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“Kullarým, beni sana soracak olurlarsa,
gerçektende ben pek yakýným. Bana dua
ettiði zaman dua edenin çaðrýsýna cevap
veririm. Öyleyse onlarda bana cevap
versinler ve bana inansýnlar ki doðruya
eriþsinler.”
Bakara Suresi Ayet 186
De ki “Sizin duanýz olmasaydý Rabbim size
deðer verir miydi?” Furkan Suresi Ayet 77
Rabbini, kendi kendine, yalvararak,
ürpertiyle, yüksek olmayan bir sesle sabah
akþam hatýrla. Farkýnda olmayanlardan
olma.
Araf Suresi Ayet 205

Dua Etmek ve Dualarýn Kabulü
Kur’an-ý Kerim ayetlerinde pek çok kez,
Allah’a gönülden teslim olan kullar olarak
dua etmek ve Allah’ýn yüceliðini ifade
etmek emredilmiþtir. Dua mana itibariyle
çaðýrmak, seslenmek, istemek; yardým
talep etmek gibi anlamlara gelmektedir.
Dua kulun Allah’a olan bir yöneliþidir.
Dua kul üzerinde psikolojik manada bir
rahatlama, huzur ve gönül tatmini
doðurur. Duada Allah ile kul arasýnda bir
vasýta yoktur. Kul, Yaratanýna halini arz
eder ve niyazda bulunur. Bu yüzden kul
açýsýndan dua etmek oldukça önemli bir
ibadettir.
Bizim için gerçek manada neyin hayýrlý
olacaðýný sadece Allah bilmektedir. Bizim
zahiren hayýr gördüðümüz ve istediðimiz
bir þey aslýnda hayýrlý olmayabilir. Bu
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durum pek çok insanýn baþýna gelmiþ ve
gelmekte olan bir husustur. Bu yüzden
Allah bazen bizim için hayýrlý olmayacak
bir þeyi nasip etmediði gibi hayýrlý olacak
olsa da kulunu sabýr imtihanýna tutmak
için de istediðimiz þeyi nasip etmeyebilir.
Tüm bunlardan dolayý dua etmekte ve
Allah’a gönülden baðlanmakta ýsrarlý ve
samimi olmak gerekmektedir. Olaya dua
ettim ama kabul olmadý þeklinde
yaklaþmak bir mümine yakýþan tavýr
deðildir. Her þeyde hayýr aramak ve tatmin
olmak en doðru olanýdýr. Duanýn
samimiyet içerisinde ve ne söylendiðinin
bilinerek yapýlmasý amacýna daha uygun
olacaktýr.
Allah kullarýný bazen türlü imtihanlarla
zorluk ve sýkýntýlarla sýnar. Bazen de
insanlar bu dünya hayatýnda yapmýþ
olduklarý birtakým hatalarýn bedelini
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öderler. Her ne durumda olunursa
olunsun Allah’tan yardým dilemeyi ve
Allah’a yönelmeyi hayatýn temel prensibi
edinmek gerekir.
Kul Allah’a dayanýp güvenirse ve gerçek
dost olarak sadece Allah’ý bilirse mutlaka
yardým görecektir. Ancak pek çok kiþide
görüldüðü gibi Allah’ý sadece zor
zamanlarda hatýrlamak ve çaresiz
kalýndýðýnda O’na dua etmek yanlýþ bir
tutumdur. Zorda ve çaresiz kaldýðý anlarda
Allah’a
yakaran
sonra
sýkýntýsý
giderildiðinde tekrardan eski hayatýna
dönerek Allah’ý adeta unutan pek çok
örnekle karþýlaþýrýz. Bu gibi örnekler
tekrardan çaresiz kalana kadar Allah’ý hiç
düþünmez ve hatalardan uzak durmazlar.
Oysa kulun Allah’a muhtaç olmadýðý tek
bir an dahi yoktur.
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Dualar gönülden ve samimi bir biçimde
yapýldýðýnda Allah mutlaka en olumlu ve
güzel bir biçimde cevap verecektir.
Dualarda dünyevi maddi isteklerden çok
hem bu dünya hayatýnda hem de ahirette
hayýrlý iman ve ihlâs sahibi kullardan
olunmasýnýn dilenmesi ve Allah’ýn bize
sunmuþ olduðu sayýsýz nimet ve imkândan
dolayý þükredilmesi daha uygun bir tutum
olacaktýr. Ýstenilen mal ve mülk þayet kiþiyi
bu dünya hayatýnda saptýracak ve azgýnlýk
yapmasýna sebep olacaksa böyle bir kiþi
için sahip olduðu ve olacaðý malýn þerden
baþka bir tarafý bulunmamaktadýr. Kula
düþen Allah’a gönülden baðlanarak dua
etmektir. Neyin hayýrlý olduðu ya da neyin
nasip olacaðý sadece Allah’ýn bilgisindedir.
Dua’da korku ve ümit bir arada
bulunmalýdýr. Zira Kur’an-ý Kerim A’raf
Suresi Ayet 56’da: “Allah’a korku ve
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ümitle dua edin” diye buyrulmaktadýr.
Allah’ýn rýzasýný kaybetmekten, nefsin
doymaz istekleri karþýsýnda kibirlenmekten korkmak ve Allah’ýn rahmet ve
merhametine sýðýnarak ümit etmek
gerekir. Dualarý içten ve samimi bir
þekilde yapmak, aceleye getirmemek
gerekir. Hem kendimiz hem yakýnlarýmýz
hem de tüm inananlar için dua edilmeye
çalýþýlmalý bu konuda cömert davranýlýp
kendimiz için dilediðimiz hayýrlar diðer
samimi Müslümanlar için de dilenip
arzulanmalýdýr.
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Allah’ýn Ýsimleri (Esmâ-i Hüsnâ)
Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ýn isimleri için
kullanýlan bir tabirdir. Ýsmin çoðulu olan
esmâ ile “güzel, en güzel” anlamýndaki
Hüsnâ kelimelerinden oluþan Esmâ-i
Hüsnâ terkibi Kur’an ayetlerinde Allah’a
nisbet edilen isimleri ifade etmektedir.
Yüce yaratýcýnýn duyular ile idrak edilmesi
mümkün deðildir. Allah’ý, Kur’an
ayetlerinin bize ifade ettiði þekilde ancak
evren ve insan ile olan iliþkisi bakýmýndan
tanýma imkânýmýz bulunmaktadýr. Kur’an
ayetlerinin ifadesiyle en güzel isimler
Allah’ýndýr. Kur’an’da, Allah’a bu isimleri
ile yönelmemiz O’nu bu isim ve sýfatlar ile
yüceltmemiz buyrulmaktadýr.
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Rahman ve Rahim Allah’ýn Adýyla
En güzel isimler (Esmâül Hüsna),
Allah’ýndýr; O’na onlarla dua edin. O’nun
isimlerinde ters bir tutum izleyenleri
býrakýn. Yapýp ettiklerinin cezasýný
çekeceklerdir.
A’raf Suresi Ayet 180
De ki: “Ýster Allah diye yakarýn, ister
Rahman diye yakarýn. Hangisiyle
yakarýrsanýz yakarýn, en güzel isimler
(Esmâül Hüsna) O’nundur. Namazýnda
sesini yükseltme, kýsma da. Ýkisi ortasý bir
yol tut.”
Ýsra Suresi Ayet Ayet 110
Allah’týr O! Haalik, Bâri’, Musavvir’dir O!
En güzel isimler (Esmâül Hüsna) O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nu
tespih eder. Azîz’dir O, Hakîm’dir.
Haþr Suresi Ayet 24
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Allah’týr O. Ýlah yok O’ndan baþka. En
güzel isimler (Esmâül Hüsna), O’nundur.
Tâhâ Suresi Ayet Ayet 8
Allah tektir. Kendisinden baþka ilah, eþi ve
benzeri yoktur. Doðmamýþ ve doðurulmamýþtýr. Varlýðý zorunlu ve kendisinden
olandýr. Baþlangýcý ve sonu yoktur.
Yaratan var eden, her an her þeye güc
yetiren, yarattýklarýnýn ihtiyaçlarýný en
güzel biçimde saðlayandýr. Gören, iþiten,
lütfu ve rahmeti sýnýrsýz olandýr. Din
gününün sahibidir. Koruyup gözetendir.
Tüm övgülerin sahibi, cömertliði ve ikramý
sonsuz, eþsiz kudrettir. Övgülerin, yakarýþlarýn, tövbelerin, dualarýn yöneldiði tek
kudrettir… Yüce Allah’ýn Kur’an-ý Kerim
ayetlerinde geçen tek kelimelik isim ve
sýfatlarýný þu þekilde sýralayabiliriz:
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Allah: Varlýðý zorunlu olan ve bütün
