ٱۡلعَِظيِم  لُواْ ٱلتَّۡوَرٰىةَ ثُمَّ لَۡم يَۡحِملُوَها َكَمثَِل ٱۡلِحَماِر يَۡحِمُل أَۡسفَاَر   بِۡئَس َمثَُل ٱۡلقَۡوِم ٱلَِّذيَن   َۚۡمثَُل ٱلَِّذيَن ُحم ِ

 ِ ِت ٱَلِلَّ ـٰ ِلِميَن  َۚۡكذَّبُواْ بِـَٴايَ ـٰ ُ َْل يَۡہِدى ٱۡلقَۡوَم ٱلظَّ ٓأَيَُّہا ٱلَِّذي (٥) َوٱَلِلَّ ـٰ ِ ِمن ُدوِن قُۡل يَ َن َهاُدٓواْ إِن َزَعۡمتُۡم أَنَّكُۡم أَۡوِليَآُء َلِِلَّ

ِدقِيَن  ـٰ ا بَِما قَدََّمۡت أَۡيِديِهمۡ  (٦)ٱلنَّاِس فَتََمنَُّواْ ٱۡلَمۡوَت إِن كُنتُۡم َص ِلِميَن  َۚۡوَْل يَتََمنَّۡونَهُ ۥۤ أَبََد  ـٰ ُ َعِليُم  بِٱلظَّ  (٧) َوٱَلِلَّ

ِقيُڪمۡ قُۡل إِنَّ ٱۡلَموۡ  ـٰ وَن ِمۡنهُ فَإِنَّهُ ۥ ُملَ َدةِ فَيُنَب ِئُكُم بَِما كُنتُۡم   َِۖت ٱلَِّذى تَِفرُّ ـٰ ِلِم ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّه ـٰ  ثُمَّ تَُردُّوَن إِلَٰى َع

لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُجُمعَِة فَٱۡسعَ  (۸)تَۡعَملُوَن  ٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِذَا نُوِدَى ِللصَّ ـٰ ِ َوذَُرواْ ٱۡلبَۡيعَ يَ  ذَٲِلكُۡم   ۚۡۡواْ إِلَٰى ِذۡكِر ٱَلِلَّ

ِ َوٱۡذكُُرواْ   (۹)َخۡيٌر  لَّكُۡم إِن كُنتُۡم تَۡعلَُموَن  لَٰوةُ فَٱنتَِشُرواْ فِى ٱْۡلَۡرِض َوٱۡبتَغُواْ ِمن فَۡضِل ٱَلِلَّ فَإِذَا قُِضيَِت ٱلصَّ

ا لَّعَلَّكُۡم تُۡفِلُحوَن  َ َكثِيًر  ا (۱۰)ٱَلِلَّ ٓواْ إِلَۡيَہا َوتََركُوَك قَآىًِٕم  َرةً أَۡو لَۡهًوا ٱنفَضُّ ـٰ ِ َخۡيٌر    َۚۡوإِذَا َرأَۡواْ تَِج  قُۡل َما ِعنَد ٱَلِلَّ

َرةِ  ـٰ َن ٱللَّۡهِو َوِمَن ٱلت َِج ٲِزقِيَن  ۚۡم ِ ُ َخۡيُر ٱلرَّ   (۱۱) َوٱَلِلَّ
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البَقََرة سُۡوَرةُ   

لَٰوةِ  ۡبِر َوٱلصَّ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱۡستَِعينُواْ بِٱلصَّ ـٰ بِِريَن  ۚۡيَ ـٰ َ َمَع ٱلصَّ َوَْل تَقُولُواْ ِلَمن يُۡقتَُل فِى َسبِيِل   (۱٥۳) إِنَّ ٱَلِلَّ

ِ أَۡمَوٲُت   ِكن ْلَّ تَۡشعُُروَن  ۚۡٱَلِلَّ ـٰ َن ٱْۡلَۡمَوٲِل  َولَنَۡبلُ  (۱٥٤) بَۡل أَۡحيَآٌء  َولَ َن ٱۡلَخۡوِف َوٱۡلُجوعِ َونَۡقٍص  م ِ َونَّكُم بَِشۡىٍء  م ِ

بِِريَن  ۗ َوٱْۡلَنفُِس َوٱلثََّمَرٲتِ  ـٰ ِر ٱلصَّ ِ َوإِنَّآ إِلَۡيِه َرٲِجعُوَن  (۱٥٥) َوبَش ِ  قَالُٓواْ إِنَّا َلِِلَّ
ِصيبَةٌ  بَۡتُهم مُّ ـٰ ٱلَِّذيَن إِذَآ أََص

ٓىِٕ  (۱٥٦) ـٰ  أُْولَ
ب ِِهۡم َوَرۡحَمةٌ  ن رَّ  م ِ

ٓىَِٕك هُُم ٱۡلُمۡهتَُدوَن  َِۖك َعلَۡيِہۡم َصلََوٲٌت  ـٰ   (۱٥٧) َوأُْولَ
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 سُۡوَرةُ البَقََرة 

هَ إِْلَّ هَُو ٱۡلَحىُّ ٱۡلقَيُّومُ  ـٰ ُ َْلٓ إِلَ  َوَْل نَۡوٌم   ۚۡٱَلِلَّ
َوٲِت َوَما فِى ٱْۡلَۡرِض  ۚۡ َْل تَۡأُخذُهُ ۥ ِسنَةٌ  ـٰ  َمن ذَا ٱلَِّذى   ۗ  لَّهُ ۥ َما فِى ٱلسََّم

ۦ  ۡن ِعۡلِمِهۦۤ إِْلَّ بَِما َشآءَ  ِۖ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيِديِهۡم َوَما َخۡلفَُهمۡ  ۚۡيَۡشفَُع ِعنَدهُ ۥۤ إِْلَّ بِإِۡذنِِه    َوِسعَ  ۚۡ َوَْل يُِحيطُوَن بَِشۡىٍء  م ِ

َوٲِت َوٱْۡلَۡرضَ  ـٰ   (  ۲٥٥  )   َوهَُو ٱۡلعَِلىُّ ٱۡلعَِظيُم  ۚۡ َوَْل يَـُٔوُدهُ ۥ ِحۡفظُُهَما ِۖكُۡرِسيُّهُ ٱلسََّم

 

 

 

Haşr Suresi Son Ayetler (Levenzelna veya Hüvallahüllezi) Arapça 

Okunuşu 21 ile 24. Ayetler 

 

 سُۡوَرةُ الَحشر 

 ِ ۡن َخۡشيَِة ٱَلِلَّ ا م ِ ًع  تََصد ِ ا مُّ ِشعً  ـٰ ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن َعلَٰى َجبٍَل  لََّرأَۡيتَهُ ۥ َخ ـٰ ُل نَۡضِربَُہا ِللنَّاِس لَعَلَُّهۡم   ۚۡلَۡو أَنَزۡلنَا َه ـٰ  َوتِۡلَك ٱْۡلَۡمثَ

ُ  (۲۱)يَتَفَكَُّروَن  هَ إِْلَّ هُوَ هَُو ٱَلِلَّ ـٰ َدةِ  ِۖ  ٱلَِّذى َْلٓ إِلَ ـٰ ِلُم ٱۡلغَۡيِب َوٱلشََّه ـٰ ِحيُم  ِۖ َع ُن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم ُ ٱلَِّذى   (۲۲) هَُو ٱلرَّ هَُو ٱَلِلَّ

