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HUTBE DUALARI 
 

Birinci basamakta: 
Anlamı:  
 

Ey cömertlerin en cömerdi, ey 

merhametlilerin en merhametlisi 

olan Allah’ım! Bize merhamet 

kapılarını aç; lütuf ve kereminin 

hazinelerini bize kolaylaştır. 

رَََّّْرْحَمِتَكََّّاَْبَواَبَََّّعَلْيَناَّاْفَتحََّّْاَللُّٰهم َّ  َفْضِلَكَََّّخَزاِئنََََّّعَلْيَناََّوَيس ِ
اِحِمينََّ  َوَكَرِمَكََّياَّاَْكَرَمَّْاالَْكَرِميَنََّوَياَّاَْرَحَمَّالر 

Üçüncü basamakta: 
Anlamı: 
 

“Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi 

kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki 

sözümü anlasınlar. Rabbim 

gerçekten bana mülk verdin ve 

bana sözlerin yorumunu öğrettin. 

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve 

beni Salihlerden eyle. 
 

(Taha Suresi, 25-28.ayetler) 

ْرَِّليَّأَْمِري َّاْشَرْحَِّليََّصْدِريََّوَيس ِ  َّ َرب ِ
َََّّواْحُلْلَُّعْقَدًةَِّمْنَِّلَساِنيََّيْفَقُهواََّقْوِلي
ْمَتِنيَّمَِّ ََّقْدَّآَتْيَتِنيَِّمَنَّاْلُمْلِكََّوَعل   ْنََّتْأِويِلَّْاالََحاِديِثََّرب ِ

اِلِحينََّ َِّزْدِنيَِّعْلًماََّوَفْهًماََّواَْلِحْقِنيَِّبالص   .َرب ِ
Son basamakta: 
Anlamı:  

 

Allah’ım bu şeref benim değil, bu 

makam benim değil, (sen verdin). 

Allah’ım işimi kolaylaştır ve yaptığım 

işi kabul eyle! Bütün nebi ve 

Resullere selam olsun. Bütün kainatın 

sahibi Allah’a hamd olsun. 

انَََُّّهَذاَّاَللُّٰهم َّ  ََّوَهَذاَّاْلَمَكاُنََّلْيَسَِّبَمَكاِنيِبَشاِنيَََّّلْيَسََّّالش 
ْلُهَِّمن ِيَّاَللُّٰهم َّ ْرَِّليَّاَْمِريََّوَتَقب  َََّّيس ِ   َجِميِعَّْاالَْنِبَياِءََّواْلُمْرَسِلينََََّّعٰلىَوَسالٌَم

َِّاْلَحْمُدَّوََّ َّاْلَعاَلِمينََّّلِِلّٰ  .َرب ِ
Birinci Hutbede okunan dua: 
Anlamı: 

 

Hamd Allah’a mahsustur. Ona 

tövbe eder, ondan yardım ister, 

ondan bağışlanma dileriz. 

Nefislerimizin kötülüklerinden ve 

yaptığımız kötü işlerden Allah’a 

sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini 

kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını 

da kimse hidayete erdiremez. 

Allah’tan başka hiçbir ilah 

olmadığına onun ortağı olmadığına 

şahitlik ederiz. Ve yine şahadet 

ederiz ki Efendimiz Hz. Muhammed 

Allah’ın kulu ve resulüdür. 

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, 

ehline ve ashabına salat ve selam 

olsun. Ey Allah’ın kulları, Allah’a karşı 

gelmekten sakının ve ona itaat edin. 

Şüphesiz Allah takva sahipleri ile 

beraberdir. 

َِّاَْلَحْمُدَّ َِّاَْلَحْمُدَّّلِِلّٰ َِّاَْلَحْمُدَّّلِِلّٰ َّوََّنتُوبَِّاَلْيِهََّوَنْسَتْغِفُرُهََّنْحَمُدُهََّوَنْسَتِعينُُهَّّلِِلّٰ
َئاِتَّاَْعَماِلَناَّّلِلََِّّٰوَنُعوُذَِّبا َّ  ِمْنَُّشُروِرَّاَْنُفِسَناََّوِمْنََّسي ِ

اَلُمَّ اَلُتََّوالس  ٍدَّوََََّّعٰلىَوالص  ََّوأْصَحاِبِهَّأْجَمِعيَن.َََّّّٰاِلهَََِّّعٰلىََّرُسوِلَناَُّمَحم 
ََُّمْنََّيْهِدَّا ََّلهََُّّّلِلّٰ َََّّّيُْضِلْلََّفالَََّهاِدَىََّلهََُّوَمنَََّّّْ َفالََُّمِضل 

ََُّنْشَهُدَّاَْنَّالََِّالَهَِّاال َّ    َوْحَدُهَّالَََّشِريَكََّلهََُّّاّلِلّٰ
ًداََّعْبُدُهََّوَرُسولُهَُّ َدَناَُّمَحم  ََّسي ِ َََّّوَنْشَهُدَّاَن 

اََّبْعُدََّفَياَِّعَباَدَّا  ََّوَطاَعِتِه. اّلِلَِّّٰأُوِصيُكْمَِّبَتْقَوىََّّ!ّلِلَِّّٰاَم 
َّ َوََّاِطيُعوهََُّّاّلِلََِّّٰات ُقواَّ َّ.َمَعَّال ِذيَنَّات َقْواََّوال ِذيَنَُّهْمَُّمْحِسنُونَََّّاّلِلََِّّٰان 

ََُّقاَلَّ ِجيــمََِّّّلِلَِّّٰاَُعوُذَِّبا َّ َتَعاَلىَِّفىَِّكَتاِبِهَّاْلَكِريمََِّّاّلِلّٰ ْيَطاِنَّالر  ََِِّّبْسمََِّّ  ِمـَنَّالش  ْحٰمنَِّاّلِلّٰ ح۪يمََِّّالر   الر 
 …………………………………………………………………………….  Konuyla ilgili bir ayet okunur. ََُُّّاْلَعِظيم  َصَدَقَّاّلِلّٰ

ََّصل ىَّ ََُّوَقاَلَّالن ِبىُّ  ..…………………………...…………………… .Konuyla ilgili bir hadisi şerif okunur    َعَلْيِهََّوَسل َم:َّاّلِلّٰ

 ِفيَماََّقاَلَّأَْوََّكَماََّقاَلََّّاّلِلََِّّٰصَدَقََّرُسوُلَّ
Bundan sonra Türkçe hitap kısmına geçilir Günün anlam ve önemine göre hazırlanan hutbe okunur. 
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Birinci hutbenin bitiminde şu dua okunur 
Anlamı: 
 

“Dikkat ediniz ki; sözün en güzeli ve en 

beliği Aziz ve Melik olan ve her şeyi bilen 

Allah’ın kelamıdır. Allah Teala’nın 

Kur’an’da buyurduğu gibi: ‘Kur’an 

okunduğu zaman, onu dinleyin ve susun, 

umulur ki merhamet edilirsiniz.’ Rahman 

ve Rahim olan Allah’ın adıyla: ‘Şüphesiz ki 

Allah katında din İslam’dır.’ ” 

َظام َّاَْحَسَنَّاْلَكالَِمََّواَْبَلَغَّالن ِ َّ.َّْلَمِلِكَّاْلَعِزيِزَّاْلَعال مَِّاَّاّلِلََِّّٰكالَُمَّ ااَلََِّان 
ََُّكَماََّقاَلَّ ََّفاْسَتِمُعواََّلهََُّّاْلُقْرٰانََُّّئَََّوِاَذاَُّقرَِّ َتَباَرَكََّوَتَعاَلىَِّفىَّاْلَكالَمََِّّاّلِلّٰ

َّ.ََّواَْنِصُتواََّلَعل ُكْمَّتُْرَحُمونََّ
ِجيــمََِّّّلِلَِّّٰوُذَِّباــــاَعَُّ ْيَطاِنَّالر  ََِّّمَِّــــــْسَّـبََِّّ  ِمـَنَّالش  حَّنَِّــمَّٰــحَّْالر َّاّلِلّٰ َّمَِّــيَّ۪ـــالر 
يَنَِّعْنَدَّ " َّالد ِ َُّاْلَعِظيمََُّّ "ْااِلْسالَمََِّّاّلِلَِِّّٰان   .َصَدَقَّاّلِلّٰ

Birinci hutbe ile ikinci hutbe arasında imam oturduğunda şu duayı okur: 
Anlamı: 
 

“Allah bizleri, sizleri, hayatta olan ve 

olmayan erkek ve kadın bütün müminleri 

ve Müslümanları mübarek kılsın. Şüphesiz 

ki Allah duaları işiten ve kabul edendir.” 