övgülere lâyýk bulunan, yaratan, yapýp
eden, ezeli, ebedi olan, eþsiz ortaksýz
kudret.
Afüvv: Affeden, hatalarý ve günahlarý
baðýþlayan.
Ahad: Zatýnda, varlýðýnda tek olan.
Âhir: Sonu olmayan.
A’lâ: En yüce.
A’lem: En iyi bilen.
Âlim: Tüm bilgilerin kaynaðý olan, her þeyi
gereðince bilen.
Aliyy: Yüceliðin kaynaðý ve sahibi. Ulu.
Azîm: Ululuðun kaynaðý ve sahibi, çok
yüce.
Azîz: Kudret ve onurun kaynaðý ve sahibi.
Çok güçlü, çok onurlu.
Bâri: Var eden, bir model olmaksýzýn
canlýlarý var eden.
Basîr: Görme gücünün kaynaðý, en iyi
þekilde gören. Her þeyi gören.
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Bâtýn: Gözle görülemeyen, her þeyde
kendinden bir güç bulunan.
Bedî: Var eden, yarattýklarýný ahenk ve
güzelliklerle donatan.
Berr: Ýyilik ve lütfu sonsuz olan.
Câmi: Toplayýp düzenleyen, kýyamet günü
hesaba çekmek için mahlukatý toplayan.
Cebbâr: Ýradesini her durumda yürüten,
yaratýlmýþlarýn halini iyileþtiren.
Ekrem: Cömertlerin cömerdi. Cömertliði
sonsuz.
Evvel: Ýlk. Baþlangýcýna zaman belirlemek
söz konusu olmayan.
Fâlýk: Yarýp parçalayarak ortaya yeni bir
þey çýkaran, tohum ve danelerin içinden
yeni ürün çýkaran.
Fâtýr: Yaratan. Birtakým varlýklarý yarýp
parçalayarak yeni varlýklara ve yeni
oluþlara vücut veren.
Fettâh: Açan. Fetih ve zafer lütfeden.
Kolaylýk saðlayan.
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Gaffâr: Dilediðinde günahlarý beklenmedik þekilde affeden.
Gâfir: Baðýþlayýcý affedici.
Gâfur: Sürekli bir biçimde günahlarý
affeden.
Gâlib: Her hal ve þartta galip gelen.
Ganî: Zengin. Zenginliði sýnýrsýz olan.
Yanýnda herkesin yoksul kaldýðý kudret.
Haalik: Yaratan, var eden.
Habîr: Her þeyden en iyi biçimde
haberdar olan.
Hâdî: Hidayet veren. Doðruya, iyiye ve
güzele kýlavuzlamada en yüce kudret.
Hâfiy: Lütufkâr.
Hâfýz: Koruyan ezberinde tutan.
Hafîz: Koruyup gözeten. Her þeyi kontrol
ve gözetimi altýnda tutan.
Hakîm: Tüm hikmetlerin kaynaðý. Her
yaptýðýnda mutlaka bir hikmet bulunan.
Hakk: Gerçeðin kaynaðý ve belirleyicisi.
Her yaptýðý ve emri gerçeðe en uygun olan.
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Hakkýn ve hukukun kaynaðý ve belirleyicisi.
Halîm: Davranýþlarýnda yumuþak ve
þefkatli. Sertlik ve katýlýktan uzak olan.
Hallâk: Yaratýþý sürekli olan.
Hamîd: Her türlü övgünün sahibi ve
muhatabý olan.
Hasîb: En iyi ve en hassas biçimde hesap
soran.
Hayy: Sürekli diri. Hayatýn kaynaðý.
Kendisi için ölüm söz konusu edilemeyen.
Ýlah: Tapýlmaya layýk tek kudret. Yüce,
eþsiz.
Kaadir: Kudretin kaynaðý ve sahibi.
Kaahir: Yarattýklarý üzerinde hüküm ve
egemenlik kuran.
Kadîr: Gücü her þeye ulaþan, her þeyde
hissedilen.
Kâfî: Hem kendisine hem de yarattýklarýna yeten. Kullarýnýn her türlü istek
ve ihtiyaçlarýna cevap veren.
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Kahhâr: Gerçeði örtüp, buyruklarýna
karþý çýkan inkarcýlarý kahrý altýnda ezen.
Karîb: Çok yakýnda olan. Kullarýna þah
damarlarýndan daha yakýn olan.
Kavî: Gücü bizzat kendinden olan.
Kayyûm: Kudretin kaynaðý.
Kebîr: Tüm büyüklük ölçülerinin kavrayamayacaðý þekilde büyük olan.
Kerîm: Lütfu hep iþleyen, cömert.
Kuddûs: Tüm kutsallýklarýn kutsadýðý,
tüm varlýðýn tespih edip yücelttiði.
Latîf: Gözle görülmeyen.
Mâlik: Sahip olan.
Mecîd: Cömertlik ve ululuðun kaynaðý.
Melik: Güç, saltanat ve yönetimin en yüce
sahibi.
Melîk: Güç ve saltanatý dilediði þekilde
daðýtan.
Metîn: Her hal ve tavýr karþýsýnda sebat ve
dayanýklýlýðýný koruyan. Güçlü, zorlu.
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Mevlâ: Koruyup gözeten, destek veren.
Sevdiklerinin her hal ve þartta yanýnda
bulunan.
Mucîb: En iyi þekilde, en kýsa zamanda
cevap veren.
Muhît: Her þeyi çepeçevre kuþatan.
Muhyî: Yaratan, hayat veren. Ölüleri
dirilten.
Mukît: Yarattýklarýnýn gýda sistemlerini,
beslenme tarzlarýný belirleyen ve her
birinin gýda edinmesini saðlayan.
Muktedir: Her þeye gücü yeten, kudretli.
Musavvir: Þekil, renk ve desen veren.
Görünüþ kazandýran, görünüþü ahenkli
kýlan.
Müheymin: Hükmü altýnda tutan. Kâinatýn bütün iþlerini gözetip yöneten.
Mümin: Güven veren, vaadine güvenilen.
Müsteân: Darda ve zorda kalanýn baþvurduðu yardým dilediði kudret. Kendisinden
yardým ve destek istenen.
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Müteâl: Aþkýn, yüce. Ýzzet, þeref ve
hükümdarlýk bakýmýndan en yüce olan.
Mütekebbir: Ululuk ve yüceliðin kaynaðý
olan. Kibre ve böbürlenmeye sapanlarý
hizaya getiren.
Nasîr: Yardým eden.
Nûr: Iþýk. Iþýðýn, aydýnlýðýn, yol gösteriþin,
erdiriþin kaynaðý ve yöneticisi olan.
Rab: Besleyip, terbiye edip eðiten.
Rahîm: Rahmet ve merhameti sýnýrsýz
olan. Baðýþlayan, esirgeyen.
Rahman: Rahmeti sonsuz olan. Baðýþlayan, esirgeyen.
Rakîb: Kontrol eden, gözleyip gözetleyen.
Raûf: Acýma, þefkat ve esirgemesi sýnýrsýz olan.
Refî: Yücelten, izzet ve þeref veren.
Rezzâk: Yarattýðý tüm varlýklarýn rýzklarýný fazlasýyla veren.
Samed: Tüm ihtiyaçlarýn, niyetlerin,
övgülerin, yakarýþlarýn yöneldiði eþsiz
kudret.
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Selâm: Esenlik, barýþ ve mutluluðun kaynaðý.
Semî: En iyi þekilde iþiten, duyan. Her þeyi
iþitip duyan.
Þâkir: Þükredenleri duyup ödüllendiren.
Þehîd: En yüce tanýk. Her þeyi görüp
gözetleyen.
Þekur: Bütün þükürlerin yöneldiði kudret.
Az iyiliðe çok mükâfat veren.
Tevvâb: Tövbeleri çok kabul eden. Tövbe
nasip eden. Kendisine yönelenlerin bu
yöneliþlerini karþýlýksýz býrakmayan.
Vahhâb: Baðýþý sýnýrsýz olan. Sürekli ve
sýnýrsýz bir biçimde baðýþta bulunan.
Vâhid: Sýfatlarýnda, özelliklerinde tek ve
biricik olan.
Vâris: Bütün mülk ve saltanatlarýn sonunda kendine teslim edildiði kudret.
Dilediðini dilediðine mirasçý kýlan.
Vâsî: Varlýðý sürekli geniþleten. Yaratýþý ve
yarattýklarýný dilediði þekilde artýrýp geniþleten.
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Vedûd: Sevginin kaynaðý olan. Seven.
Sevdiren. Tüm sevgilerin en son ve en yüce
gayesi olan.
Vekîl: Gücü ve yönetimi kullanan.
Güvenilip dayanýlan.
Velî: Dost, yardýmcý. Destek veren.
Zâhir: Her þeyde tecelli eden. Tüm yarattýklarýnda, kendisinden görülebilir izler,
iþaretler bulunan.
Kur’ân-ý Kerîm Ayetlerine Göre
(Mü’min) Ýnanan Olmak
Rabbimizin, kýlavuz ve rahmet olmasý için
peygamberimiz aracýlýðýyla biz kullarýna
göndermiþ olduðu Kur’ân-ý Kerîm,
Allah’ýn varlýðý, birliði, her an her þeye
olan hâkimiyeti, eþsiz yaratýþý, sanatý ile
beraber âlem üzerindeki lütfu ve rahmeti
hakkýnda eðitici ve öðretici ayetler içer21