ُم ٱۡلُمۡؤِمُن ٱۡلُمَهۡيِمُن ٱۡلعَِزيُز ٱۡلَجبَّاُر ٱۡلُمتََڪب ِرُ  ـٰ هَ إِْلَّ هَُو ٱۡلَمِلُك ٱۡلقُدُّوُس ٱلسَّلَ ـٰ ا يُۡشِرُڪوَن  َْۚۡلٓ إِلَ ِ َعمَّ َن ٱَلِلَّ ـٰ  سُۡبَح

رُ  (۲۳) ِ ِلُق ٱۡلبَاِرُئ ٱۡلُمَصو  ـٰ ُ ٱۡلَخ َوٲِت َوٱْۡلَۡرِض  ۚۡ  لَهُ ٱْۡلَۡسَمآُء ٱۡلُحۡسنَىٰ  ِۖهَُو ٱَلِلَّ ـٰ  َوهَُو   ِۖ يَُسب ُِح لَهُ ۥ َما فِى ٱلسََّم

 (۲٤)ٱۡلعَِزيُز ٱۡلَحِكيُم 

 

 

 

Tarık Suresi Arapça Okunuşu 

 

 سُۡوَرةُ الط ارق 

حِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم يمِ بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ  

  (۳)ٱلنَّۡجُم ٱلثَّاقُِب  (۲)َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما ٱلطَّاِرُق  (۱)َوٱلسََّمآِء َوٱلطَّاِرِق 
ا َعلَۡيَہا َحافِظٌ   (٤)إِن كُلُّ نَۡفٍس  لَّمَّ

ُن ِممَّ ُخِلَق  ـٰ نَس آٍء  َدافٍِق   (٥)فَۡليَنظُِر ٱِۡلِ ۡلِب َوٱلتََّرآىِِٕب  (٦)ُخِلَق ِمن مَّ إِنَّهُ ۥ َعلَٰى   (٧)يَۡخُرُج ِمن  بَۡيِن ٱلصُّ

ةٍ  َوَْل نَاِصٍر   (۹)يَۡوَم تُۡبلَى ٱلسََّرآىُِٕر  (۸)َرۡجِعِهۦ لَقَاِدٌر   ۡجعِ  (۱۰)فََما لَهُ ۥ ِمن قُوَّ  (۱۱)َوٱلسََّمآِء ذَاِت ٱلرَّ

ۡدعِ  ا  (۱٤)َوَما هَُو بِٱۡلَهۡزِل  (۱۳)إِنَّهُ ۥ لَقَۡوٌل  فَۡصٌل   (۱۲)َوٱْۡلَۡرِض ذَاِت ٱلصَّ َوأَِكيُد  (۱٥)إِنَّہُۡم يَِكيُدوَن َكۡيًد 

ا  ا  (۱٦)َكۡيًد  ِفِريَن أَۡمِهۡلُهۡم ُرَوۡيَد  ـٰ ِل ٱۡلَك   (۱٧)فََمه ِ
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Duha Suresi Arapça Okunuşu 

 

 

 سُۡوَرةُ اِلضُّحىٰ 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

 (٤)َولََۡلَِخَرةُ َخۡيٌر  لََّك ِمَن ٱْۡلُولَٰى  (۳)َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَٰى  (۲)َوٱلَّۡيِل إِذَا َسَجٰى  (۱)َوٱلضَُّحٰى 

ا فَـَٴاَوٰى  (٥)َولََسۡوَف يُۡعِطيَك َربَُّك فَتَۡرَضٰىٓ   فََهَدٰى  (٦)أَلَۡم يَِجۡدَك يَتِيًم 
َوَوَجَدَك َعآىًِّٕلً    (٧)َوَوَجَدَك َضآْلًّ 

ا ٱۡليَتِيَم فًََّل تَۡقَهۡر  (۸)فَأَۡغنَٰى  ا ٱلسَّآىَِٕل فًََّل تَۡنَہۡر  (۹)فَأَمَّ ۡث  (۱۰)َوأَمَّ ا بِنِۡعَمِة َرب َِك فََحد ِ   (۱۱)َوأَمَّ

 

 

 

inşirah Suresi Arapça Okunuşu 

 

 

 سُۡوَرةُ الشَّرح 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

 (٤)َوَرفَۡعنَا لََك ِذۡكَرَك  (۳)ٱلَِّذٓى أَنقََض َظۡهَرَك  (۲)َوَوَضۡعنَا َعنَك ِوۡزَرَك  (۱)أَلَۡم نَۡشَرۡح لََك َصۡدَرَك 

ا  (٥)فَإِنَّ َمَع ٱۡلعُۡسِر يُۡسًرا   (۸)َوإِلَٰى َرب َِك فَٱۡرَغب  (٧)فَإِذَا فََرۡغَت فَٱنَصۡب  (٦)إِنَّ َمَع ٱۡلعُۡسِر يُۡسًر 

 

 

 

Vettin - Tin Suresi Arapça Okunuşu 

 

 

 سُۡوَرةُ الت ِين 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ۡيتُوِن  ذَا ٱۡلبَلَِد ٱْۡلَِميِن  (۲)َوطُوِر ِسينِيَن  (۱)َوٱلت ِيِن َوٱلزَّ ـٰ َن فِٓى أَۡحَسِن تَۡقِويٍم   (۳)َوَه ـٰ نَس ثُمَّ  (٤)لَقَۡد َخلَۡقنَا ٱِۡلِ

ِفِليَن  ـٰ هُ أَۡسفََل َس ـٰ ِت فَلَُهۡم أَۡجٌر َغۡيُر َمۡمنُوٍن   (٥)َرَدۡدنَ ـٰ ِلَح ـٰ بَُك بَۡعُد   (٦) إِْلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّ فََما يَُكذ ِ

يِن  ِكِميَن  (٧)بِٱلد ِ ـٰ ُ بِأَۡحَكِم ٱۡلَح   (۸)أَلَۡيَس ٱَلِلَّ

 

 

 

Kadir Suresi Arapça Okunuşu 

 

 سُۡوَرةُ القَدر 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

هُ فِى لَۡيلَِة ٱۡلقَۡدِر  ـٰ ۡن أَۡلِف َشۡہٍر   (۲)َوَمآ أَۡدَرٰىَك َما لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدِر  (۱)إِنَّآ أَنَزۡلنَ ُل   (۳)لَۡيلَةُ ٱۡلقَۡدِر َخۡيٌر  م ِ تَنَزَّ

ن كُل ِ أَۡمٍر   وُح فِيَہا بِإِۡذِن َرب ِِہم م ِ ٓىَِٕكةُ َوٱلرُّ ـٰ ٌم ِهَى َحتَّىٰ  (٤)ٱۡلَملَ ـٰ عِ ٱۡلفَۡجِر َمۡطلَ  َسلَ (٥)  
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Tekasür Suresi Arapça Okunuşu 

 

 