َّ ََُّباَرَك ََّواْلُمْؤِمَناِتََّّاّلِلّٰ َّاْلُمْؤِمِنيَن ََّوِلَساِئِر ََّوَلُكْم ََّواْلُمْسِلَماِتَّ َلَنا  َواْلُمْسِلِميَن
َعَواِتََِّّان ُهََّسِميعٌَّ ْمَواِتَّاْلََّْحَياِءَِّمْنُهْمََّواااَْلََّ  .َقِريٌبَُّمِجيُبَّالد 

2. HUTBE 

Anlamı: 
 

“Kâmil olanların hamdettiği gibi Allah’a 

hamd olsun. Peygamberimiz Emin vasıflı 

Muhammed’e (s.a.v.), ailesine ve 

ashabına salat ve selam olsun. 

Peygamberini yüceltmek ve ona ikram 

etmek için Yüce Allah, haber vererek ve 

emrederek şöyle buyurmuştur:”   

“Şüphesiz Allah ve melekleri 

Peygamber’e salat ve selam ediyorlar. Ey 

iman edenler. Siz de ona salat edin ve 

selam edin.” 

َِّاَْلَحْمُدَّ الَُمَّّلِِلّٰ الَُةََّوالس  دٍََّرُسوِلَناَُّمحََََّّعٰلىَحْمَدَّاْلَكاِمِليَنََّوالص  َِّميِنَّْاْلَََّّنَِّم 
َّأَْجَمِعينََّاَََّّٰعٰلىَّوََّ ََّوأَْصَحاِبِه ََّوَتْكِريًما ِلِه ِه َِّلَنِبي ِ ََّشَرِفَََّّتْعِظيًما ََّشاِن ِلَفَخاَمِة

هَِّ َِّمْنََّقاِئٍلَُّمْخِبًراَّوََّ َصِفي ِ ََّوَجل  َّ ِمًرااَََّّٰفَقاَلََّعز 
َّ ََّّ ِئَكَتُهَّيَُصلُّوَنََّعَلىَّالن ِبي ََِّوَماَلََّّاّلِلََِّّٰان 
ُمواََّتْسِليًمااَّٰيَُّهاَّال ِذيَنََّياَّاََّ  .َمنُواََّصلُّواََّعَلْيِهََّوَسل ِ

Bundan sonra alçak sesle “Allahümmesalli ve Allahümmebarik” dualarını okur. 

Anlamı: 
 

“Allah’ım Hz. İbrahim’e ve izinden 

gidenlere rahmet ettiğin gibi Hz. 

Muhammed ve izinden gidenlere da 

rahmet et. Şüphesiz en çok övülen ve 

şanı yüce olan sensin. Allah’ım Hz. 

İbrahim ve izinden gidenleri mübarek 

kıldığın gibi Hz. Muhammed ve izinden 

gidenleri de mübarek kıl. Şüphesiz en çok 

övülen ve şanı yüce olan sensin.” 

دٍََّّٰالَََِّّوَعٰلىَّدٍَُّمَحم َََّّعٰلىََّصل ََِّّاَللُّٰهم َّ  َّ ُمَحم 
َّ.يدٌََّمجََِّّيدٌََّحمََِّّيَمَِّان َكَِّاْبَراهََِّّٰالَََِّّوَعٰلىَِّاْبَراِهيمََََّّعٰلىََّصل ْيَتَََّّكَما

دٍَََّّعٰلىََّباِركََّّْاَللُّٰهم َّ ٍدََّّٰالَََِّّوَعٰلىَُّمَحم   ُمَحم 
 .يدٌََّمجََِّّيدٌََّحمََِّّيَمَِّان َكَِّاْبَراهََِّّٰالَََِّّوَعٰلىَِّاْبَراهيمََََّّعٰلىََّباَرْكَتَََّّكَما

Devamında şu duayı okur 
Anlamı: 
 

Allah’ım merhametin hürmetine erkek-

kadın Mümin Müslümanlardan vefat 

etmiş olanları da hayatta olanları da 

bağışla. Selam resulleredir. Hamd ise 

yalnızca alemlerin rabbi olan Allah’a 

mahsustur.” 

َّْحَياءَِّْلََّاََََّّواْلُمْسِلَماِتَََّّواْلُمْسِلِمينََََّّواْلُمْؤِمَناِتََُّّمْؤِمِنينََِّللََّّْاْغِفرََّّْاَلل ُهم َّ
اِحِمينَََّّأَْرَحمََََّّياَِّبَرْحَمِتَكََّّ.َواْلْمَواِتََِّّمْنُهمَّْ .َّاْلُمْرَسِلينََََّّعَلىََّوَساَلمٌَّ.َّالر 

ََّّّلِلَََِّّّٰواْلَحْمدَُّ  .اْلَعاَلِمينََََّّرب ِ
Bu duadan sonra sessizce “euzu besmele” çeker ve sesli olarak Nahl Suresi 90. ayeti mealiyle beraber okur: 
Anlamı: 
 

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, 

akrabaya yardım etmeyi emreder çirkin 

işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, 

düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” 

(Nahl 90) 

َّاّلِلََّّٰ ْحَساِنََّو۪ايَتَٓاِئَِِّ۬ذيَّاْلُقْرٰبىَِّان   ََّيْأُمُرَِّباْلَعْدِلََّوااْلِ
اِءََّواْلُمْنَكِرََّواْلَبْغِيََِّۚيِعظُُكْمََّلَعل ُكْمََّتَذك ُروَنَّ﴿  ﴾٩٠َوَيْنٰهىََّعِنَّاْلَفْحَشَٓ

Bayram hutbelerinde bu ayetin yerine İsrâ Suresi’nin son ayetini okur: 
Anlamı: 
 

“Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı 

bulunmayan, acze düşüp de yardımcıya 

ihtiyacı bulunmayan Allah’a hamd 

ederim, de. Ve tekbir getirerek onun 

şanını yücelt.” (isra 111) 

َِّال ۪ذيََّلْمََّيت ِخْذََّوَلداًََّوَلْمََّيُكْنََّلُهََّش۪ريٌكَِّفيَّاْلمَُّ  ْلِكََّوُقِلَّاْلَحْمُدَّّلِِلّٰ
ْرُهََّتْك۪بيراًَّ﴿ ََّوَكب ِ ِ ل  َِّمَنَّالذُّ  ﴾١١١َوَلْمََّيُكْنََّلُهََّوِليٌّ
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VAAZ DUALARI 
 

VAAZA BAŞLAMA DUASI 

‘‘Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.’’ ََّّاْلَعاَلِميَن.ََّّّلِِلَِّّٰاْلَحْمُد  َرب ِ
‘‘Salat ve selam Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s.)’in ailesinin ve bütün 
ashabının üzerine olsun.’’ 

َّ اَلمُّ اَلُةََّوالس  ٍدَّوََََّّعٰلىَوالص  َّ.َوأَْصَحاِبِهَّأَْجَمِعينَََّّٰاِلهَََِّّعٰلىََّرُسوِلَناَُّمَحم 
‘‘Peygamberimiz Hz. Muhammed’e salat 
getirin.’’ 
‘‘Kalplerimizin tabibi Hz. Muhammed’e 
salat getirin.’’ 
‘‘Günahlarımızın affedilmesi için dua eden 
Hz. Muhammed’e salat getirin.’’ 

ٍد.ََّعٰلىَصلُّواَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِلَناَُّمَحم 
ٍد. اََّعلٰىََّطِبيِبَُّقُلوِبَناَُّمَحم  َّملسو هيلع هللا ىلصَصلوُّ

دٍََُّّذنُوِبَناََّشفيعَََِّّعٰلىََّصلُّوا َّملسو هيلع هللا ىلص.ُمَحم 
‘‘Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih 
ederim. Senin bize öğrettiğinin dışında 
bizim ilmimiz yoktur. Şüphesiz sen, her 
şeyi en iyi bilen, her işi hikmetli olansın.’’ 