mektedir. Kur’an hidayet kaynaðý ve
rehberdir. Rabbimizin bizden isteklerini
ve nasýl bir kul olmamýz gerektiðini
Kur’an’dan öðreniriz. Kiþi Rabbinin
terbiye ediciliði altýnda kendini geliþtirir ve
varlýðýný Ýslam tabiatý üzerine devam
ettirir. Kur’an ayetleri insanlarý pek çok
konuda düþünmeye davet ederken bu
dünya hayatýnýn geçiciliðini ve varýlacak
asýl yurdun hesap sonrasý ahiret yurdu
olduðunu öðretir. Kiþi, kaçýnýlmaz olan
ölüm gerçeði karþýsýnda yaþantýsýnda
dünya ve ahiret dengesini kurar. Neden
var olduðunu ve kendini var eden Güc’e
karþý görev ve sorumluluklarýný öðrenir.
Hem bireysel olarak hem de içinde
bulunduðu topluluðun bir parçasý olduðu
bilinciyle affetmeyi ve barýþý esas alýr.
Kötülüklerden, çirkinliklerden, haramlardan, yalan ve hileden uzak durur.
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Sever, sevilir, güzel ahlaklý davranýr. Sahip
olduðu nimet ve imkânlarýn kendisine
emanet olarak verildiði bilinciyle paylaþýr,
yardýmlaþýr. Yaþantýsýný Kitaba uygun
olarak sürdürür, insanlara iyiyi ve güzeli
gösterir, örnek olur. Adaleti esas alýr.
Dünyevi hýrslardan bencil ve doymaz
tutkulardan uzak bir þekilde yaþar. Mala,
mülke, servete, makam ve mevkii
sevdasýna tamah etmez. Peygamberlerin
Allah yolundaki mücadelelerini ve
yaþantýlarýný kendine örnek edinir.
Fedakârdýr, Allah yolunda malýyla, canýyla
çalýþýp
didinir,
dünyevi
menfaat
gözetmeksizin samimi bir biçimde
hayýrlarda yarýþýrcasýna koþar. Baþýna
gelenlere karþý sabreder. Allah’ý çokça
hatýrlar, över, þükreder. Allah’a gönülden
dayanýp güvenir, en olumsuz durumlarda
bile bir imtihan ya da hayýr olduðunu
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kavrar. Ýbadetlerine titizdir. Gerek iþ
gerek eþ gerekse diðer seçimlerinde ahireti
için hayýrlý olaný gözetmeye çalýþýr. Boþ
iþlerden yüz çevirir, vaktini hayýrlý bir
biçimde deðerlendirir. Konuyla ilgili
ayetlerin bir kýsmý þu þekilde gösterilebilir:
Rahman ve Rahîm Allah’ýn Adýyla
Ýnsanlar içinde öyleleri vardýr ki, Allah
dýþýnda bazýlarýný Allah’a eþ tutarlar da
onlarý Allah’ý sevmiþ gibi severler. Ýman
sahipleri ise Allah’a sevgide çok kararlý ve
taþkýndýrlar. Zulme saplananlar, azabý
gördüklerinde tüm kuvvetin Allah’ta
bulunduðunu, Allah’ýn azabýnýn çok
þiddetli olduðunu fark edeceklerini
anlayabilseler! 2 Bakara Suresi Ayet 165
De ki: “Benim namazým, kulluðum
hayatým, ölümüm âlemlerin Rabbi olan
Allah içindir.”
6 En’am Suresi Ayet 162
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Onlara bir ýstýrap gelip çattýðýnda þöyle
derler: “Biz Allah içiniz ve sonunda O’na
dönüp gideceðiz.”
2 Bakara Suresi Ayet 156
Ýnsanlardan öylesi de vardýr ki, benliðini
Allah’ýn hoþnutluðunu elde etmeye satar.
Allah, kullarýna karþý Raûf’tur, çok
þefkatlidir.
2 Bakara Suresi Ayet 207
Öyle erler vardýr ki, bir ticaret de bir alýþveriþ de onlarý Allah’ýn hatýrlanmasýndan
namaz kýlmaktan, zekât vermekten
alýkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin
döneceði günden korkarlar.
24 Nur Suresi Ayet 37
Allah’a çaðýrýp hayra ve barýþa yönelik iþ
yapan ve “Ben, Müslümanlardaným” diyen
kimseden daha güzel sözlü kim vardýr?
41 Fussilet Suresi Ayet 33
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O müminler ki, insanlar kendilerine,
“Halk size karþý bir araya gelmiþ, korkun
onlardan” dediklerinde, bu onlarýn
imanýný arttýrdý ve þöyle dediler: “Allah
bize yeter. Ne güzel Vekil’dir O.”
3 Ali Ýmran Suresi Ayet 173
Allah sizi annelerinizin karýnlarýndan
çýkardý, hiçbir þey bilmiyordunuz; þükredebilesiniz diye size iþitme gücü, gözler
ve gönüller verdi.
16 Nahl Suresi Ayet 78
Bunlar, inanan ve gönülleri Allah’ý
hatýrlamakla tatmin bulan kiþilerdir.
Gözünüzü açýn! Gönüller yalnýz Allah’ý
hatýrlamakla tatmin bulur.
13 Rad Suresi Ayet 28
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Þu iðreti dünya hayatý, bir eðlence ve
oyundan baþka þey deðil. Âhiret yurduna
gelince, asýl hayat iþte odur. Ah,
bilebilselerdi! 29 Ankebut Suresi Ayet 64
Ýçinizden hayra çaðýran, doðruluk ve
güzelliði belirleneni emreden, kötülük ve
çirkinliði belirlenenden alýkoyan bir
topluluk olsun. Kurtuluþ ve zafere eren
iþte onlardýr. 3 Ali Ýmran Suresi Ayet 104
Affetmeyi esas al. Ýyiyi ve güzeli emret,
cahillerden yüz çevir.
7 Araf Suresi Ayet 199
Yoksula, yetime ve esire, yemeði severek
yedirirler. “Biz size yalnýz ve yalnýz Allah
rýzasý için yediriyoruz. Sizden bir karþýlýk
da bir teþekkür de istemiyoruz…
76 Ýnsan Suresi Ayet 8-9.
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Hiç kuþku yok, kurtulmuþtur müminler.
Namazlarýnda derin bir saygý içindedir
onlar. Boþ ve lüzumsuz sözden yüz
çevirmiþlerdir onlar. Zekâtý vermek için
faaliyettedir onlar. Cinsiyet organlarýný/ýrzlarýný koruyanlardýr onlar.
23 Müminun Suresi Ayet 1-5.
O müminler, emanetlerine, ahitlerine
saygý duyup sahip çýkanlardýr.
23 Müminun Suresi Ayet 8.
Ýþte bunlar, hayýrlarda yarýþýrlar. Ve
hayýrlarda önde gidenler de onlardýr.
23 Müminun Suresi Ayet 61.
Müminler ancak þu kimselerdir ki, Allah’a
ve resulüne iman ederler; sonra hiçbir
kuþkuya düþmezler ve mallarýyla,
canlarýyla Allah yolunda mücadele
ederler. Ýþte bunlardýr, özü-sözü birbirine
uyanlar.
49 Hucurat Suresi Ayet 15.
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Onlar bollukta ve darlýkta infak ederler.
Öfkelerini yutanlardýr onlar, insanlarý
affedenlerdir. Allah, güzel düþünüp güzel
davrananlarý sever.
3 Ali Ýmran Suresi Ayet 134
Yüzlerinizi doðu ve batý yönüne
çevirmeniz zafer ve mutluluða ermek
deðildir. Zafer ve mutluluða ermek o
kiþinin hakkýdýr ki, Allah’a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara, peygamberlere
inanýr; akrabaya, yetimlere, çaresizlere,
yolda kalmýþa, yoksullara, özgürlüðüne
kavuþmak gayretinde olanlara malý seve
seve verir, namazý kýlar, zekatý öder.
Böyleleri söz verdiklerinde ahitlerine
vefalýdýrlar; bolluk ve bereket zamaný
kadar, zorluk, sýkýntý ve þiddet zamanýnda
da sabýrlýdýrlar. Ýþte bunlardýr özüyle sözü
bir olanlar. Ve iþte bunlardýr korunan
takva sahipleri. 2 Bakara Suresi Ayet 177.
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(Hz. Lokman’ýn oðluna öðütleri)
“Oðulcuðum, þu bir gerçek ki, yaptýðýn, bir
hardal dânesi aðýrlýðýnda olsa, bir kayanýn
baðrýna veya göklere, yahut yerin baðrýna
konsa, Allah onu yine de ortaya getirir.
Çünkü Allah Latif’tir, lütfu sýnýrsýzdýr;
Habîr’dir, herþeyden haberdardýr.”
“Yavrucuðum; namazý kýl, iyilik ve
güzelliði belirlenene özendir, kötülük ve
çirkinliði belirlenenden sakýndýr, baþýna
gelene sabret. Çünkü bunu yapabilmek,
zorlu/önemli iþlerdendir.” “Kibirlenerek
insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde
kasýlarak yürüme. Çünkü Allah, kurulakurula kendini övenlerin hiçbirini
sevmez.” “Yürüyüþünde doðal ol, sesini
alçalt. Þu bir gerçek ki, seslerin en çirkini
eþeklerin sesidir.”
31 Lokman Suresi Ayet 16-19.
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Kur’ân-ý Kerîm’den Dua Ayetleri

Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
Sen Yücesin, bize öðrettiðinden baþka
bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her þeyi
Bilensin, Bilgesin. Bakara Suresi Ayet 32

Rabbimiz! Üzerimize sabýr yaðdýr.
Ayaklarýmýzý yere saðlam bastýr ve
inkârcýlara karþý bize yardým et.
Bakara Suresi Ayet 250
31

Ýbrahim, Ýsmail ile birlikte evin sütunlarýný
yükseltiyor: “Rabbimiz! Bizden olaný
kabul et. Gerçekten Sen, her þeyi Bilensin,
Bilgesin. Rabbimiz! Ýkimizi sana teslim
olanlardan yap ve soyumuzdan da sana
teslim olan bir toplum oluþtur. Bize ibadet
þeklimizi göster ve tövbemizi kabul et.
Gerçekten sen baðýþlanma dileklerini
kabul edensin, Þefkatlisin.”
Bakara Suresi Ayet 127-128

Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver,
ahirette de güzellik ver. Bizi ateþ azabýndan
koru. Bakara Suresi Ayet 201
32

Allah, O’ndan baþka tanrý yoktur.
O, Canlýdýr, Kudretin Kaynaðýdýr. O kendisinden geçmez ve O’nu uyku tutmaz.
Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi
O’nundur. Ýzni olmaksýzýn O’nun katýnda
kim aracýlýk edebilir? O önlerindekini ve
arkalarýndakini bilir. Ýstediði kadarýnýn
dýþýnda O’nun bilgisinden hiçbir þeyi
kavrayamazlar. O’nun yönetimi gökleri ve
yeryüzünü kuþatmýþtýr. Onlarýn korunmasý
O’na zor gelmez. O pek Yücedir, pek
Büyüktür.
Bakara Suresi Ayet 255
33
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Elçi, Rabbinden kendisine indirilene
inandý, inananlar da… Hepsi Allah’a,
meleklerine, kitaplarýna, elçilerine inanmýþlardýr: “Allah’ýn elçilerinin hiçbirisi
arasýnda ayýrým yapmayýz. Ýþittik ve itaat
ettik. Rabbimiz! Baðýþla bizi, dönüþ
Sana’dýr.” dediler. Allah hiçbir benliðe
kapasitesinin haricinde bir yük yüklemez.
Herkesin kendi yaptýðý lehine, kendi
yaptýklarý aleyhinedir: “Rabbimiz! Unutur
ya da yanýlýrsak, bizi sorumlu tutma.
Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere
yüklediðin gibi aðýr yük yükleme.
Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceklerini
bize taþýtma. Bizi affet, bizi baðýþla, bize
þefkat göster. Sen bizim dostumuzsun.
Ýnkârcýlar topluluðuna karþý bize yardým
et.
Bakara Suresi Ayet 285-286
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Rabbimiz! Bizi doðruya ilettikten sonra
kalplerimizi eðriltme ve katýndan bize
rahmet baðýþla. Gerçekten baðýþý en çok
olan Sensin, Sen. Rabbimiz! Varlýðýnda
þüphe bulunmayan bir günde insanlarý
mutlaka Sen toplayacaksýn.” Gerçekten de
Allah vaadinden dönmez.
Ali Ýmran Suresi Ayet 8-9

Rabbimiz! Þüphesiz biz inandýk, günahlarýmýzý baðýþla, ateþ azabýndan koru bizi.
Ali Ýmran Suresi Ayet 16
36

“Ey yönetimin sahibi Allah’ým, Sen
yönetimi istediðine verirsin ve istediðinden
yönetimi çekip alýrsýn. Ýstediðini üstün
kýlar, istediðini alçaltýrsýn. Hayýrlar senin
elindedir. Gerçekten de Sen her þeye gücü
yetensin. Geceyi gündüze baðlarsýn,
gündüzü de geceye baðlarsýn. Diriyi
ölüden çýkarýrsýn, ölüyü diriden çýkarýrsýn.
Sen istediðini hesapsýzca rýzýklandýrýrsýn.
Ali Ýmran Suresi Ayet 26-27
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Rabbimiz! Bize indirdiðine inandýk ve
elçiye uyduk. Bizi gerçeðin tanýklarýyla
beraber yaz.
Ali Ýmran Suresi Ayet 53