 سُۡوَرةُ الت کاثُر 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

َكًّلَّ لَۡو   (٤)ثُمَّ َكًّلَّ َسۡوَف تَۡعلَُموَن  (۳)َكًّلَّ َسۡوَف تَۡعلَُموَن  (۲)َحتَّٰى ُزۡرتُُم ٱۡلَمقَابَِر  (۱)أَۡلَهٰىكُُم ٱلتََّكاثُُر 

  (۸)ثُمَّ لَتُۡسـَٴلُنَّ يَۡوَمىٍِٕذ َعِن ٱلنَِّعيِم  (٧)ثُمَّ لَتََرُونََّہا َعۡيَن ٱۡليَِقيِن  (٦)لَتََرُونَّ ٱۡلَجِحيَم  (٥)تَۡعلَُموَن ِعۡلَم ٱۡليَِقيِن 

 

 

 

Asr Suresi Arapça Okunuşu 

 

 

 سُۡوَرةُ العَصر 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

َن لَِفى ُخۡسٍر  (۱)َوٱۡلعَۡصِر  ـٰ نَس ِ َوتََواَصۡواْ   (۲)إِنَّ ٱِۡلِ ِت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَحق  ـٰ ِلَح ـٰ إِْلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّ

ۡبِر    (۳)بِٱلصَّ

 

 

 

 سُۡوَرةُ الِفيل 

ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم ٱلرَّ  

ِب ٱۡلِفيِل  ـٰ َوأَۡرَسَل َعلَۡيِہۡم َطۡيًرا أَبَابِيَل   (۲)أَلَۡم يَۡجعَۡل َكۡيَدهُۡم فِى تَۡضِليٍل   (۱)أَلَۡم تََر َكۡيَف فَعََل َربَُّك بِأَۡصَح

يٍل   (۳) ن ِسج ِ ۡأُڪوِلِۭ  (٤)تَۡرِميِهم بِِحَجاَرةٍ  م ِ   (٥)فََجعَلَُهۡم َكعَۡصٍف  مَّ

 

 سُۡوَرةُ قَُريش 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِف قَُرۡيٍش  ـٰ يلَ تَآِء َوٱلصَّۡيِف  (۱)ِِلِ ِفِهۡم ِرۡحلَةَ ٱلش ِ ـٰ ذَا ٱۡلبَۡيِت  (۲)إِيلَ ـٰ ن   (۳)فَۡليَۡعبُُدواْ َربَّ َه ٱلَِّذٓى أَۡطعََمُهم م ِ

ۡن َخۡوِفِۭ    (٤)ُجوعٍ  َوَءاَمنَُهم م ِ

 

 

 سُۡوَرةُ الَماعون

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

يِن  ُب بِٱلد ِ فََوۡيٌل    (۳)َوَْل يَُحضُّ َعلَٰى َطعَاِم ٱۡلِمۡسِكيِن  (۲)فَذَٲِلَك ٱلَِّذى يَُدعُّ ٱۡليَتِيَم  (۱)أََرَءۡيَت ٱلَِّذى يَُكذ ِ

  (٧)َويَۡمنَعُوَن ٱۡلَماعُوَن  (٦)ٱلَِّذيَن هُۡم يَُرآُءوَن  (٥)ٱلَِّذيَن هُۡم َعن َصًَّلتِِہۡم َساهُوَن  (٤)ل ِۡلُمَصل ِيَن 

 

 

 سُۡوَرةُ الَکوثَر 

ِن  ـٰ ۡحَم ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ ٱلرَّ  

َك ٱۡلَكۡوثََر  ـٰ   (۳)إِنَّ َشانِئََك هَُو ٱْۡلَۡبتَُر  (۲)فََصل ِ ِلَرب َِك َوٱۡنَحۡر  (۱)إِنَّآ أَۡعَطۡينَ
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 سُۡوَرةُ الکافِرون 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِفُروَن  ـٰ ٓأَيَُّہا ٱۡلَڪ ـٰ بُِدوَن َمآ أَۡعبُُد  (۲)َْلٓ أَۡعبُُد َما تَۡعبُُدوَن  (۱)قُۡل يَ ـٰ ا َعبَدتُّۡم  (۳)َوَْلٓ أَنتُۡم َع  (٤)َوَْلٓ أَنَا  َعابٌِد  مَّ

بُِدوَن َمآ أَۡعبُُد  ـٰ   (٦)لَكُۡم ِدينُكُۡم َوِلَى ِديِن  (٥)َوَْلٓ أَنتُۡم َع

 

 سُۡوَرةُ الن صر 

ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم ٱلرَّ  

ِ َوٱۡلفَۡتُح  ا  (۱)إِذَا َجآَء نَۡصُر ٱَلِلَّ ِ أَۡفَواًج     ۚۡفََسب ِۡح بَِحۡمِد َرب َِك َوٱۡستَۡغِفۡرهُ  (۲)َوَرأَۡيَت ٱلنَّاَس يَۡدُخلُوَن فِى ِديِن ٱَلِلَّ

ا  ابَ    (۳)إِنَّهُ ۥ َڪاَن تَوَّ

 

 

 سُۡوَرةُ لهب / الَمَسد

ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم ٱلرَّ  

ا ذَاَت لََهٍب   (۲)َمآ أَۡغنَٰى َعۡنهُ َمالُهُ ۥ َوَما َڪَسَب  (۱)تَبَّۡت يََدآ أَبِى لََهٍب  َوتَبَّ  َوٱۡمَرأَتُهُ ۥ   (۳)َسيَۡصلَٰى نَاًر 

الَةَ ٱۡلَحَطِب  َسِدِۭ  (٤)َحمَّ ن مَّ  م ِ
  (٥)فِى ِجيِدَها َحۡبٌل 

 

 

 سُۡوَرةُ إْلخًّلص 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ُ أََحٌد  َمُد  (۱)قُۡل هَُو ٱَلِلَّ ُ ٱلصَّ   (٤)َولَۡم يَكُن لَّهُ ۥ ُڪفًُوا أََحٌد  (۳)لَۡم يَِلۡد َولَۡم يُولَۡد  (۲)ٱَلِلَّ

 

 

 سُۡوَرةُ الفَلَق 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِ ٱۡلفَلَِق  ِت فِى ٱۡلعُقَِد   (۳)َوِمن َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب  (۲)ِمن َشر ِ َما َخلََق  (۱)قُۡل أَعُوذُ بَِرب  ـٰ ثَ ـٰ َوِمن َشر ِ ٱلنَّفَّ

  (٥)َوِمن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد  (٤)

 

 

 سُۡوَرةُ النَّاس 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ ـٰ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِ ٱلنَّاِس  ِه ٱلنَّاِس  (۲)َمِلِك النَّاِس  (۱)قُۡل أَعُوذُ بَِرب  ـٰ ٱلَِّذى يَُوۡسِوُس   (٤)ِمن َشر ِ ٱۡلَوۡسَواِس ٱۡلَخنَّاِس  (۳)إِلَ

  (٦)ِمَن ٱۡلِجنَِّة َوٱلنَّاِس  (٥)   فِى ُصُدوِر ٱلنَّاِس 
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Raşidi Tarikatında - Fefrug Duası (UZAKLAŞTIRMA DUASI) 

 

UZAKLAŞTIRMA DUASI BUDUR 

 

 

Ya Rabbi innî lâ emliku illâ nefsî ve ehli ve zevci ve evladi ve benati ve ahî 
fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsikîn 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kafiriyn. 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müşrikiyn. 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Münafikiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hasidiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil FASIKIYN, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hainiyin, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kazibiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müfsidiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müsrifiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Aduvviyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Sahiriyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil neffasatil ukadiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil mücrimiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmiz Zalimiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Vahişiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil seyyietül müseyyi iyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil HIYALÜL külli mütehayyiliyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil nazarel hainiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kötü kaşiflerin kötü keşiflerini. 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil şamatatil şamatatiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil amelil bahilliyn, 
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fefruk beynenâ ve beynel kavmil acelel küplli muacciliyin, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil gafelel gafiliyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil yüraun, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil mütacaviziyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmid deccal ve havvassike, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli 

valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena 

birhametike ya erhamerrahimiyn. Velhamdülillahi Rabbel Alemin. 