ْمَتَناَِّإن َكَّأَْنَتَّاْلَعِليُمَّاْلَحِكيمَُّ ََّماََّعل  َّ.ُسْبَحاَنَكَّاَلَِّعْلَمََّلَناَِّإال 

‘‘Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih 
ederim. Senin bize gerçeği anlattığının 
dışında bizim anlama imkânımız yoktur. 
Şüphesiz sen çok cömertsin ve çok ikram 
sahibisin.’’ 

اُدَّاْلَكِريمَُّ ْمَتَناََِّّإن َكَّأَْنَتَّاْلَجو  ََّماََّفه  َّ.ُسْبَحاَنَكَّاَلََّفْهَمَََّّلَناَِّإال 

‘‘Ey Rabbim! Göğsümü ferah eyle, işimi 
kolaylaştır. Dilimin bağını çöz de sözümü 
anlasınlar.’’ 

َّ ْرِليَّأَْمِريَََّّرب ِ  اْشَرْحَِّليََّصْدِريََّوََّيس ِ
ََّّ.ُعْقَدًةَِّمْنَِّلَساِنيََّيْفَقُهواََّقْوِليََّواْحُلْلَّ

‘‘Ben işimi Allaha bırakıyorum. Şüphesiz 
Allah kullarını görür.” 

ُضَّ َََّّّاّلِلََِِّّّٰاَلىَّاَْم۪رىََّواَُفِو  َّ.ِباْلِعَبادَََِّّبص۪يرٌََّّاّلِلََِّّٰان 
ََُّقاَلَّ  ََّتَعاَلىَِّفيَِّكَتاِبِهَّاْلَكِريمََِّّاّلِلّٰ
ِجيِمَََّّّّلِلَِّّٰوُذَِّباـــــأَعَُّ ْيَطاِنَّالر  ََِِّّبْسمَََََِِّّّّّمَنَّالش  ْحٰمنَِّاّلِلّٰ ح۪يمََِّّالر  َّ: الر 

Konuyla ilgili bir ayeti kerime ………… 

ََُّصَدَقَّ  اْلَعِظيمََُّّاّلِلّٰ
َََُّّصل ىََّوَقاَلَّالن ِبيَُّّ  :َََّّعَلْيِهََّوَسل مَََّّاّلِلّٰ

Konuyla ilgili bir hadisi şerif ………… 

َّ.ِفيَماََّقاَلَّأَْوََّكَماََّقالَّاّلِلََِّّٰصَدَقََّرُسوُلَّ
VAAZI BİTİRME DUASI: 

 

Vaaz bitirilirken anlatılan konu ile ilgili Türkçe ve Arapça dua cümlelerine yer vermek uygundur.  

Her vaazın sonunda konuyla ilgili Türkçe dua cümlesinin ardından Arapça olarak: 
 

“Allah’ım senden verdiğin nimetin 
eksilmemesini, afiyetinin devamını ve son 
nefesimizi en güzel şekilde vermeyi isteriz” 

 .ْلَخاِتَمةَِّاََّوُحْسنَََّّاْلَعاِفَيةََِّّامَََّدوَََّّوَََّّالِن ْعَمةَََِّّتَمامََََّّنْسَالَُكََِّّان اَّاَللُّٰهم َّ
 

ََّّّلِِلَََِّّّٰواْلَحْمدَُّ***َّ َّاَْلَفاِتَحُةََّّ***َّاْلَعاَلم۪ينََََّّرِب 
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EZAN 

(Allah en büyüktür) 
َُّاَكَّْاََّ َُّاَََّّ-َبرَُّّلِلّٰ  اَْكَبرَُّّلِلّٰ
َُّاَْكَبرَُّاََّ َُّاَََّّ-ّلِلّٰ  اَْكَبرَُّّلِلّٰ

ََِّّاٰلهَََّّاَلََّّاَنََّّْاَْشَهدَُّ ََُِّّاال  ََُِّّاال ََِّّاٰلهَََّّاَلََّّاَنََّّْدََُّاْشهَََّّ-اّلِلّٰ  اّلِلّٰ
 

(Allah’tan başka tanrı olmadığına şehadet ederim) 

 

ًداَّاَن ََّّاَْشَهدَُّ  اّلِلَََِّّّٰرُسولََُُّّمَحم 
ًداَّاَن ََّّاَْشَهدَُّ َََُّّرُسولََُُّّمَحم   اّلِلّٰ

 

(Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederim) 

 

(Haydi namaza) 

اَلةََِّّىَعلََََّّحى َّ  الص 
اَلةَََِّّعَلىََّحى َّ  الص 

(Haydi kurtuluşa) 

 اْلَفاَلحَََِّّعَلىََّحى َّ
 اْلَفاَلحََّعَلىََّحى َّ

 

(Namaz uykudan hayırlıdır) 
 

Sadece Sabah ezanında söylenir. 

اَلةََُّخيْرٌَِّمَنَّالن ْوِمَّ َّاَلص 
اَلةََُّخيْرٌَِّمَنَّالن ْوم َّاَلص 

(Allah en büyüktür) َََُّّا َُّاَََّّ-اَْكَبرََُّّّلِلّٰ  اَْكَبرَُّّلِلّٰ
(Allah’tan başka ilah yoktur). َََُِّّّاال ََِّّاٰلهَََّّاَل  اّلِلّٰ

 

EZAN DUASI: 
 

Ey bu mükemmel davetin ve daimî 

çağrının (veya kılınacak namazın) rabbi 

olan Allah’ım!  
 

Muhammed’e sana yaklaştırıcı her türlü 

vesileyi ihsan et, onu faziletlerle donat.  
 

Onu -Kur’an-ı Kerim’inde- vaad ettiğin 

Makam-ı Mahmuda yücelt. 

 

Şüphesiz ki sen vadinden dönmezsin. 

ََّّاَللُّٰهم َّ ْعَوةََِّّٰهِذهَََِّّرب  اَلةََِّّالد  ِةََّوالص  َّاْلَقاِئَمةََِّّالت ام 
داًََّّٰاِتَّ َرَجةَََّّيَلةَََّواْلَفِضََّّاْلَوسيَلةََّ نَُِّمَحم  اِفَعةََََّّوالد   الر 

 َوَعْدَتهََُّّىال ذَِّنََِّمْحُموًداََّمَقاًماََّواْبَعْثهَُّ
 .اْلِميَعادََِّّاَلتُْخِلُفََِّّان َكَّ
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KAMET 

(Allah en büyüktür) 

َُّاَكَّْاََّ َُّاَََّّ-َبرَُّّلِلّٰ  اَْكَبرَُّّلِلّٰ
َُّاََّ َُّاَََّّ-اَْكَبرَُّّلِلّٰ  اَْكَبرَُّّلِلّٰ

ََِّّاٰلهَََّّاَلََّّاَنََّّْاَْشَهدَُّ َُّاَََِّّاال  ََِّّاٰلهَََّّاَلََّّاَنََّّْدَُّاَْشهَََّّ-ّلِلّٰ ََُِّّاال   اّلِلّٰ
 

(Allah’tan başka tanrı olmadığına şehadet ederim) 

 

 اّلِلَََِّّّٰرُسولًََُّّداُمَحم ََّّاَن ََّّاَْشَهدَُّ
ًداَّاَن ََّّاَْشَهدَُّ  اّلِلَََِّّّٰرُسولََُُّّمَحم 

 

(Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederim) 

 

(Haydi namaza) 

اَلةََِّّىَعلََََّّحى َّ  الص 
اَلةَََِّّعَلىََّحى َّ  الص 

(Haydi kurtuluşa) 

 اْلَفاَلحَََِّّعَلىََّحى َّ
 اْلَفاَلحَََِّّعَلىََّحى َّ

(Namaz başlamıştır)  

الَةَُّ  َقْدَّقاََمِتَّالص 
الَةَُّ ََّقْدَّقاََمِتَّالص 

(Allah en büyüktür) َََُّّا َُّاَََّّ-اَْكَبرَُّّلِلّٰ  اَْكَبرَُّّلِلّٰ
(Allah’tan başka ilah yoktur). َََُِّّّاال ََِّّاٰلهَََّّاَل  اّلِلّٰ

 

 Kamet, farz namazlardan önce, namazın başladığını cemaate bildirmek amacıyla, ezana göre daha hızlı ve biraz 
daha alçak sesle okunur. 
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TESBİHAT 
Müezzin, farz namazın arkasından şöyle tesbih duası okur. 