Rabbimiz! Günahlarýmýzý ve taþkýnlýklarýmýzý baðýþla, ayaklarýmýzý saðlam
bastýr ve inkârcýlar topluluðuna karþý bize
yardým et.
Ali Ýmran Suresi Ayet 147
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Onlar ayakta, otururken, yan yatarken hep
Allah’ý hatýrlarlar. Evren’in ve yerin
yaratýlýþý konusunda derin derin düþünürler: “Rabbimiz! Sen bunlarý boþuna
yaratmadýn. Sen pek yücesin, bizi ateþ
azabýndan koru.” “Rabbimiz! Þüphesiz
Sen birini ateþe soktun mu onu tam rezil
etmiþsindir. Zalimlerin yardýmcýlarý olma39

yacaktýr.” “Rabbimiz! Bir davetçinin
Rabbinize
inanýn
diye
inanmaya
çaðýrdýðýný iþittik ve inandýk. Rabbimiz!
Günahlarýmýzý baðýþla, kötülüklerimizi ört
ve bizim canýmýzý iyilerle birlikte al.
“Rabbimiz! Elçilerine vaat ettiðini bize
ver. Diriliþ gününde bizi rezil etme. Sen
vaadinden dönmezsin.
Ali Ýmran Suresi Ayet 191-194

Övgü Allah’adýr. O ki gökleri ve yeri
yaratmýþtýr, karanlýðý ve ýþýðý var etmiþtir.
Buna raðmen inkârcýlar Rablerini
baþkalarý ile denk tutuyorlar.
Enam Suresi Ayet 1
40

De ki: “Benim namazým, ibadetlerim,
hayatým ve ölümüm alemlerin Rabbi olan
Allah içindir.
Enam Suresi Ayet 162

Dediler ki: Rabbimiz! Kendimize zulüm
ettik. Eðer bizi affetmez, bize þefkat
göstermezsen elbette ki kaybedenlerden
olacaðýz.
Araf Suresi Ayet 23

Rabbimiz! Üzerimize sabýr yaðdýr. Canýmýzý
müslümanlar olarak al. Araf Suresi Ayet 126
41

Sen bizim dostumuzsun. Öyleyse bizi
baðýþla, bize þefkat göster, sen baðýþlayanlarýn en hayýrlýsýsýn. Bize hem bu
dünyada, hem de ahirette güzellik yaz.
Þüphesiz ki biz sana yöneldik.
Araf Suresi Ayet 155-156

Rabbim! Bilgim olmayan þeyi Senden
istemekten Sana sýðýnýrým. Ve eðer beni
baðýþlamazsan ve bana þefkat göstermezsen kaybedenlerden olurum.
Hud Suresi Ayet 47
42

Göklerin ve yeryüzünün Yaratýcýsý,
dünyada ve ahirette benim dostum
Sen’sin. Benim canýmý sana teslim olmuþ
olarak al ve beni iyilerin arasýna kat.
Yusuf Suresi Ayet 101

Rabbimiz!
Þüphesiz
Sen,
bizim
gizlediðimizi de, açýkladýðýmýzý da bilirsin.
Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir þey
Allah’a gizli kalmaz.
Ýbrahim Suresi Ayet 38
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Rabbim! Benim namazý özenle yerine
getiren biri olmamý saðla. Soyumdan
olanlarýn da. Rabbimiz! Duamý kabul et.
Rabbimiz! Hesabýn görüleceði gün, beni ,
anne-babamý ve inananlarý baðýþla.
Ýbrahim Suresi Ayet 40-41

Rabbim! Beni gireceðim yere dürüstlükle
sok, çýkacaðým yerden dürüstlükle çýkar.
Ve bana katýndan yardýmcý bir güç ver.
Ýsra Suresi Ayet 80
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Övgü Allah’adýr. O ki çocuk edinmemiþtir,
yönetimde ortaðý yoktur ve acizlikten
dolayý dost edinmemiþtir.
Ýsra Suresi Ayet 111

Rabbimiz! Katýndan bize rahmet ver ve
bize bir kurtuluþ yolu göster.
Kehf Suresi Ayet 10

Rabbim! Göðsümü açýp geniþlet. Ýþimi
kolaylaþtýr.
Taha Suresi Ayet 25-26
45

Rabbim! Bilgimi arttýr.
Taha Suresi Ayet 114

Rabbim! Þeytanlarýn kýþkýrtmalarýndan
Sana sýðýnýrým. Ve onlarýn benim yanýmda
bulunmalarýndan da Sana sýðýnýrým,
Rabbim.
Muminun Suresi Ayet 97-98

Rabbimiz! Ýnandýk, bizi affet, bize
merhamet et, sen þefkat gösterenlerin en
hayýrlýsýsýn.
Muminun Suresi Ayet 109
46

Rabbimiz! Cehennem cezasýný bizden
uzak tut. Gerçekten de onun azabý inatçý
ve yapýþkandýr. Þüphesiz o kötü bir durak
yeridir ve kötü bir konaklama yeridir.
Furkan Suresi Ayet 65-66

Rabbimiz! Eþlerimizi ve çocuklarýmýzý
mutluluk kaynaðý olarak bize armaðan et
ve bizi, sakýnanlara önder kýl.
Furkan Suresi Ayet 74
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Rabbim! Bana bilgelik ver ve beni iyilerin
arasýna kat. Sonradan geleceklerin dilinde
doðrulukla anýlmamý saðla. Beni nimetlerle
donatýlmýþ cennetin mirasçýlarýndan yap.
Þuara Suresi Ayet 83-85

Ve beni diriliþ gününde utandýrma. O gün,
malýn da, çocuklarýn da faydasý olmaz.
Ancak Allah’a düzgün bir kalp ile gelen
hariçtir.
Þuara Suresi Ayet 87-89
48

Rabbim! Beni, anne ve babama
baðýþladýðýn nimete þükretmeye ve hoþnut
olacaðýn iyi iþler yapmaya yönelt.
Merhametinle beni iyi kullarýnýn arasýna
sok.
Neml Suresi Ayet 19

Rabbim! Gerçekten de bana vereceðin her
hayra muhtacým.
Kasas Suresi Ayet 24
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Övgü,
göklerde
ve
yeryüzünde
bulunanlarýn hepsi kendisine ait olan
Allah’adýr. Ahirette de övgü O’nadýr. O
Bilgedir, Haber Alandýr. Yerin içine
gireni, oradan çýkaný, gökten ineni ve
oraya yükseleni bilir. O Þefkatlidir,
Baðýþlayandýr.
Sebe Suresi Ayet 1-2

Bizden üzüntüyü gideren Allah’a övgüler
olsun.
Rabbimiz,
gerçekten
de
Baðýþlayandýr, Takdir Edendir. O ki bir
50

armaðan olarak bizi kalýnacak bir yurda
yerleþtirdi. Orada ne bir yorulma, ne de bir
býkkýnlýk duyarýz. Fatýr Suresi Ayet 34-35

Gökleri ve yeri yaratan, duyu organlarýyla
algýlanamayaný ve algýlanabilenleri bilen
Allahým! Kullarýnýn anlaþmazlýða düþtükleri konularda Sen karar vereceksin.
Zümer Suresi Ayet 46
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Rabbimiz! Rahmetin ve bilgin her þeyi
kuþatmýþtýr. Tövbe edenleri ve senin
yoluna uyanlarý baðýþla ve onlarý
cehennem azabýndan koru. Rabbimiz!
Onlarý kendilerine vaat ettiðin Adn
cennetlerine koy. Atalarýndan, eþlerinden
ve soylarýndan iyi olanlarý da. Þüphesiz
Sen Üstünsün, Bilgesin. Ve onlarý
kötülüklerden koru. O gün kimi
kötülüklerden korursan gerçekten ona
merhamet etmiþsindir. Ýþte büyük kurtuluþ
budur.
Mümin Suresi Ayet 7-9
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Rabbim! Beni, anne ve babama verdiðin
nimetlere þükretmeye, hoþnut olacaðýn iyi
iþler yapmaya yönelt. Benim soyumu ýslah
et. Ben baðýþlanma dileyip, Sana teslim
olanlardaným.
Ahkaf Suresi Ayet 15

Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmýþ
olan kardeþlerimizi affet ve kalplerimizde
inananlara karþý bir kin býrakma.
Rabbimiz sen Esirgeyensin, Þefkatlisin.
Haþr Suresi Ayet 10
53
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O Allah ki O’ndan baþka tanrý yoktur.
Duyu organlarýyla algýlanamayaný da
algýlanabileni de bilen O’dur. O
Merhametlidir, Þefkatlidir. O Allah ki
O’ndan baþka tanrý yoktur. O Hükmedendir, Kutsaldýr, Güvenilirdir, Ýnancýn
Kaynaðýdýr, Koruyandýr, Üstündür, Zorlayandýr, Azametlidir. Allah onlarýn ortak
koþtuklarýndan çok yücedir. O Allah’týr.
Yaratan, Var Eden, Biçim Veren O’dur.
En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve
yerde ne varsa O’nu yüceltir. O Üstündür,
Bilgedir.
Haþr Suresi Ayet 22-24
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Kýsa Surelerden Seçmeler

1- Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
2- Övgü âlemlerin Rabbi Allah’adýr.
3- Merhametlidir, Þefkatlidir.
4- Din gününün Hükmedenidir.
5- Yalnýz Sana kulluk eder, yalnýz Sen’den
yardým isteriz. 6- Bizi doðru yola ilet.
7- Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna.
Gazaba uðrayanlarýn ve doðruluktan
sapmýþ olanlarýnkine deðil.
1 Fatiha (Açýlýþ) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1- Senin göðsüne ferahlýk vermedik mi!
2- Üzerindeki yükünü indirmedik mi!
3- Ki o belini çatýrdatmýþtý senin.
4- Ve senin þanýný yüceltmedik mi!
5- Demek ki zorlukla beraber bir kolaylýk
vardýr.
6- Zorluðun yanýnda bir kolaylýk mutlaka
vardýr.
7- O halde boþalýr boþalmaz yeni bir iþe
koyulup yorul. 8- Ve yalnýzca Rabbine
yönel.
94 Ýnþirah (Ferahlýk) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1- Ve incir, ve zeytin. 2- Ve Sina daðý. 3- Ve
bu güvenilir kent. 4- Gerçekte de insaný en
güzel bir biçimde yarattýk. 5- Sonra da onu
aþaðýlarýn aþaðýsýna çevirdik. 6- Ancak
inanýp düzgün iþler yapan istisnadýr.
Bunlar için kesintisiz bir ödül vardýr.
7-Böyle iken hangi þey dini sana
yalanlatabilir? 8-Allah bilgelerin en Bilgesi
deðil midir?
95 Tin (Ýncir) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1- Oku! Yaratan Rabbinin adýyla. 2- O
insaný asýlýp tutulan bir þeyden yarattý.
3- Oku! Rabbin en büyük cömertliðin
sahibidir. 4- O’dur kalemle öðreten.
59

5- Ýnsana bilmediðini öðretti. 6- Hayýr, gerçekten insan azar. 7- Sahip olduklarýndan
dolayý kendini yeterli gördüðünden.
8- Oysaki dönüþ yalnýzca Rabbinedir.
9- Gördün mü þu engellemekte olaný.
10- Bir kulu namaz kýlarken. 11- Gördün
mü ya o doðruluk üzerinde ise. 12- Ya o
sakýnmayý emrediyorsa. 13- Gördün mü!
Ya þu yalanlamýþ ve sýrtýný dönmüþse. 14Bilmez mi ki Allah her þeyi görmektedir.
15- Hayýr, eðer o bundan vazgeçmeyecek
olursa, o alný mutlaka tutup sürteceðiz. 16O yalancý, o günahkâr alný. 17- O zaman
haydi çaðýrsýn yandaþlarýný. 18- Biz de
zebanileri çaðýracaðýz. 19- Hayýr, ona
boyun eðme. Secde et ve yakýnlaþ.
96 Alâk (Asýlýp Tutunan) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1-Biz onu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduðunu sen
nereden bileceksin? 3- Kadir gecesi bin
aydan hayýrlýdýr. 4- Melekler ve Rûh, o
gece Rab’lerinin izniyle her iþ için iner de
iner. 5- Esenliktir o, tâ tan yeri aðarýncaya
kadar.
97 Kadir Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1- Ve zaman. 2- Ýnsan gerçekten de
zarardadýr. 3- Ancak inanýp düzgün iþler
yapanlar, birbirlerine gerçeði önerenler ve
birbirlerine sabrý önerenler istisnadýr.
103 Asr (Zaman) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1- Dini yalanlayaný gördün mü 2- Yetimi
itip-kakan odur. 3- Yoksulu doyurmayý
teþvik etmeyen odur. 4- Yazýklar olsun o
namaz kýlanlara. 5- Ki onlar namazlarýnda
yanýlgý içindedirler. 6- Onlar gösteriþ
yapmaktadýrlar. 7- Ve onlar yardýmlaþmayý
engellemektedirler.
107 Mâ’ûn (Yardýmlaþma) Suresi

Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1-Þüphesiz biz sana bolca güzellik verdik.
2- Öyleyse Rabbin için namaz kýl ve
göðsünü gererek dimdik dur. 3- Asýl soyu
kesik olan sana kin duyandýr.
108 Kevser (Bolca Güzellik) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1- De ki: Ey inkârcýlar! 2- Ben, sizin kulluk
ettiklerinize kulluk etmem. 3- Siz de
benim kulluk ettiðime kulluk etmezsiniz.
4- Ben, sizin kulluk ettiklerinize kulluk
edecek deðilim. 5- Siz de benim kulluk
ettiðime kulluk etmezsiniz. 6- Sizin dininiz
size benim dinim bana.
109 Kâfirûn (Ýnkârcýlar) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1- Allah’ýn yardýmý ve fetih geldiðinde.
2- Ve insanlarýn Allah’ýn dinine akýn akýn
geldiklerini gördüðünde. 3- Hemen Rabbini överek yücelt ve O’ndan baðýþlanma
dile. Çünkü O baðýþlanma dileklerini kabul eder.
110 Nasr (Yardým) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1- De ki: O Allah Birdir. 2- Allah, her
þeyin muhtaç olduðudur. 3- Doðurmamýþtýr, doðurulmamýþtýr. 4- Ve hiç bir
þey O’nun dengi deðildir.
112 Ýhlâs (Özgüleme) Suresi

Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1-De ki: Açýlýþýn Rabbine sýðýnýrým.
2-Yarattýklarýnýn
kötülüðünden.
3-Çöktüðü zaman karanlýðýn kötülüðünden.
4-Düðümlere üfleyenlerin
kötülüðünden. 5-Kýskandýðý zaman kýskancýn kötülüðünden.
113 Felak (Açýlma) Suresi
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn adýyla…
1-De ki: Ýnsanlarýn Rabbine sýðýnýrým.
2-Ýnsanlarýn Hükmedenine. 3- Ýnsanlarýn
Tanrýsýna. 4- Sinsi fýsýldayýcýnýn kötülüðünden. 5- O insanlarýn göðüslerine fýsýldar.
6- O cinlerden de, insanlardan da olur.
114 Nas (Ýnsanlar) Suresi
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Küçük Sözlük
Allah: Varlýðý zorunlu olan ve bütün
övgülere lâyýk bulunan, yaratan, yapýp
eden, ezeli, ebedi olan, eþsiz ortaksýz
kudret.
Rahman: Rahmeti sonsuz olan. Baðýþlayan, esirgeyen.
Rahîm: Rahmet ve merhameti sýnýrsýz
olan. Baðýþlayan, esirgeyen.
Kelime-i Þehadet: “Allah’tan baþka ilah
olmadýðýna ve Muhammed’in O’nun kulu
ve elçisi olduðuna þahitlik ederim”
anlamýndaki, “Eþhedü en lâ ilâhe illallah
ve eþhedü enne Muhammeden abduhû ve
rasûlühü” ifadesidir.
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Kelime-i Tevhid: Allah’tan baþka ilâh
yoktur, Muhammed O’nun elçisidir”
anlamýndaki
“Lailâhe
illâllah,
Muhammedurresûlullah” ifadesidir.
Besmele: Rahman (Merhametli) ve
Rahim (Þefkatli) Allah’ýn adýyla.
Eûzu-Besmele: Taþlanarak kovulmuþ
þeytanýn þerrinden Allah’a sýðýnýrým.
Dîn: Kurallarý Yüce Allah tarafýndan
konulan, peygamberler aracýlýðý ile
insanlara bildirilen, akýl sâhibi insanlarý
kendi istekleri ile hayýrlý olan þeylere sevk
ederek dünyâ ve âhirette mutluluða
ulaþtýran ilâhî bir kânundur.
Ýslâm: Barýþ, güvenlik, esenlik, selamet.
Teslimiyet. Bütün peygamberlerin teblið
ettiði özü tevhid olan din.
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Müslüman: Teslim olan. Allah’ýn varlýðýna ve birliðine inanan.
Mü’min: Ýnanan-iman eden. Ýslam’ýn
hükümlerini özümseyen.
Hz. Muhammed’in (s.a.v) gösterdiði
biçimde iman eden.
Münafýk: Ýki yüzlü. Gerçekte iman
etmediði halde iman etmiþ gibi görünen
kimse.
Müþrik: Ortak koþan. Allah ile beraber
baþka ilahlarýn da varlýðýný kabul eden
yahut Allah’ý inkâr ederek baþka varlýklara
ilahlýk nispet eden.
Kâfir: Örten. Allah’ýn ayetlerini ve
gerçeklerin üzerini örten, gizleyen . Ýnkâr
eden kimse.
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Kur’an: Çaðýran, okunan kitap. Hz.
Peygambere Allah tarafýndan Cebrail
aracýlýðýyla bütün insanlara iletilmek üzere
indirilen kutsal kitap.
Nebi: Haberci. Allah’ýn emirlerini teblið
eden ve vahyin haberlerini getiren.
Peygamber.
Resul: Elçi. Allah’tan kendisine risalet
verilerek görevlendirilen.
Sure: Kur’an-ý Kerim’in 114 bölümünden
her biri.
Ayet: Delil, belge, iþaret. Kur’an-ý Kerim
surelerinin içindeki her bir kýsým.
Ahiret: Sona gelinmesi. Dünya hayatýnýn
tamamlanmasýndan sonraki ebedi hayat.
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Kýble: Kendisine yüz dönülen yön.
Namazýn yönü.
Kýyam: Ayaða kalkmak, ayakta durmak.
Namazýn bir parçasý.
Rûku: Öne doðru
Namazýn bir parçasý.

eðilme,

tevazu.

Secde: Yere kapanma, boyun eðme, alný
yere deðdirmek, büyük bir tevazu ile
eðilmek. Namazýn bir parçasý.
Ezan: Bildirmek, çaðýrmak, namaz için
davet, çaðrý yapmak.
Allâhuekber: Allah en büyüktür, en
yücedir.
Hayye ale’s-Salâh: Haydi namaza.
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Hayye ale’l-Felâh: Haydi kurtuluþa.
Es-Salâtü hayrun mine’n-nevm: Namaz
uykudan hayýrlýdýr. (Sadece sabah
ezanýnda okunur.)
Lâ ilâhe illâllah: Allah’tan baþka ilah
yoktur.
Teâlâ ve Tekaddes: Allah’ýn yüce
olduðunun ve noksan sýfatlardan
münezzeh olduðunun söylendiði saygý ve
hürmet ifadesi.
Celle Celalühu: O’nun þaný yücedir.
Azze ve Celle: O üstün ve yücedir.
Tesbih: Yüceltmek, Allah’ý noksanlýklardan tenzih etmek.
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Hazret: Hürmet ve saygý ifadesi.
Mâþâallah: Genellikle beðenilen þeyler
karþýsýnda kuvvetin ve kudretin yalnýz
Allah’tan olduðunun ifade edilmesi.
Ýnþâallah: Allah dilerse, izin verirse.
Biiznillah: Allah’ýn izni ile.
Billâhi: Allah’a yemin ederim manasýndaki söz.
Estaðfurullah:
Genellikle
övülme
karþýsýnda söylenilen ve Allah’tan hata ve
kusurlarýmý
baðýþlamasýný
dilerim,
manasýndaki söz.
Fîsebîlillâh: Allah yolunda. Bir iþin
karþýlýksýz sadece Allah rýzasý için
yapýldýðýný ifade eden tabir.
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Selâmun Aleykum: Barýþ ve esenlik
üzerinize olsun.
Aleykum selâm: Barýþ ve esenlik sizin de
üzerinize olsun.
Subhânellah: Allah’ý her türlü noksanlýk
ve kusurdan tenzih etmek, uzak tutmak.
Elhamdulillah: Övgü Allah’a mahsustur.
Subhâne Rabbiyel Azîm: Ululuðun
kaynaðý Rabbimi yüceltir ve noksanlýklardan tenzih ederim.
Semi’Allahu Limen Hamideh: Allah’ýn
kendisine övgüde bulunan ve yakaran
kiþinin övgüsünü iþiteceði manasýndaki
ifade.
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Rabbenâ Lekel Hamd: Ey Rabbimiz sana
övgüler olsun manasýndaki dua.
Subhâne Rabbiyel A’lâ: Yüce olan
Rabbimi yüceltir ve noksanlýklardan
tenzih ederim.
Esselamu Aleykum ve Rahmetullah:
Allah’ýn selamý ve rahmeti üzerinize olsun
manasýnda namaz bitiminde saða ve sola
verilen selam.
Sadakallahulazim: Allah doðru söyledi.
Hasbunallahu ve ni’mel Vekil: Allah
bize yeter. O ne güzel vekildir.
Ni’mel Mevla ve ni’mel Nasir: O ne
güzel dost ne güzel yardýmcýdýr.
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Aleyhissalâtu Ves-selâm: Peygamberlerin
isimleri söylendiðinde, üzerlerine dua ve
selam olsun manasýnda kullanýlan saygý
ifadesi.
Rahmetullahi Aleyh: Allah ona rahmet
eylesin manasýndaki dua.
Âmin: Olsun, kabul et manasýnda dua
sonlarýnda söylenen söz.
Beytullah: Allah’ýn evi. Kabe.
Caiz: Uygun olan. Yapýlmasýnda din
açýdan bir sakýnca bulunmayan.
Cami: Toplanýlan yer. Ýbadethane.
Ecir: Karþýlýk.Yapýlan hayýrlý iþler
karþýlýðýnda hem bu dünyada hem de
ahirette alýnabilecek mükâfat.
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Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i anil münker:
Uygun olanýn emredilip uygunsuz olandan
alýkonulmasý.
Ýbadet: Kulluk, itaat, boyun eðmek, içten
baðlanmak, tevazu göstermek. Kulluk
görevlerinin yerine getirilmesi.
Ýhlâs: Saf, katýksýz. Gönülden Allah’a
iman etme hali.
Ýlah: Öz Türkçe karþýlýðý Tanrý.
Ýnfak: Malýn elden çýkarýlarak sarf
edilmesi. Allah yolunda maddi her türlü
harcama.
Ýrþad: Doðru yolu gösterip aydýnlatmak.
Ýsraf: Gereksiz harcama yapmak. Gerçek
ihtiyacý aþan tüketim.
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Kýyamet: Dünya
Kalkmak, dirilmek.

hayatýnýn

sonu.