 

„inteha Fefrug Duası” 

Bina Eden 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 29 HAZiRAN 2019 Cumartesi 

Original Kar©glan 
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Raşidi Tarikatında - Vahfız Duası (Koru Bizi Duası) 

 

VAHFIZ DUASI (Koru bizi duasi) Budur (Günde 1 Defa) 

 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim. 

Allahümme vahfız li veli ehli veli habibi ve mahbubi ve ala elihim 

vesahbihim. Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız Salati, ve zikri, ve ayeti, ve hadisi, ve kelimaati, ve 

tekbiri, ve tahmidi, ve temcidi, ve tekbiri, ve tesbihi ve takdisi, 

vesselami, vesselavati, veş şükri ve duai, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul 

Aziym. Allahümme vahfız beyti ve maali ve rızki ve hayvani, ve 

nebati ve şeceri, ve eşyai, ve ragiybi, ves sayhi, ve nuri, ve dziyai, ve 

nefesi, vemededü, ve taakati, ve kuvveti ve sıhhati, ve mederu ve 

firaseti ve akli, ve dini ve peygamberi, vel imani, vel islami, 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.Allahümme vahfız ceddi ve ebii, ve 

ümmi ve eahaveyti, ve veldi, ve binti, vel üstazi, vel mürşidi, ve 

saddiygi, ve ihvani, ve seyyidi ve şerifi, vel meleki, vel feleki, 

veşşemsi vel kameri, vessemai velardzi ve ma beynahüma, 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi 

ecmaiyn. 

Allahümme vahfız seyyidina Adem. 

Allahümme vahfız seyyidina ibrahim. 

Allahümme vahfız seyyidina ismail. 

Allahümme vahfız seyyidina ishak. 

Allahümme vahfız seyyidina HIZIR. 
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Allahümme vahfız seyyidina Lokman. 

Allahümme vahfız seyyidatina Meryem. 

Allahümme vahfız seyyidina isa. 

Allahümme vahfız seyyidina Cebrail. 

Allahümme vahfız seyyidina Mikail. 

Allahümme vahfız seyyidina israfil. 

Allahümme vahfız seyyidina Azrail. 

Allahümme vahfız seyyidina Feryail. 

Allahümme vahfız seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahümme vahfız seyyidina Münker Nekir, 

Allahümme vahfız seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahümme vahfız seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahümme vahfız seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahümme vahfız Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız Mehdiyyil Müntezar ve ala ealihim ve sahbihim, 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız seyyidina Hüseyin 

Allahümme vahfız seyyidina Hasan 

Allahümme vahfız seyyidetina Fatima 

Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ali 

Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Osman bin avfan 

Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam ömer ibnul Hattab 

Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ebubekri Sıddıyg, 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız zamani ve vakti ve seneti ve şehru, ve yevmi, ve 

saati ve aani, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.Rabbena ve takabbel 

bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul 
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hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

Velhamdülillahi Rabbel alemiyn. 

 

„inteha Vahfız Duası” 

Bina Eden 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 29 HAZiRAN 2019 Cumartesi 

Original Kar©glan 
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Raşidi Tarikatında - Tevhidi Kebir Zikri - Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Bu Zikir, Günlük virdimizin haricinde, sari (Boş) vakitlerde, haftada bir 

veya, iki defa okunur, Bu Zikir sadece Kelimei Tevhid ve o peygamberin 

lakab ve Ünvanından ibarettir, parentez içindekiler ise, onun açıklması 

ve, kolayca, hangi peygamber kim? ve ne yapmış, onunların kısaca 

öğrenilmesine faydalı olup, kısa bir peygamberler tarihi bilgisidir. onlar 

okunup ögrenilince, artık her defa açıklamaları da okumaya gerek yok, 

sadece zikir kısmı zikredilip okunur. Zikrimizde bunu okuyan her kimse 

de, bir anda  kısaca peygamberler tarihinide okumuş öğrenmiş olacak. 

 

Peygamberlerin Lakab ve Ünvanları 

 

Öncelikle bilinmelidir ki, bu Ünvanlar,  o peygamberlerin, mizac ve güzel 

ahlak, ve, Allah ile olan münasebetleri sebebiyle, insanlar tarafından 

onlara verilmiştir. Yoksa Allahu Teala Kuranda, Böyle ünvanlar ile onlara 

hitab etmemiştir. Kuran'da Allahu Teala nın, Hz. Musa a.s ile konuştuğu 

bildirilmekle birlikte, doğrudan Kelimullah "Kelimullah= Allah ile 

konuşan" deyimi  Kuran da kullanılmaz. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s) 

de Miraç sırasında Allah ile konuşmuştur, fakat ona Kelimullah demeyiz, 

Muhammed aleyhisselama Habibullah deriz, ve birde Rasulallah veya 

Rasulullah denir ki, ve bu kuranda Fetih suresinde, peygamberimize 

böyle bir hitap vardır. 

 

bazı peygamberlerin bazı hasssas durumlarına bakaraktan, şu lakab ve 

ünvanların, onlara  daha çok yakıştığına  karar kıldık. ve her peygambere 

iman (Kelime-i Tevhid cümlesi), o peygamerin durumu ile ve lakabi ile ve 
tevhid kelimesi  ile meydana geldiği için, bunları da şöyle sıraladık : 

 

TEVHiDi KEBiR BUDUR 

 

La ilahe illallah, Cebrail Vahyullah (Vahyi getirip götüren melek olduğu 
için) 
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La ilahe illallah, Adem Safiyullah (Allahü teâlânın ihsanı ile seçilmiş  saf 

ilk ve temiz kimse olarak yaratılmış demektir) 

La ilahe illallah, Habil Mezruallah (ilk çiftcilik yapan olduğu için) 

La ilahe illallah, Kabil Meşyullah (ilk hayvancılık ve besicilik yapan 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Habil Mazlumullah (ilk zulme uğrayan olduğu için) 

La ilahe illallah, Kabil Katilullah (ilk Katil olan insan olduğu için) 

La ilahe illallah, idris Terziyyullah (ilk Terzi olduğu için) 

La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah (Gemi ile bütün insan ve hayvan sounu 

kurtaran olduğu için Neciyullah yani kurtarıcı ünvanı alır ) 

La ilahe illallah,ilyas Cennetullah(Cennte girip bir dah çıkmadığı için) 

La ilahe illallah, Hızır Hayyullah (Ölmeyen, hep diri kalan, ölümsüzlük 
suyundan içen adam olduğu için) 