اَلمَُّاَْنَتَّالس ََّّاَللُّٰهم َّ َّ.َّاَلُمََّوَِّمْنَكَّالس 
ْكَرامَِّ َّ.َتَباَرْكَتََّياَذاَّاْلَجاَلِلََّواْلِ

“Allah’ım sen huzur kaynağısın, barış ve huzur 
sendendir. Ey celal ve ikram sahibi sen yücesin.” 

Namazın sonunda, imamın selam vermesini bekler ve aşağıdaki ifade ile Peygamberimize salavat 
getirilmesini ister. 

 Peygamberimize salavatََّرُسوِلَناََّصَلواٌَتَََّّعٰلى

ََِّواْلَحْمُدََّّاّلِلَُِّّٰسْبحاََنَّ َُِّاال َََّّوَّاَلِإَلهََّّلِِلّٰ َُّوَََّّاّلِلّٰ َّاَْكَبرََُّّاّلِلّٰ

َةَِّاال َِّبا َّْلَعِظيمَِّاَّي َِّاْلَعلََِّّّلِلََِّّٰواَلََّحْوَلََّواَلَُّقو 

“Allah bütün noksan sıfatlardan uzaktır. Allah’a 
hamdolsun. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en 
büyüktür. Yüce ve ulu Allah’tan başka hiçbir güç ve 
kuvvet yoktur.”  
 

Sonra cemaatle birlikte Ayete’l-Kürsi’yi sessizce okur. 

İmam Ayete’l-Kürsi’yi bitirdikten sonra müezzin sesli bir şekilde  "ََّاّلِلََُِّّّٰسْبحاَن"  veya aşağıdaki ifadeyi 

söyleyerek tesbih kelimesini hatırlatır. 

َّاْلَعِظيُمَُّذواْلَجاَلِلَُّسْبحاََنَّ Cemaat, otuz üç defa içindenَّاّلِلََِّّٰوَُّهَوَّاْلَعلىُّ "َّاّلِلََُِّّّٰسْبحاَنَََّّ"   der. 

Müezzin sesli bir şekilde "َِّ "اْلَحْمُدَّّلِِلّٰ veya aşağıdaki ifadeyi söyleyerek tesbih kelimesini hatırlatır. 

"ّلِِلََِّّّٰاْلَحْمدَُّ" Cemaat, otuz üç defa içindenَّّلِِلَُِّّٰسْبحاََنَّاْلَكِريِمََّداِءَمِنَّاْلَحْمُدَّ  der. 

Müezzin sesli bir şekilde َُّ "اَْكَبرَّ"اّلَِلّٰ  veya aşağıdaki ifadeyi söyleyerek tesbih kelimesini hatırlatır. 

َّاْلعاََلِميَنََّتعاََلىََّشانُُهَّ ََُّرب ِ َُّ" Cemaat, otuz üç defa içindenَّاَْكَبرََُّّاّلِلّٰ "اَْكَبرََُّّاّلَِلّٰ  der. 

Tesbihattan sonra; 

ََِّّاٰلهَََّّاَلَّ ََُِّّاال   .َلهَََُّّشِريَكََّّاَلَََّّوْحَدهََُّّاّلِلّٰ
 .َشْىٍءََّق۪ديرٌََُّّكل َََِّّعٰلىََّوُهوَََّّاْلَحْمدَََُّّوَلهََُّّاْلُمْلُكَََّّلهَُّ

اِبََّّااْلَْعَلىَّاْلَعِلِى َََّّرِب ىَََُّّسْبَحانََّ  .اْلَوه 

 
“Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, onun 
ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. Onun 
her şeye gücü yeter. Yücelere yücesi, karşılık 
beklemeden bol bol veren Rabbim her türlü 
eksiklikten münezzehtir.” 

Aşır 
Genellikle cemaatle kılınan namazlardan sonra veya çeşitli toplantılarda ibadet maksadıyla yapılan tilavetlerde okunan on ayet veya orta 
uzunlukta yaklaşık on ayetlik bölüme aşır veya aşr-ı şerif adı verilir. Camilerde namazlardan sonra mihraptan okunan aşır mihrabiye 
olarak isimlendirilir. Aşır sesli olarak ve makamla okunur. Aşır okumaya istiâze ve besmele ile başlanır. Sonunda “sadekallahü’l-azîm” (En 
büyük olan Allah doğru söyledi) cümlesi söylenir. Ardından Saffat Suresinin 180-181 ve 182. Ayetleri okunur: 

َََّّرب َِكََُّّسْبَحانََّ ةَََِّّرب ِ اَّاْلِعز  َّ﴾١٨٠﴿ََّيِصُفوَنََِّۚعم 
َّ﴾١٨١َّ﴿َّاْلُمْرَس۪ليَنََِّۚعَلىََّوَساَلمٌََّّ

ََّّّلِِلَََِّّّٰواْلَحْمدَُّ  ﴾١٨٢﴿َّاْلَعاَل۪مينََََّّرب ِ

Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte 
oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir.  
Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!  
Âlemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun!  
 
(Saffat Suresi 180-181-182) 
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TEKBİR 
Tekbir kelimesi sözlükte, Allah’ı yüceltmek ve O'nun büyüklüğünü ifade etmek demektir. Tekbir; 

bayram namazından evvel ve hutbe sözleri arasında, mevlitlerde, cenaze namazlarında, sakal-ı şerif 

ziyaretlerinde vb. okunan bir tesbihattır. Ayrıca kurban kesilirken, hac ve umre ibadetlerinde de tekbir 

okunmaktadır. 

َُّ َُّااَْكَبُرََّّاّلَِلّٰ َّ.ْكَبرَُّاَََّّّلِلّٰ
َّاَلَِّاَلَهَّ ََُِّّاال  ََُّوََّّاّلِلّٰ َّ.ْكَبرَُّاَََّّاّلِلّٰ

َُّ َّ.اَْكَبرََُّّاّلَِلّٰ
 .اْلَحْمدََُّّّلِِلََِّّٰوَّ

Anlamı:  
 
“Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, hamt 

Allahiçindir.” Tekbir Buhurizade Mustafa Itri Efendi tarafından segâh makamında bestelenmiştir. 

 

SALAT-I ÜMMİYYE 
 

 Salat-ı ümmiyye camilerde ve diğer meclislerde, dinî törenlerde belirli dini gün ve gecelerde, sakal-ı 

şerif ve Peygamberimize ait eşyanın ziyareti esnasında, cenazelerde, mevlit programlarında okunan salattır. 

Segâh makamındaki Salat-ı ümmiyye, Buhurizade Mustafa Itri tarafından bestelenmiştir. Sözleri şöyledir: 

ََّّاَللُّٰهم َّ ِ ِدَناَُّمَحم َََّّعٰلىَصل  َّاْلَُّـَِّالن بنَِّدٍََّسي ِ ـي َِّي ِ
ََّوَصْحِبِهََّوَسل ِمََِّّٰاِلهَََِّّعٰلىَوََّّم ِ

 
Anlamı:  
 
‘‘Allah’ım! Efendimiz, ümmi peygamber Muhammed’e rahmet eyle. Onun ehl-i beytine ve ashabına da güven 

ve huzur ver.” 
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SALÂ 
 

Arapça “dua” manasına gelen salâ (salât), dinî musikide Hz. Muhammed’e Allah’tan rahmet ve selam 

temenni eden, belli bestesiyle okunan çeşitli güftelerin genel adıdır. Cami musikisi formları arasında yer alan 

ve sözleri Arapça olan salâlar okundukları yer ve zamana göre sabah salâsı, cenaze salâsı, cuma ve bayram 

salâsı, salât-ı ümmiyye gibi adlarla anılır.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALÂNIN SÖZLERİ: 

الَةَُّ الَمََُّّاَلص    Salat ve selam senin üzerine olsunَّاّلِلَََِّّّٰرسُوَلََّّياََََّّعَلْيَكَََّّوالس 
Ey Allah’ın elçisi 