Kurban: Kendisiyle Allah’a yaklaþýlan þey.
Ma’ruf: Uygun olan.
Mescid: Secde edilen yer. Ýbadethane.
Mucize: Ýnsanlarý aciz býrakan þey. Ayet,
delil.
Mukaddes: Kutsal, mübarek, kutlu.
Musibet: Bir kimseye çeþitli felaketlerin
isabet etmesi.
Muttaki: Korkan, sakýnan, takva sahibi.
Muhkem: Anlamý apaçýk ve net olan.
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Mübarek: Kutlu, temiz, bereketli.
Mücrim: Suçlu, günahkâr.
Münker: Uygunsuz olan.
Müteþabih:
Benzeþmeli
Muhkemin zýttý.

anlatým.

Niyâz: Dua etmek.
Risalet: Elçilik. Allah tarafýndan insanlara iletilmek üzere peygamberlere gelen
vahiy.
Sadaka: Doðrulamak. Allah’a olan
baðlýlýðýn ve sadakatin bir ifadesi olarak
ihtiyaç sahiplerinin maddi olarak gözetilmesi.
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Selam: Barýþ ve esenlik dileði, teslimiyet.
Sevap: Allah’ýn emir ve yasaklarýna uygun
olan iþ, söz ve davranýþlardýr.
Sünnet: Yol, yöntem, tarz.
Þehadet: Tanýk olmak.
Þirk: Ortak koþmak. Allah’a ortak
koþmak demektir. Allah’tan baþka ilah
edinmek veya O’ndan baþkasýna ibadet
etmek.
Þükür: Tüm nimetleri Allah’ýn vermiþ
olduðunu bilip her türlü durum ve þartta
Allah’a karþý yerine getirilen teþekkür
ifadesidir.
Takva: Nefsi her türlü isyan ve bozulma
hallerinden korumak. Allah’ýn emir ve
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yasaklarýna karþý gelmekten, kötülüklerden, günah ve haramlardan sakýnmak.
Teblið: Ulaþtýrmak, iletmek, götürmek,
anlatmak.
Tekbir: Büyükleme, yüceltme.
Tevbe: Günah ve isyaný terk etmek,
hatalardan dönmek, tekrarlamaktan
vazgeçmek.
Tevekkül:
dayanmak.

Yalnýz

Allah’a

güvenip

Tevhid: Birleyicilik. Hiçbir benzer, ortak
koþmaksýzýn Allah’ýn birliðine gönülden
iman etmek.
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Ümmet: Topluluk. Bir peygamber veya din
etrafýnda toplanmak.
Vahiy: Allah’ýn emir ve buyruklarýný
insanlara iletilmek üzere peygamberlerine
göndermesi.
Veli: Dost, koruyucu, yardýmcý.
Vesvese: Fýsýltý, gizli ses.
Zan: Kesin bilgiye dayanmayan þey.
Zekat: Kötülük ve pislikten arýnýp
temizlenmek için ihtiyaç sahiplerine
verilen mali deðer.
Zikir: Hatýrlamak, anmak.
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn Adýyla
Rabbinizden bir baðýþlanmaya ve eni
göklerle yer kadar olan cennete doðru yarýþýr
gibi koþuþun. O, takva sahipleri için
hazýrlanmýþtýr.
Onlar bollukta ve darlýkta infak ederler.
Öfkelerini yutanlardýr onlar, insanlarý
affedenlerdir. Allah, güzel düþünüp güzel
davrananlarý sever.
Onlar, çirkin bir iþ yaptýklarýnda yahut öz
benliklerine zulmettiklerinde, Allah’ý
hatýrlar da günahlarý için af dilerler.
Günahlarý Allah’tan baþka kim affeder ki?
Ve onlar yaptýklarýnda bile bile ýsrar
etmezler.
Ýþte bunlarýn ödülleri Rablerinden bir
baðýþlanma ve altlarýndan ýrmaklar akan
cennetler olacaktýr. Sürekli kalacaklardýr
orada. Ýþ yapýp deðer üretenlerin ücreti ne
güzeldir!
Ali Ýmran Suresi Ayet 133-136.
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn Adýyla
Her benlik ölümü tadacaktýr. Hak ettiðiniz
karþýlýklar size, kýyamet günü, eksiksiz bir
biçimde verilecektir. Ateþten uzaklaþtýrýlýp
cennete sokulan kesinlikle kurtulmuþ
olacaktýr. Ýðreti-sefil hayat aldatýcý bir
yararlanmadan baþka þey deðildir.
Ali Ýmran Suresi Ayet 185
Sakýnanlara vaat olunan cennetin durumu
þöyledir: Orada, bozulmayan sudan
ýrmaklar; tadý bozulmayan sütten nehirler,
içenlere lezzet sunan bir þaraptan nehirler,
süzme bir baldan oluþan nehirler var. Ve
orada kendileri için her türlü meyvenin
yanýnda, Rablerinden bir de baðýþlanma var.
Bu nimetler içindekiyle, sürekli ateþte olup
da içirildiði sýcak su tarafýndan baðýrsaklarý
parçalanan kimse ayný olur mu?
Muhammed Suresi Ayet 15
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn Adýyla
Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi
korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete
çekeyim mi: Allah’a ve onun resulüne inanýr,
Allah yolunda mallarýnýz ve canlarýnýzla
didinirsiniz. Ýþte bu, sizin için en hayýrlýsýdýr;
eðer bilirseniz. Günahlarýnýzý affeder ve sizi,
altýndan nehirler akan bahçelere, sürekli
cennetlerdeki temiz-bereketli barýnaklara
yerleþtirir. Ýþte bu en büyük baþarýdýr.
61 Saff Suresi Ayet 10-12
Ýman edip hayra ve barýþa yönelik deðerler
üreten, namazý kýlan, zekâtý verenler için
Rableri katýnda kendilerine özgü ödülleri
vardýr. Korku yoktur onlar için. Tasalanmayacaklardýr onlar. Bakara Suresi Ayet 277
Mal ve oðullar, þu iðreti dünya hayatýnýn
süsüdür. Barýþa ve hayra yönelik kalýcý
eylemlerse, Rabbin katýnda sevapça da
üstündür, beklenti bakýmýndan da.
Kehf Suresi Ayet 46
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn Adýyla
Hatýrlat/öðüt ver; çünkü hatýrlatýp öðüt
vermek müminlere yarar saðlar.
Zariyat Suresi Ayet 55.
Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öðütle davet
et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla
mücadele et. Þüphe yok ki Rabbin, kendi
yolundan sapanlarý en iyi bilendir. Ve O,
gerçeðe kýlavuzlananlarý da en iyi bilendir.
Nahl Suresi Ayet 125.
Ýnsanlara iyiyi ve güzeli emredip de öz
benliklerinizi unutuyor musunuz? Üstelik de
Kitap’ý okuyup durmaktasýnýz. Hala aklýnýzý
kullanmayacak mýsýnýz? Bakara Suresi Ayet 44.
Görmedin mi ki, Allah nasýl bir örnek vermiþtir:
Güzel bir söz, güzel bir aðaç gibidir ki, onun
kökü sabit, dalý ise göktedir. Rabbinin izniyle
her zaman yemiþini verir. Allah insanlar için
örnekler verir; umulur ki onlar öðüt alýr
düþünürler.
Ýbrahim Suresi Ayet 24-25.
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Rahman ve Rahîm Allah’ýn Adýyla
Ey insanlar! Ýþte size Rabbinizden bir öðüt,
gönüller derdine bir þifa, inananlara bir
kýlavuz ve bir rahmet geldi.
Yunus Suresi Ayet 57
Ýþte bu, onunla uyarýlsýnlar, Allah’tan baþka
ilah olmadýðýný bilsinler, aklý ve gönlü
iþleyenler de ibret alsýnlar diye, insanlara
yöneltilmiþ bir tebliðdir.
Ýbrahim Suresi Ayet 52
Onlar ki, sözü dinler de en güzeline uyarlar.
Ýþte bunlardýr, Allah’ýn kýlavuzladýklarý; iþte
bunlardýr, akýl ve gönül sahipleri.
Zümer Suresi Ayet 18
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