La ilahe illallah,Salih Haggullah(Hayvanlardan olan Deve ninde, insanlar 

gibi, Allahin suyundan içmeye hakkı olduğunu savunduğu için) 

La ilahe illallah, Hud Mahfuzallah (Taş fırtınasından, Kendisi ve 

ahalisini, etraffına çizdiği bir daire bir çizgi ile, Allah ın onları  koruduğu  

için, Satürn Meselesi) 

La ilahe illallah, Zülkarneyn Setrullah (Yecüc mecuc ile aramıza set veya 

sütre çeken olduğu için) 

La ilahe illallah, Şaya Femullah (Allahu Teala, bir seferinde, insanlara 
onun  ağzından hitap ettiği  için) 

La ilahe illallah, Elyesa Nasrullah(Allah onu bir peygambere yardımcı 

olarak yani nasrani olrak tayin etmiştir onun için) 

La ilahe illallah, Üzeyir Müheyminulllah (Allah onun ölüleri nasıl 

diriltiyorsun sorusuna karşılık onu Eşeğini öldürüp 300 sene sonra 

tekrar diriltmiş müheymin etmiştirde ondan dolayı) 

La ilahe illallah, Eyyub Marizallah ( Büyük bir bela olan hastalığa 

tutulduğu için) 

La ilahe illallah, Lokman Şifaullah veya Hekimullah (ilk Doktor, ve neyin, 
neye iyi geldiğini bilen, o olduğu için) 

La ilahe illallah, Yunus Tevkifullah veya Tevfikullah 
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(Allah ın Yunus peygamberi cezalandırıp, bir yunusun balığının  

karnında hapsettiği için, yani tevkif ettiği için) 

La ilahe illallah, Yuşa Refikullah (Musaya  Hızır ile yolculuğunda ona 
refakat eden olduğu  için) 

La ilahe illallah, ibrahim halilullah (Allahü teâlânın dostu demektir) 

La ilahe illallah, ismail Zebhullah (ilk Kurbanlık olduğu için) 

La ilahe illallah, ishak Mucizallah (Kısır olan Sareye sonradan ibrahimin 

duasi sebebiyle, sonradan mucizevi melek tedavisi sebebiyle verildiği 

için) 

La ilahe illallah, Lut Mağdurallah yahut Hicretulllah (ülkesinden, ardına  
bile bakmadan çıkarıldığı için) 

La ilahe illallah, Yakub Hasretullah (Yusufuna hasretinden katarakt 

olana kadar agladığı  için) 

La ilahe illallah, Yusuf Cemalullah veya Cemilallah veya Ruyetullah 

(Güzel yüzlü ve rüya yorumcusu olduğu  için) 

La ilahe illallah, Bünyamin Merhametullah (Yusufu öldürmeyelimde 
kuyuya atalım, belki biri gelir çıkarır da kurtulur dediği için) 

La ilahe illallah, Davud Yedullah (ilk defa elleriyle, demirin nasıl işlenip 

yararlı hale getirilceği ilmi, ona öğretildiği için, Demir elinde hamur 
olurdu diye rivayetler var) 

La ilahe illallah, Süleyman Malikullah veya Hakimullah (Dünyadaki, 

insanların, hayvanların, Cinlerin ve Şeytanların Hükümdari olduğu, ve 
verdiği hükümlerde de isabetli kararlar verdiği için) 

La ilahe illallah, Şuayb Raillah (Allah ın ona,  geçimlik olaraktan 

Çobanlık mesleğini verdiği için, Hz musanın denizi yardığı (Asa-ı Musa) 
Aasaa sıda onun çobanlık Aasa sıdır ) 

La ilahe illallah, Harun Tercümanullah (Musanın dili pepe veya peltek 

olduğu için, onun dediklerini, firavuna ve başkalarına  tercüme eden 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Musa Kelimullah (Allahü teâlânın kendisi ile konuştuğu 
kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, irmiya Mekrullah (Doğru olan bir hile ile imtihan olduğu 

için) 
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La ilahe illallah, Zekeriya ve Yahya Şehidullah (Zalimlerce hunharca 

kesilerekten Şehid edildikleri için) 

La ilahe illallah, Meryem iffetullah (Namuslu olmasına rağmen hamile 

kaldığı için, isaya rab ve tanrı denilir, Tanrı doğurabilcek kadar iffetli 

olan olduğu için Immaculata)  

La ilahe illallah, isa Ruhullah (Allah O nu Kutsal ruhundan, yani O nu, 

babasız değıl amma, daha dünyaya gelmemiş bir ruh halindeki Babadan 

meydana getirdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah veya Habiballah (Allahın elçisi 

ve peygamberi ve sevdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ebu Bekir Sadıgullah (Peygamerimize sadık bir dost 
olduğu için) 

La ilahe illallah, Ömer Adlullah (Adaleti yerine getirmek için, kendi 

çocuğuna bile acımayan olduğu için) 

La ilahe illallah, Osman Hayaullah (Çok Terbiyeli bir kimse, meleklerin 
bile ondan utandığı kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ali Esedullah (Korkusuz bir yiğit olduğu için) 

La ilahe illallah, Hasan vel Hüseyin Reyhanullah (Peygamerimizin, onlar 
benim, cennetteki, iki reyhanım, iki kokum dediği için) 

La ilahe illallah, Fatma Ümmiyyullah ( O na biz müslümanlar, hep 

annemiz diye hitap ettiğimiz, ve hatta peygamerimizin bile, annecik veya 

"Baabasının Annesi" diye hitap ettiği için, Hani bizlerde de meşhur 

olmuştur, Sevince annem diye yavrumuza hitab ederiz) 

La ilahe illallah, Mehdi Hidayetullah (insanlara yolun doğrusunu 
gösteren olduğu için) 

La ilahe illallah, Halid bin Velid  Seyfullah (müslümanada, kafirede, 

Allah ın yenilmeyen  kılıcı olduğu için) 

La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah (Uhud savaşında Hz. Resûlullahı 

korumak uğrunda müşriklerden gelen oklara ellerini siper eden Hz. 

Talha iki elini kaybetmiş ve Peygamberimizde Ona Allahın iki eli veya 

kolu manasında Ubeydullah lakabını verdiği için) 

 

Zikiri Bina Eden 
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Karoglan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 13.05.2019 
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Salavatı Tıbbıl Kulubi (Vücutların Şifası) Duası 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve 

afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi 

ve sellim. 

 

Manası: 

Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru 
ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle. 

 

Bu salavatı şerif vücuda ve gözlere şifa ve zerafet verir. 

 

Hastalıktan kurtulmak için zemzem suyuna 100 defa okunur ve vücudu 
ovun. 

Hastalıktan kurtulmak için günde 100 veya 7 kez okunur. 

Mide hastalığı için günde 7 kez oku 

Tüm fiziksel ve ruhsal hastalıklar için iyileşinceye kadar günde 313 defa 
oku 

Gözleri zayıf olan kişi bu salavatı günde 7 defa okusun. 