الَةَُّ الَمََُّّاَلص    Salat ve selam senin üzerine olsunََّحِبيَبَّاّلِلََِّّّٰياََََّّعَلْيَكَََّّوالس 
Ey Allah’ın sevgilisi 

الَةَُّ الَمََُّّاَلص  َّاّلِلَََِّّّٰخْلِقَََّّخْيرَََّّياََََّّعَلْيَكَََّّوالس 
Salat ve selam senin üzerine olsun  
Ey yaratılmışların en hayırlısı 
 

الَةَُّ الَمََُّّاَلص    Salat ve selam senin üzerine olsunَِّلْلَعاَلِمينََََّّرْحَمةًََّّياََََّّعَلْيَكَََّّوالس 
Ey alemlere rahmet 

الَةَُّ الَمََُّّاَلص  َّالن ِبي ِينََََّّخاَتمَََّّياََََّّعَلْيَكَََّّوالس 
Salat ve selam senin üzerine olsun  
Ey peygamberlerin sonuncusu 
 

الَةَُّ الَمََُّّاَلص  ََّعَلْيَكَََّّوالس 
ِلينََََّّسي ِدَََّّياََّ َّْااٰلِخِرينََّوَََّّاْلَو 

Salat ve selam senin üzerine olsun  
Ey öncekilerin ve sonrakilerin efendisi 

 Bütün peygamberlere selam olsunَّاْلُمْرَسِلينََََّّلىعََََّّوَسالَمٌَّ

َََّّّّلِِلََََِّّّّٰواْلَحْمدَُّ  Hamd alemlerin rabbi olan Allah’adırَّاْلَعاَلِمينََََّّرب ِ
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KUR’AN-I KERİM’DE PEYGAMBERLERİN DİLİNDEN DUA ÖRNEKLERİ 

...“Rabbimiz! Günahlarımızı ve 

işlerimizdeki Taşkınlıklarımızı bağışla 

ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, 

kâfirlere karşı da bize yardım et!”  

Âl-i İmrân Suresi 147. ayet 

يََّوِاْسَراَفَناَُّذنُوَبَناََّلَناَّاْغِفرَََّّْرب َناَّ... ََّّاَْمِرَناَّفَ۪ٓ
ْتَّ  ﴾١٤٧﴿َّاْلَكاِف۪رينَََّّاْلَقْومَََِّّعَلىََّواْنُصْرَناَّاَْقَداَمَناََّوَثب ِ

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan 

gelecekleri namazını dosdoğru 

kılanlardan eyle! 

Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur! Ey 

Rabbimiz! Herkesin hesaba 

çekileceği günde beni, ana-babamı 

ve mü’minleri bağışla! 

İbrahîm Sûresi 40-41.ayetler 

َّ ٰلوةََُِّّم۪قيمَََّّاْجَعْل۪نيََّرب ِ ي ۪تيََّۗوِمنََّّْالص  ََُّّذر ِ
اءَََِّّوَتَقب ْلَََّّرب ـَنا َّ﴾٤٠َّ﴿َُّدَعَٓ
َََّّوِلْلُمْؤِم۪نينََََّّوِلَواِلَدي ََّّ۪ليَّاْغِفرَََّّْرب ـَنا
 ﴾٤١﴿َّاْلِحَساُبََُّ۟يُقومَََُّّيْومََّ

...“Ey Rabbim! Bana ve anama-

babama verdiğin nimete 

şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi 

işler yapmamı gönlüme ilham eyle 

ve rahmetinle beni iyi kulların 

arasına dâhil et.” 

Neml Sûresi 19.ayeti 

...ََّّ يََّرب ِ َ۪ٓ َٓيَِّنْعَمَتَكََّّاَْشُكرَََّّاَنَََّّْاْوِزْعن َََّّعَلي ََّّاَْنَعْمَتََّّال ۪ت
َََّّتْرٰضيهَََُّّصاِلحاًََّّاَْعَمَلَََّّواَنَََّّْواِلَدي َََّّوَعٰلى

اِل۪حينَََِّّعَباِدكَََّّ۪فيَِّبَرْحَمِتَكَََّّواَْدِخْل۪ني  ﴾١٩﴿َّالص 
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PEYGAMBER EFENDİMİZDEN DUA ÖRNEKLERİ 

“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden 

başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. 

Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. 

Ezelde sana verdiğim sözümde ve 

vaadimde hâlâ gücüm yettiğince 

durmaktayım. İşlediğim kusurların 

şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin 

nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, 

günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe 

yok ki günahları senden başka affedecek 

kimse yoktur.” 

Buhârî, Deavat, 2 ve 15 

َََّّخَلْقَت۪نىَّاَْنَتََِّّاال ََِّّاٰلهَََّّاَلَََّّر۪ب ىََّاْنَتََّّاَللُّٰهم َّ

َّ .َمااْسَتَطْعُتَََّّوَوْعِدكََََّّعْبُدَكََّواََناََّعٰلىََّعْهِدكََََّّواََنا

ََّّى َِّبِنْعَمِتَكََّعلََََّّلَكََّّاَبُوءَََُّّماَصَنْعُتَََّّشِر ََِّّمنََِّّْبَكََّّاَُعوذَُّ

 ۪لىَََّّفاْغِفرََِّّْبَذْن۪بىََّواَُبوءَُّ

نُوَبَََّّيْغِفرََُّّاَلَََّّفِان هَُّ ََّّالذُّ  .اَْنَتََِّّاال 

“Allahım! Gam ve kederden sana 

sığınırım, çaresizlik ve tembellikten sana 

sığınırım, korkaklık ve cimrilikten sana 

sığınırım, ağır borç altında kalmaktan ve 

güç sahibi olan kişilerin zulmüne 

uğramaktan sana sığınırım.” 

Müslim, Zikir, 73 

َََّّواْلَكَسلََِّّاْلَعْجزََِِّّمنَََِّّبَكََّّاَُعوذََُِّّا۪ن ىَّاَللُّٰهم َّ

َََّّواْلَحَزنََِّّاْلَهِم ََِّّمنََََّّواْلَهَرمَََِّّواْلُجْبِنََّواْلُبْخلَِّ

ْيِنََّوَغَلَبةَََِّّوَضْلعَِّ َجالََِّّالد   .الِر 

“Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine 

şükretmek, sana lâyık ibadet etmek için 

bana yardım eyle!” 

Ebû Dâvud, Vitir, 26 

 ِعَباَدِتَكَََّّوُحْسنَََِّّوُشْكِركَََِّّذْكِركََََّّعٰلىَّاَِع۪ن ىَّاَللُّٰهم َّ
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YEMEK DUASI -1 

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a 

sığınır, Rahman ve Rahim olan Allah’ın 

adıyla başlarım. “…yeyin, için, fakat 

israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri 

sevmez.”  
(Araf Suresi 31. Ayet) Yüce Allah doğru söylemiştir. 

 
“Bizi yediren, bizi içiren ve bizi 

Müslümanlardan kılan Allah’a 

hamdolsun. Allah’ın rahmeti, bereketi 

bizim ve tüm Müslümanların üzerine 

olsun. Allah’ım! Bu yemek sahibini ve 

yiyenleri bağışla, rahmet eyle. Şüphesiz 

biz senden nimetin tamamını, sıhhatin 

devamını ve güzel ölümü isteriz. 