 

 

HIZIR MAKAMINA CIKANLAR için HIZIR DUASI 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA VEYA 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

DURUMA GÖRE YAPTRIMMI YOKSA YIKIMMI 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
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sübhaneke ente ilahe hayrürazikiyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül varisiyn 

sübhaneke ente ilahe hayrül fatihiyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül hakimiyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül faziliyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrünnasiriyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül muhsiniyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül kaviyyul kaimü, 

sübhaneke enterraufürrahimu 

vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah 

 

ve salli ala Muhammedin ve adede men salli aleyhi ve adede gatratil 

emtari ve adede evragil eşcari ve adede enfasil müstagfiriyne bil eshari ve 

adede ma kane vema yekünu li yevmil haşri vel garari ve salli aleyhi ma 

teagabelleyli vennehari ve salli aleyhi mahtelefel melavani ve teagabel 

asrani ve kerrerel cedidani vestagbelel fergadani ve adede emvacil bihari 
ve adedede merri mali vel fizari 

 

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala elihi ve eshabihi ve etbaihi 

ecmaiyn ve selamün ala cebrail ve mikail ve israfil ve azrail vel melaiketül 

hamelei arş vel münker nekir ve selamün alel melaiketül mükarrebin 

vennebiyi verresulu ecmaiyn ve selamün alel evliyai vessalihin 
selamüllahi ve selavatullahi aleyhim ecmaiyn 

 

velhamdülillahi rabbil alemiyn 

Bu Duanin Kullanim Talimatnamesi sadece o hal ehline özel talim edilir. 

 

 

 

Karoglanin Bina Ettiği Birinci "Neccini Duası" - "Kurtar Beni Duası" 
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Kişiliklerden Kurtulmak için Toplu Temizlik Duamiz "Neccini1- Kurtar 

Beni" Duamiz 

 

 

ِجيِم , بِْسِم هللِاا ِحيمأَعُوذُ بِاهللِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ ْحَمِن اارَّ لرَّ  

 

 

نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ  ِ نَج ِ  قَاَل َرب 

 

Sadakallahul Aziym KASAS Suresi 21. ayetten pasaj 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Okunuşu: “Rabbi neccinî minel-kavmiz-zâlimîn.” 

 

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.” (Kasas, 28/21) 

 

 

Rivayet olurki : 

Hz ibrahim zina edenleri gördü, ve ona göre bu yasakdi, ve Allaha dua 

etdi "Zinakarlarin helak olmasi için" Allah ricalen kabul etdi ve o 

günküleri helak etdi, sonra bazi münafiklari gördü ve hemen yine dua 

etdi, münafiklari helalk etmesi için, ve dua ricalen kabul oldu. ve sonra 

yine yalancilari gördü yine dua etdiki : Allah, bakdiki yeryüzüdeki kullari 
azalmaya başladi ve "ey ibrahim benim kullarimi rahat birak" buyurdu. 

 

Biz yaklaşik olarak 2010 ile 2012 seneleri arasinda, tam tarihi 

bilmiyorum, bir dua bina ettikki isminide Neccini duasi 1 - 2 - 3 koyduk. 



©Rasittuncakitapları 
 

 
224 

 

bu Neccini duasinin, şimdiki zikri raşidi evradimizdaki neccini duasi ile 

alakasi yokdur. 

Ve o eski Duanin aciklamasinada şunu yazdik 

 

"NECCiNi-KURTAR BENi DUASI 

 

Bu Dua, Nuh Aleyhiselamin ümmetinin, onun islama cagirmasina icabet 

etmemelerei üzerine, artik Hz Nuh yorulur, ve necini duasini yapar, ve 

firtina kopar ve Sel ve Tufan olur, kocaman dünya, kafirden küfürden, 

zalimden zulumden, fasikdan fisikdan, müşrikden, vahşiyattan ve her 

türlü kötü cibillyatli, hayvanlardan, ve onlarin ahlaklarini taşiyan kötü 

kişilikli insanlardan, ve kötülükten temizlenir. 

Bu bizim "Neccini" duamizda, o duaya atfen bina edilmiş bir duadir. Bu 

duanin hikmeti ve azameti cok büyüktür, okuduktan sonra sel basma ve 

su afetleri görülebilir. 

 

Bu duanin, dünyada ve cevremizde temizlik için okunmasi tavsiye 

olunur, etrafimizda zalim ve günahkar dinsiz cogaldiysa, bu dua ile 
rabbimizin yardimi ile temizlik istenir. 

Ancak bu temizlik toptan temizlikdirki, önce o kötü kişilerin cibilliyati 

olan, börtü böcük ve hayvnlarda helak olur, yani sivrisinek öldürmek 

degil, batakligi kurutmak gibi olan, daha hatta, bazilarini henüz insan 

olmadan, onlarin börtü böcük hallerini, ve bazi insan olmuş hallerini, 

helak edip temizlemek oldugundan, okunmasi cok hassas ve, bir nevi 

tehlikeli bir duadir 

 

Cok SIK OKUNMAMAMALIDIR, HAFTADA BIR KEZ, iKi KEZ 

OKUNUR, TESiRi GÖRÜLDÜMÜ OKUMA KESiLiR, HAKKIN ADALETi, 

HAKLIYI HAKSIZI AYIRT EDECEKDiR INSALLAH BU DUANIN 
HÜRMETINE" 

 

diye uyarmişdik, görüyorumki bazi sayfalarda bu dua, o uyari kismi 

alinmadan, sadece dua kisimi yayinlanmiş, yahut duanin esrarini 

bilmeyenlerin elinde oyuncak olmuşki, dedikki dikkat tesiri görülünce 
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okuma kesilir, ve öyle olunca işde bazi bilgisizlerin okumasi yüzünden 

dünyda sel felaketleri cogaldi, ve bu duayi gördügünüz sayfalarda, veya 

okudugunu duydugunuz kimseler, bu uyari kismina dikkaet etmiyorlasa, 

onlari uyarin, ve artik bu duayi okumayi kesin. amma yine elimizde 

mevcut duracak inşallah, zikir evradimizin icine yeni versionda 

ekliyecegiz ancak, Bu Azametli dua neymiş diye dahi okuyan kimse, önce 

duayi okumadan niyet etsin, desinki "Ya Rabbi, dua niyetine degil, bilgi 

sahibi olmak için okuyorum" diye dua ve niyet edipde oksun, ve sonra 

duanin esrarini ögrenince, sadece bazi hassas durumlarda, ve onlara 

okumasi ilham edilince okusunlar. Duanin metnini vaazin sonuna 

ekledik, ve niyetinide başina yazdik, önce o niyetle okuyun, ve kalbiniz 

kanaat getirince esrari ve hikmeti üzre okursunuz. 