Allah’ım! Fatiha hürmetine nimetini 

artır, azaltma 

ِجيِمََّّأَُعوُذَِّباّلِلَِّّٰ ْيَطاِنَّالر  ََِِّّبْسمَََِِّّّمَنَّالش  ْحٰمنَِّاّلِلّٰ ح۪يمََِّّالر   الر 
ََّّاَلََِّّان هََُّّتُْسِرُفواََِّۚواَلَََّّواْشَربُواَُّكُلواَّ... ََّّاْلُمْسِر۪فيَنََُّّ۟يُِحبُّ
َُّاْلَعِظيمََُّّ﴾٣١ُسوَرُةَّااْلَْعَراِفَّ ﴿ ََّصَدَقَّاّلِلّٰ

 .َّاْلُمْسِلم۪ينَََِّّمنََََّّوَجَعَلَناََّوَسَقاَناَّاَْطَعَمَناَّال ۪ذىَّّلِِلََِّّّٰاَْلَحْمدَُّ

 .َّاْلُمْؤِمن۪ينَََّّ۪يعََِّجمَََِّّوَعٰلىََّعَلْيَناََّبَرَكاتُهََُّّوَََّّاّلِل َََِّّوَرْحَمةَُّ

َّ.وْااٰلِكل۪ينَََّّالط َعامََِّّٰهَذاََّصاِحَبَََّّواْرَحمََّّْاْغِفرََّّْاَللُّٰهم َّ

 َّاَلِن ْعَمةََََّّتَماًماَّْسَئُلَكَّنَََِّّان اَّاَللُّٰهم َّ

 َّ.اْلَخاِتَمةَََُّّحْسنََّوَََّّاْلَعاِفَيةََََّّوَدَوامََّ

َّاْلَفاِتَحِة.َِّبُحْرَمةَََِّّواَلَتْنُقْصََِّّزدََّّْاَللُّٰهم َّ
 

 
 

 

YEMEK DUASI -2 

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a 

sığınır, Rahman ve Rahim olan Allah’ın 

adıyla başlarım. “…yeyin, için, fakat 

israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri 

sevmez.”  
(Araf Suresi 31. Ayet) Yüce Allah doğru söylemiştir. 
Bizi yediren, bizi içiren ve bizi 

Müslümanlardan kılan Allah’a 

hamdolsun. 
Allah’ım! Bu yemek sahibini, yiyenleri 

ve bu sofranın hazırlanmasında emeği 

geçen tüm mümin erkek ve kadınları 

bağışla, rahmet eyle ve onları 

muhafaza eyle. 

Zul celal ve ikram olan Allah’ım 

kalplerimizi senin sevgin ve zikrinle 

aydınlat.  
Allah’ım bizleri dünya ve ahirette sağlık 

selamet ve afiyetle güzelce yaşat. 

Allah’ım sen her şeye güç yetirensin. 

Şüphesiz biz senden nimetin tamamını, 

sıhhatin devamını ve güzel bir sonla 

rızıklandırmanı isteriz.  
Allah’ım! Fatiha ve Rasulün hürmetine 

nimetini artır, azaltma. 

ِجيِمََّّأَُعوُذَِّباّلِلَِّّٰ ْيَطاِنَّالر  ََِِّّبْسمَََِِّّّمَنَّالش  ْحٰمنَِّاّلِلّٰ ح۪يمََِّّالر   الر 
ََّّاَلََِّّان هََُّّتُْسِرُفواََِّۚواَلَََّّواْشَربُواَُّكُلواَّ... ََّّاْلُمْسِر۪فيَنََُّّ۟يُِحبُّ
َُّاْلَعِظيمََُّّ﴾٣١ُسوَرُةَّااْلَْعَراِفَّ ﴿ ََّصَدَقَّاّلِلّٰ

َََّّاْطَعَمَناَّال ِذيَّّلِِلََِّّّٰاَْلَحْمدََُّّّلِِلََِّّّٰاَْلَحْمدََُّّّلِِلََِّّّٰاَْلَحْمدَُّ
 .اَْلُمْسِلِمينَِّمنََََّّلَناعََّجََّوََََّّوَسَقاَنا
َِٓكِلينَََّّالط َعامَََِّّصاِحَبَََّّواْحَفظَََّّْواْرَحمََّّْاْغِفرََّّْاَللُّٰهم َّ  َوااْل
 .َواْلُمْؤِمَناِتََّّاْلُمْؤِمِنينَََّّْوِلَجِميعََِِّّفيهَََِّّسَعىََّوِلَمنَّْ
رََّّْاَللُّٰهم َّ ِتَكََِّّباَْنَوارََُِّّقُلوَبَناََّنو ِ  َّوِذْكِركََََّّمَحب 
 ْكَرامَِّوااْلََِّّاْلَجاَللَََِّّياَذا

َبةًَََّّحَياةًََّّاَْحِيَناَّاَللُّٰهم َّ ةَََِّّطي ِ ح  اَلَمةََِِّّبالص ِ َََّّواْلَعاِفَيةَََِّّوالس 
ينََِِّّفى ْنَياَّالد ِ َِٓخَرةَََِّّوالدُّ  ََّقِديرٌَََّّشْىءٍََُّّكل َََِّّعَلىَِّان َكََّّوااْل

ْعَمةَََِّّتَمامََََّّنْسأَلَُكََِّّان اَّاَللُّٰهم َّ ََّّاْلَخاِتَمةَُّحْسنَََّّاْلَعاِفَيةَََِّّوَدَوامَََّّالن ِ
ََِّّبُحْرَمةَََِّّتْنُقْصَََّّوالَِّزدََّّْاَللُّٰهم َّ َّ.اْلَفاِتَحةَََِّّوِبُحْرَمةَََِّّّملسو هيلع هللا ىلصالن ِبى ِ

 
 

İFTAR DUASI 

 اَْفَطْرُتََِّّرْزِقَكَََّّوَعٰلىََّتَوك ْلُتََّّٰاَمْنُتََّوَعَلْيَكَََّّوِبَكََُّّصْمُتَََّّلَكََّّاَللُّٰهم َّ
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin verdiğin rızıkla iftar ettim!” 
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TEVBE İSTİĞFAR DUASI 
Müslüman, her akşam yatmadan önce kendisini sorgular. O gün günah işleyip işlemediğini düşünür. Tevbe ve 
istiğfar ederek işlediği günahlarının affedilmesini ister. Tevbe istiğfar tek başına yapılabileceği gibi cemaat 
hâlinde de yapılabilir. Örneğin, cuma akşamları (perşembeyi cumaya bağlayan gece) yatsı namazının ardından 
Bakara Suresinin son iki ayeti okunduktan sonar aşağıdaki şekilde tevbe ve istiğfar duası yapılabilir. 

 
‘‘Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.’’ 

‘‘Salat ve selam Peygamberimiz Hz. 

Muhammed (s.a.s.)’in ailesinin ve bütün 

ashabının üzerine olsun.’’ 

Azim, Kerim ve Rahim olan Allah’tan af 

dilerim. 

O, Kendisinden başka ilah olmayan, 

Hay ve Kayyum olandır. 

Ben O’na tövbe ederim, Allah bana 

yeter. 

O, ne güzel vekil, ne güzel dost ve ne 

güzel yardımcıdır. 

Rabbimiz sen bağışlayansın ve dönüş 

sanadır. 

ََّّّلِِلََِّّّٰاْلَحْمدَُّ َّ.َّاْلَعاَلِمينََََّّرب ِ
اَلةَُّ اَلمَََُّّوالص  دٍَََّّرُسوِلَناََّعٰلىََّوالس  ََُّّمَحم 

َّ.أَْجَمِعينََََّّوأَْصَحاِبهََِّّٰاِلهَََِّّعٰلىَّوََّ
ََََََّّّّّّاّلِلََََّّّٰاْسَتْغِفرَََُّّّاّلِلَََّّّٰاَْسَتْغِفرَُّ
ح۪يمَََّّاْلَكر۪يمَََّّاْلَعظ۪يمَََّّّلِلََّّٰاَّاَْسَتْغِفرَُّ ََّّالر 
ََّّ.ِاَلْيهَََِّّواَتُوُبََّّاْلَقيُّومَُّ اْلَحيََُُّّّهوَََِّّاال ََِّّاٰلهَََّّالَََّّال ۪ذى
َََُّّحْسِبىََّ َّ.َّالن ص۪يرَََِّّوِنْعمََّ  اْلَمْوٰلىَِّنْعمََّوَََّّاْلَوك۪يلَََِّّوِنْعمَََّّاّلِلّٰ
 اْلَمص۪يِر.ََّوِاَلْيَكَََّّرب َناَُّغْفَراَنَكَّ

Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurları, 

benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, 

yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu 

itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve 

açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! 

Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. Allah’ım! 

Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! 
 