 

DiKKAT NECCiNi-KURTAR BENi DUASI BUDUR 

 

"Neccini Duası" , "Kurtar Beni Duası" BUDUR 

 

Niyet: "Ya Rabbi, dua niyetine degil, bilgi sahibi olmak için okuyorum" 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Rabbi neccini minel kavmil kafiriyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil müşrikiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil münafikiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil müfsidiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 
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Rabbi neccini minel kavmil müsrifiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil şamatatýyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil müneccimiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil zalimiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil hainiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil lainiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil vahişiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil kaşifiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil sahiriyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmin neffasatil ukadiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil aduvviyn 
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Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil mudzilliyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil vesvasil hannes 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel hannes ellezi minel cinneti vennas 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmit tabuduşşeytan 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil asi vel nisyan 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil keazibiynel tükezziban 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil ehli bidat 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini min amelişşeytan ve hizbuhu 

Ve ente erhamurrahimiyn 

 

Rabbi neccini min ameliddeccal ve hizbuhu 

Ve ente erhamurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil zina 

Ve ente raufurrahimiyn 
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Rabbi neccini minel kavmil mücrimiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel hainiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minen nazarez zalimyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel hasidiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minen nazarel aduvviyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel münfekkiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minen nazares sahiriyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel kaşifiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minen nazarel kafiriyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel müşrikiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini min tefekkürü küfr 
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Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü şirk 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü isyan 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü zulum ve nisyan 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü fiski fücur 

 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü zina 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü cürüm 

Ve ente raufurrahimiyn 

Ve salli a la seyyidina muhammedül emin 

Vel eman el eman el eman el eman ya rabbel alemiyne amiyn 

 

 

 

Neccini 2.Bölüm 

 

Rabbi Yeşfeul mü minin 

Ve ente şifael mü minin 

 

Rabbi Yeşfeul müslimiyn 

Ve ente şifael müslimiyn 

 



©Rasittuncakitapları 
 

 
230 

 

Rabbi Yeşfeul mühtedin 

Ve ente şifael mühtedin 

 

Rabbi Yeşfeul müşfikiyn 

Ve ente şifael müşfikiyn 

 

Rabbi Yeşfeul mutasarrifiyn 

Ve ente şifael mutaSARRIFIYN 

 

Rabbi Yeşfeul HALiMiYN 

Ve ente şifael SELiMiYN 

 

Rabbi Yeşfeul AAAlimiyne 

Ve ente şifael muallimiyn 

 

Rabbi Yeşfeul naimiyne 

Ve ente şifael en amiyn 

 

Rabbi Yeşfeul mazlumiyne 

Ve ente şifael mazlumun 

 

Rabbi Yeşfeul sadikiyne 

Ve ente şifael musaddikiyn 

 

Rabbi Yeşfeul vahişiynel mücrimune 

Ve ente şifael hayatel tercüman 
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Rabbi Yeşfeul kaşifiynel mükaşefetiddiyni islam 

Vessiratel mü minine ve enames salihiyne ve şüheda ve nebaten 

nebbiyyyine ve rasulallah 

Ve ente şifael mü minin müslimiyn saliyhiyn şüheda ve nebiyyine ve 

rasulune cemiiiyn 

 

Rabbi Yeşfeul musa ve ashabiyn 

Isa ve ashabiyn mehdi ve cemeatiyn 

Ve ente şifaes sadikiynel sirateş şereatıyn 

 

Rabbi Yeşfeul halikiyn 

Ve ente şifael mahlukiyn 

 

Rabbi Yeşfeul refikiyn 

Ve ente şifael merfukiyn 

 

Rabbi Yeşfeul gaametiyn 

Ve ente şifael ehli istikametel mü minin 

 

Rabbi Yeşfeun naas 

Ve ente şifae insane ellezi zaaifun bel şeytane aduvvin mübiyne minel 
cinneti vennas 

 

Rabbi Yeşfeul Abdullah 

Ve ente şifael mü minine taabudallah 

 

Rabbi Yeşfeul müttekiyne 

Ve ente şifael müttekiyn 
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Rabbi Yeşfeul siddikiyne 

Ve ente şifael müsaddikiyn 

 

Rabbi Yeşfeul veledi vel benatil gayri reşidiyn 

Ve ente şifael Raşidiynel mürşidiyn 

 

Rabbi Yeşfeul failiynel men faale arifiyn 

Ve ente şifael marufun 

 

Ya kahhar DECCAL VE ORDUSUNU KAHREYLE 

Ve ente kahharul aziym 

 

Rabbi Yeşfeul mü minine bi sahibi adabel islam vel müslimun 

Ve ente şifael sahibu ahlakel melekiyn 

 

Rabbi Yeşfeul mü minin bi sahibi kalbil mutmainniyn 

Ve ente şifael tatminiyne bil iman 

 

Rabbi Yeşfeul mü minine sahibi firaset 

Ve ente şifael mü minine ellezi nazerel min firaset 

 

Rabbi Yeşfeu tatmeinnel kulub heze min ile zikrullah 

ellezi şifael mü minine heza vallahi kitabullah furkanullah kerimul kitap 

kelamullah amiyne salavatullah ve selamullah alennebiyyine 
muhammedun rasulullah 
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Neccini 3.Bölüm 

 

Essalatu vesselamu aleyke ya rasulallah 

Essalatu vesselamu aleyke ya habiballah 

Esselatü vessselamu aleyke ya şefiallah 

Essealtü vesselamun aleyke ya azizallah 

Esselatü veselamu aleyke ya seyyidinel evveliyne vel ahiriyne ve selamün 

alel mürseliyne vel hamdülillahi raabbil alemiyn 

Amiyn amiyn bi hurmeti taha ve yasin 

Istecib duaene ya rabbel alemiyn 

 

Raşidi Tarikatında - Tevhidi Kebir Zikri - Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Bu Zikir, Günlük virdimizin haricinde, sari (Boş) vakitlerde, haftada bir 

veya, iki defa okunur, Bu Zikir sadece Kelimei Tevhid ve o peygamberin 

lakab ve Ünvanından ibarettir, parentez içindekiler ise, onun açıklması 

ve, kolayca, hangi peygamber kim? ve ne yapmış, onunların kısaca 

öğrenilmesine faydalı olup, kısa bir peygamberler tarihi bilgisidir. onlar 

okunup ögrenilince, artık her defa açıklamaları da okumaya gerek yok, 

sadece zikir kısmı zikredilip okunur. Zikrimizde bunu okuyan her kimse 

de, bir anda kısaca peygamberler tarihinide okumuş öğrenmiş olacak. 

 

Peygamberlerin Lakab ve Ünvanları 

 

Öncelikle bilinmelidir ki, bu Ünvanlar, o peygamberlerin, mizac ve güzel 

ahlak, ve, Allah ile olan münasebetleri sebebiyle, insanlar tarafından 

onlara verilmiştir. Yoksa Allahu Teala Kuranda, Böyle ünvanlar ile onlara 

hitab etmemiştir. Kuran'da Allahu Teala nın, Hz. Musa a.s ile konuştuğu 

bildirilmekle birlikte, doğrudan Kelimullah "Kelimullah= Allah ile 

konuşan" deyimi Kuran da kullanılmaz. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s) 

de Miraç sırasında Allah ile konuşmuştur, fakat ona Kelimullah demeyiz, 

Muhammed aleyhisselama Habibullah deriz, ve birde Rasulallah veya 
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Rasulullah denir ki, ve bu kuranda Fetih suresinde, peygamberimize 

böyle bir hitap vardır. 

 

bazı peygamberlerin bazı hasssas durumlarına bakaraktan, şu lakab ve 

ünvanların, onlara daha çok yakıştığına karar kıldık. ve her peygambere 

iman (Kelime-i Tevhid cümlesi), o peygamerin durumu ile ve lakabi ile ve 
tevhid kelimesi ile meydana geldiği için, bunları da şöyle sıraladık : 

 

TEVHiDi KEBiR BUDUR 

 

La ilahe illallah, Cebrail Vahyullah (Vahyi getirip götüren melek olduğu 

için) 

La ilahe illallah, Adem Safiyullah (Allahü teâlânın ihsanı ile seçilmiş saf 
ilk ve temiz kimse olarak yaratılmış demektir) 

La ilahe illallah, Habil Mezruallah (ilk çiftcilik yapan olduğu için) 

La ilahe illallah, Kabil Meşyullah (ilk hayvancılık ve besicilik yapan 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Habil Mazlumullah (ilk zulme uğrayan olduğu için) 

La ilahe illallah, Kabil Katilullah (ilk Katil olan insan olduğu için) 

La ilahe illallah, idris Terziyyullah (ilk Terzi olduğu için) 

La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah (Gemi ile bütün insan ve hayvan sounu 

kurtaran olduğu için Neciyullah yani kurtarıcı ünvanı alır ) 

La ilahe illallah,ilyas Cennetullah(Cennte girip bir dah çıkmadığı için) 

La ilahe illallah, Hızır Hayyullah (Ölmeyen, hep diri kalan, ölümsüzlük 

suyundan içen adam olduğu için) 

La ilahe illallah,Salih Haggullah(Hayvanlardan olan Deve ninde, insanlar 
gibi, Allahin suyundan içmeye hakkı olduğunu savunduğu için) 

La ilahe illallah, Hud Mahfuzallah (Taş fırtınasından, Kendisi ve 

ahalisini, etraffına çizdiği bir daire bir çizgi ile, Allah ın onları koruduğu 
için, Satürn Meselesi) 

La ilahe illallah, Zülkarneyn Setrullah (Yecüc mecuc ile aramıza set veya 

sütre çeken olduğu için) 
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La ilahe illallah, Şaya Femullah (Allahu Teala, bir seferinde, insanlara 

onun ağzından hitap ettiği için) 

La ilahe illallah, Elyesa Nasrullah(Allah onu bir peygambere yardımcı 
olarak yani nasrani olrak tayin etmiştir onun için) 

La ilahe illallah, Üzeyir Müheyminulllah (Allah onun ölüleri nasıl 

diriltiyorsun sorusuna karşılık onu Eşeğini öldürüp 300 sene sonra 
tekrar diriltmiş müheymin etmiştirde ondan dolayı) 

La ilahe illallah, Eyyub Marizallah ( Büyük bir bela olan hastalığa 
tutulduğu için) 

La ilahe illallah, Lokman Şifaullah veya Hekimullah (ilk Doktor, ve neyin, 

neye iyi geldiğini bilen, o olduğu için) 

La ilahe illallah, Yunus Tevkifullah veya Tevfikullah 

(Allah ın Yunus peygamberi cezalandırıp, bir yunusun balığının karnında 
hapsettiği için, yani tevkif ettiği için) 

La ilahe illallah, Yuşa Refikullah (Musaya Hızır ile yolculuğunda ona 
refakat eden olduğu için) 

La ilahe illallah, ibrahim halilullah (Allahü teâlânın dostu demektir) 

La ilahe illallah, ismail Zebhullah (ilk Kurbanlık olduğu için) 

La ilahe illallah, ishak Mucizallah (Kısır olan Sareye sonradan ibrahimin 

duasi sebebiyle, sonradan mucizevi melek tedavisi sebebiyle verildiği 
için) 

La ilahe illallah, Lut Mağdurallah yahut Hicretulllah (ülkesinden, ardına 
bile bakmadan çıkarıldığı için) 

La ilahe illallah, Yakub Hasretullah (Yusufuna hasretinden katarakt 

olana kadar agladığı için) 

La ilahe illallah, Yusuf Cemalullah veya Cemilallah veya Ruyetullah 
(Güzel yüzlü ve rüya yorumcusu olduğu için) 

La ilahe illallah, Bünyamin Merhametullah (Yusufu öldürmeyelimde 

kuyuya atalım, belki biri gelir çıkarır da kurtulur dediği için) 

La ilahe illallah, Davud Yedullah (ilk defa elleriyle, demirin nasıl işlenip 

yararlı hale getirilceği ilmi, ona öğretildiği için, Demir elinde hamur 

olurdu diye rivayetler var) 
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La ilahe illallah, Süleyman Malikullah veya Hakimullah (Dünyadaki, 

insanların, hayvanların, Cinlerin ve Şeytanların Hükümdari olduğu, ve 
verdiği hükümlerde de isabetli kararlar verdiği için) 

La ilahe illallah, Şuayb Raillah (Allah ın ona, geçimlik olaraktan Çobanlık 

mesleğini verdiği için, Hz musanın denizi yardığı (Asa-ı Musa) Aasaa sıda 
onun çobanlık Aasa sıdır ) 

La ilahe illallah, Harun Tercümanullah (Musanın dili pepe veya peltek 

olduğu için, onun dediklerini, firavuna ve başkalarına tercüme eden 
olduğu için) 

La ilahe illallah, Musa Kelimullah (Allahü teâlânın kendisi ile konuştuğu 
kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, irmiya Mekrullah (Doğru olan bir hile ile imtihan olduğu 

için) 

La ilahe illallah, Zekeriya ve Yahya Şehidullah (Zalimlerce hunharca 
kesilerekten Şehid edildikleri için) 

La ilahe illallah, Meryem iffetullah (Namuslu olmasına rağmen hamile 

kaldığı için, isaya rab ve tanrı denilir, Tanrı doğurabilcek kadar iffetli 
olan olduğu için Immaculata) 

La ilahe illallah, isa Ruhullah (Allah O nu Kutsal ruhundan, yani O nu, 

babasız değıl amma, daha dünyaya gelmemiş bir ruh halindeki Babadan 
meydana getirdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah veya Habiballah (Allahın elçisi 
ve peygamberi ve sevdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ebu Bekir Sadıgullah (Peygamerimize sadık bir dost 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Ömer Adlullah (Adaleti yerine getirmek için, kendi 
çocuğuna bile acımayan olduğu için) 

La ilahe illallah, Osman Hayaullah (Çok Terbiyeli bir kimse, meleklerin 

bile ondan utandığı kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ali Esedullah (Korkusuz bir yiğit olduğu için) 

La ilahe illallah, Hasan vel Hüseyin Reyhanullah (Peygamerimizin, onlar 

benim, cennetteki, iki reyhanım, iki kokum dediği için) 

La ilahe illallah, Fatma Ümmiyyullah ( O na biz müslümanlar, hep 

annemiz diye hitap ettiğimiz, ve hatta peygamerimizin bile, annecik veya 
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"Baabasının Annesi" diye hitap ettiği için, Hani bizlerde de meşhur 

olmuştur, Sevince annem diye yavrumuza hitab ederiz) 

La ilahe illallah, Mehdi Hidayetullah (insanlara yolun doğrusunu 
gösteren olduğu için) 

La ilahe illallah, Halid bin Velid Seyfullah (müslümanada, kafirede, Allah 

ın yenilmeyen kılıcı olduğu için) 

La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah (Uhud savaşında Hz. Resûlullahı 

korumak uğrunda müşriklerden gelen oklara ellerini siper eden Hz. 

Talha iki elini kaybetmiş ve Peygamberimizde Ona Allahın iki eli veya 

kolu manasında Ubeydullah lakabını verdiği için) 
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