KURBAN DUASI 
Kurbanlık hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesileceği zaman kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine 
yatırılır. Hayvan yere yatırılırken şu ayetler okunur 

ْهُتََِّّان ۪ي ٰمَواِتَََّّفَطرَََِّّلل ۪ذيََّوْجِهَيَََّّوج  اََّح۪نيفاًََّّاْلَْرَضََّواَّالس   ﴾٧٩﴿َّاْلُمْشِر۪كيَنَِِّۚمنَََّّاََناََِّ۬وَمَٓ
“Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a, onun birliğine inanarak hanif olarak yüzümü 

çevirdim. Ben müşriklerden değilim.”  (En’am Suresi 79. ayet) 

ََّصاَل۪تيََّونُُس۪كيََّوَمْحَياَيََّوَمَما َّاْلَعاَل۪ميَنََّۙ﴿ُقْلَِّان  ََِّرب ِ َّ﴾١٦٢۪تيَّّلِِلّٰ
ُلَّاْلُمْسِل۪ميَنَّ﴿َّ  ﴾١٦٣اَلََّش۪ريَكََّلُهََِّۚوِبٰذِلَكَّاُِمْرُتََّواََناَِّ۬اَو 

“Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah 

içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah’a teslim olanların ilkiyim.” 

(En’am Suresi 162-163. Ayetler) 
Ardından şöyle dua edilebilir: 

“Ey Allahım, dostun İbrâhim’den ve habibin Muhammed’den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur.” 
Daha sonra tekbir getirilir ve hayvanı keserken, 

“ En büyük olan Allah’ın adıyla” denir. ََُّّاَََّّاّلِلََِّّّٰمَِّــــِبْس  رَُّـبََّـأَكََّّّْلِلّٰ
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HATİM DUASI ÖRNEĞİ 

ْيَطانََِِّّمنََََّّّّلِلَِِّّٰباَّاَُعـوذَُّ ج۪يِمََّّالش  َِّاَِّبْســـــــــــمََِّّ الر  ْحٰمنَِّّلِلّٰ ح۪يمََِّّالر   الر 
ََّّّلِلََِّّّٰاَْلَحْمدَُّ اَلةَََُّّرِب  اَلمََُّوالَّاْلَعاَلم۪يَنََّوالص  دٍَََّّرُسوِلَناََّعٰلىَّس   اَْجَمع۪ينَََّّٰاِل۪هََّوَصْحِبهَََّّ۪عٰلىَّوَََُّّمَحم 
م۪يعََُّّاَْنَتََِّّان َكََِّّمن اََّتَقب ْلَََّّرب َناََّياََّرب َناَّاَللُّٰهم َّ  اْلَعل۪يمََُّّالس 
اُبََّّاَْنَتََِّّان َكَََّّمْوٰليَناَّياََََّّعَلْيناََََّّوتُْبَّ ح۪يمََُّّالت و   الر 

ََِّّالىََََّّوِف ْقَناوَََّّوَاْهِدناََََّّواْهِد۪نى  اْلَعظ۪يمََِّّاْلُقْرٰانَََِّّخْتمََُِّّمْسَتق۪يٍمَِّبَبَرَكةَََِّّطر۪يٍقََِّّاٰلىَّوَََّّاْلَحِق 
 اْلَكر۪يمَََِّّرُسوِلَكََّّوََََّّحب۪يِبَكَََّّوِبُحْرَمةَِّ
 َرح۪يمَََُّّياََّعن اََّواْعُفَََّّياَكر۪يمَََُّّعن اََّواْعُفَّ

اِحم۪ينَََّّااْلْكَرم۪يَنََّوياَاَْرَحمَََّّاَْكَرمَََّّياََََّّوَكَرِمَكََِّّبَفْضِلَكََُّّذنُوَبناََََّّواْغِفْرَلناََّ  الر 
 اْلُقْرٰانَََِّّخْتمََِِّّبَكَراَمةََِّّاْلُقْرٰاِنََّواَْكِرْمَناََّخْتمََِِّّبز۪يَنةَََِّّزِي َناَّاَللُّٰهم َّ

ْفَنا  اْلُقْرٰانَََِّّخْتمََِِّّبِخْلَعةََِّّاْلُقْرٰاِنََّواَْلِبْسَناََّخْتمََِِّّبَشَراَفةَََِّّوَشِر 
 اْلُقْرٰانََِّّفاََعةَِِّبشَََّّاْلَجن ةََََّّواَْدِخْلَنا
ْنياََََّّبالَءََُِّّكل ََِِّّمنَََّّْوَعاِفَنا  َخْتِمَّاْلُقْرٰانََِِّّبُحْرَمةََِّّاْْلِخَرةَََِّّوَعَذاِبََّّالدُّ
ةَََِّّج۪ميعََََّّواْرَحمَّْ دٍََّّاُم   اْلُقْرٰانَََِّّخْتمََِِّّبُحْرَمةََُِّّمحم 
ْنَياَِّفىََّلَناَّاْلُقْرٰانَََّّاْجَعلََِّّاَللُّٰهم َّ  وِنًسامََُّّاْلَقْبرَََِّّق۪ريًناََّوفِىََّّالدُّ
َراطَََِّّشف۪يعاًََّوَعٰلىَّاْلِقَياَمةَََِّّوفِىَّ  َرف۪يقاًََّّاْلَجن ةََِِّّاَلىَّنُوراًَّوَََّّالِص 
 ِاَماماًََّّوََََّّدل۪يالًََُّّكِل َهااْلَخْيَراِتََِّّاَلىَّوََََّّوِحَجاًباَِّسْتراًََّّالن ارَََِّّوِمنََّ

اِح۪ميَنََّّاَْرَحمَََّّياََََّّوَكَرِمَكَََّّوُجوِدكَََِّّبَفْضِلَكَّ  الر 
َََّّرِب َكََُّّسْبَحانََّ ةَََِّّرِب  اَّاْلِعز  ََّّّلِِلَََِّّّٰواْلَحْمدََُّّاْلُمْرَسل۪ينََََّّعلىََََّّيِصُفوَن،ََّوَساَلمٌَََّّعم   اْلَعاَلم۪ينََََّّرِب 
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HATİM DUASI ANLAMI 
 

“Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi 

bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tevbelerimizi kabul eyle! Şüphesiz ki sen tevbeleri çok çok kabul 

eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Yüce Kur’an’ın hürmetine, alemlere rahmet 

olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine hakka ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak 

eyle! 

Ey Kerim olan Allah’ım! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en 

keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allahım! Bizi Kur’an süsü 

ile süsle. Kur’an ile bize lütfet! Kur’an ile bizi şereflendir. Kur’an elbisesini bize giydir. Kur’an 

hürmetine bizi cennetine koy. Kur’an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından 

bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et. Allahım! 

Kur’an’ı bize dünyada yoldaş eyle. O’nu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize 

şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. 

Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm 

hayırlı yollar için onu bize önder kıl.  

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

Ya Rabbe’l-âlemîn! Okunan hatm-i şerifi (mevliti) dergahında kabul eyle. Elde edilen sevabı öncelikle 

sevgili Peygamberimizin temiz ruhuna hediye eyledik sen ulaştır ya Rabbi! Diğer peygamberlerin, 

sahabe-i kiram ile tâbiînin ruhlarına, İslâm dinine hizmet eden alimlerle şehitlerin ruhlarına hediye 

eyledik vasıl eyle ya Rab bi! Dünyada kendilerini anacak kimsesi kalmamış Müslüman kardeşlerimizin 

ruhlarına, burada bulunup âmin diyenlerin geçmişlerinin ruhlarına, özellikle burada toplanmamıza 

vesile olan merhum ……………………………’nın ruhuna hediye eyledik, sen ulaştır ya Rabbi! Hatime 

katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki isteklerine kavuşmalarını nasip eyle Allahım! Varsa bütün 

sıkıntılarını sen gider ya Rabbi! Sen affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle ya Rabbi! Ahirete göç 

etmiş, kemikleri çürümüş, bir Fatihaya muhtaç olanların kabirlerini Kur’an’ın nuru ile aydınlat, 

makamlarını cennet eyle Allah’ım! Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle; Cehennem 

çukuruna benzetme ya Rabbi! İnsan olarak işledikleri kusurları sebebiyle kabir azabı çekenler varsa 

okunan Kur’an hürmetine sen onları kurtar Allahım! Kabul olmayacak dua ile sana el açmaktan, 

insanlığa ve İslâm’a faydalı olmayan bilgiden, bir Müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, 

cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri de koru ya Rabbi! Âmin diyen kullarını iki cihanda aziz eyle. 

Cennetinle cemalinle bizleri müşerref eyle ve duamızı yüce dergahında kabul eyle ya Rabbi! Sevgili 

Peygamberimizin senden istediği hayır ve güzelliklerin tamamını biz de senden istiyoruz, bizlere de 

nasip eyle ya Rabbi! Sevgili Peygamberimizin sana sığındığı bütün şerlerden, fitne, fesat ve nifaktan biz 

de sana sığınıyoruz, hepimizi koru Allahım! Ey Rabbimiz! Kalplerimizi tertemiz eyle! Ayıplarımızı gizle! 

Hastalarımıza acil şifalar ver! Borçlarımızı en kısa zamanda ödemeyi nasip eyle!”  

“Sevgili Peygamberimizin ve bütün ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fâtiha!” 



17 

 

 

NİŞAN VE NİKÂH MERASİMİ 
Nişan ve söz kesme gibi törenlerde dinimizin evlilik kurumuna verdiği önemi anlatan bir 

konuşma yapılır. Kısa bir aşır okunduktan sonra şöyle bir dua yapılır: 

ََّّّلِِلََِّّّٰاَْلَحْمدَُّ َّوَََّّاْلَعاَل۪مينََََّّرِب  دٍَّ َرُسوِلَناََّعٰلىَّمَُّاَلََّوالس ََّّةاَلَّالص   اَْجَم۪عينََََّّوَصْحِبهََّّٰ۪اِلهَََّّ۪وَعٰلىَُّمَحم 
“Ya Rabbi! Bu genç kardeşlerimizin nişanlarını kendileri ve aileleri için hayırlı ve mübarek eyle! Gençleri ve 
ailelerini fitne ve fesattan muhafaza eyle! Bu kardeşlerimizin nişanlarını düğün ile taçlandır ya Rabbi! Bu 
hayırlı işlerinde kendilerine kolaylıklar nasip eyle! Dualarımızı kabul eyle, bizlere sağlık ve afiyet ihsan eyle ya 
Rabbi!” 
Nişan törenlerinde nikâh duası da okunabilir. 

Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek kişi, Nur Suresi’nin evlenme 
ile ilgili 32-34. ayetlerini okur 

 
 Nûr Sûresi (32 - 34) 

اِل۪حينَََِّّمْنُكمََّّْااْلََياٰمىََّواَْنِكُحوا اِئُكْمَِّْۜعَباِدُكمََِّّْمنَََّّْوالص  اءََََّّيُكونُواَِّانَََّّْوِاَمَٓ ََُّّيُْغِنِهمََُُّّفَقـَرَٓ َََُّّفْضِل۪هَِّْۜمنََّّْاّلِلّٰ ََّواّلِلّٰ
ََُّّيُْغِنَيُهمَََُّّحتّٰىَِّنَكاحاًَََّّيِجُدونَََّّاَلََّّال ۪ذينََََّّوْلَيْسَتْعِفِفَّ﴾٣٢َّ﴿ََّع۪ليمٌَََّّواِسعٌَّ ََّيْبَتُغونََََّّوال ۪ذينََََّّفْضِل۪هَِّْۜمنََّّْاّلِلّٰ

اَّاْلِكَتاَبَّ يَّاّلِلَََِّّّٰمالََِِّّمنَََّّْوٰاتُوُهمََّّْاًَۗخْيرَّ۪فيِهمَََّّْعِلْمُتمََِّّْانَََّّْفَكاِتُبوُهمََّّْاَْيَمانُُكمَََّّْمَلَكْتََِّّمم  ََّواَلََّّٰاٰتيُكْمَّْۜال ـذَ۪ٓ
ناًََّّاََرْدنَََِّّانََّّْاْلِبَغَٓاءَََِّّعَلىََّفَتَياِتُكمََّّْتُْكِرُهوا ْنَياَّْۜاْلَحٰيوةَََِّّعَرَضََِّّلَتْبَتُغواََّتَحصُّ ََّبْعدََِِّّمنََّّْاّلِلََََّّّٰفِان ََّّيُْكِرْهُهن َََّّوَمنََّّْالدُّ
٣٣َّ﴿ََّر۪حيمٌَََّّغُفورٌََِّّاْكَراِهِهن َّ َناٍتََّّٰاَياٍتََِّّاَلْيُكمََّّْاَْنَزْلـَنَٓاََّوَلَقدَّْ﴾ ََّقْبِلُكمََِّّْمنَََّّْخَلْواَّال ۪ذينَََِّّمنََََّّوَمَثالًََُّّمَبي ِ
 ﴾٣٤َّ﴿َِّلْلُمت ۪قيَنََُّ۟وَمْوِعَظةًَّ

Meal 
Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar 
yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (32)   Evlenmeye 
güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip 
olduğunuz kölelerden "mükâtebe" yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla 
mükâtebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek 
için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz 
onların zorlanmasından sonra Allah (onları) çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. (33)   Andolsun, biz size 
açıklayıcı âyetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt 
indirdik. (34) 

Hz. Peygamberin “Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse o benden değildir.” 

hadisini zikrederek, nikâhın şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Eşlerin birbirlerine 
karşı hak ve sorumlulukları hatırlatılır. Ayrıca nikâh kıyacak kişinin nikâh törenine başlamadan önce resmi 
nikâhın kıyılmış olmasını bir şart olarak aramalıdır. 

َكاحَُّاََّ َِّمن ِيََّفَلْيَسََّّيـُسن تَََِّّعنَََّّْرِغَبَََّّفَمنََّّْيـُسن تََِِّّمنََّّْلن ِ
 

“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse o benden değildir.”  
 
İbn, Mace, Nikâh, 122 Buhârî, Nikâh, 68 
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Nikâh şöyle kıyılır: 
Nikâhı kıyacak kimse gelinin, damadın ve babalarının isimleriyle şahitlerin ad ve soyadlarını not alır. Aralarında anlaştıkları 
mehir miktarını ve muaccel (peşin) mi müeccel mi olduğunu öğrenir. Önce geline, “................. kızı…………...Hanım! Allah’ın 
emri, Peygamber Efendimizin sünneti üzere, ............... oğlu ..............Bey’i anlaştığınız .......... mehr-i müeccel veya mehr-i 
muaccel 1

  ile hiç bir baskı altında olmadan özgür iradenizle eş olarak kabul ettiniz mi?” diye sorar. Gelinin “Evet kabul ettim” 
demesi istenir. Daha sonra damada “………..oğlu………..Bey! Allah’ın emri, Peygamber Efendimizin sünneti üzere........... kızı 
.............hanımı anlaştığınız ............. mehr-i müeccel veya mehr-i müaccel ile eşliğe kabul ettiniz mi?” diye sorar. Damadın 
“Evet Kabul ettim” demesi istenir. Daha sonra şahitlere döner ve “Siz de bu nikâh akdine şahit misiniz?” diye sorar ve nikâh 
duası ederek nikâh akdini tamamlar. 

NİKÂH DUASI 
  
“Allah’a hamd olsun.  
 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, 
ailesine ve ashabına salat ve selam 
olsun. 
 
Allah’ım! Bu evlilik akdini mübarek 
eyle. Bu çift arasında güzel geçim, sevgi 
ve evliliklerinde sebat nasip eyle, 
aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılığa 
fırsat verme. 
 
Allah’ım! Bu çifte Hz. Adem ile Hz. 
Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hz. 
Hatice ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma 
arasındaki ülfet gibi, geçim ve 
kaynaşmayı lütfeyle. Bize ve onlara 
hayırlı çocuklar, uzun ömür ve geniş 
rızıklar lütfeyle. 
 
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı 
bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlara önder eyle” 
 
Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, 
güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, 
güzellik ve nimet ver ve bizi cehennem 
azabından koru.” 
 
(Allah’ım! Huzurunda nikâhlarını 
kıydığımız şu iki genci hayatları 
boyunca mutlu eyle; ömürlerine 
bereket, vücutlarına sağlık, ihsan eyle. 
Ahlaklarını güzelleştir, kendilerini 
İslâm’ın yolundan ayırma; şeytanın ve 
kötü insanların arkadaşlığından 
muhafaza eyle. Günahlarını bağışla ey 
bağışlaması bol Rabbimiz! Allah’ım! 
dualarımızı kabul buyur. Rabbimiz! Bizi 
cehennem azabından koru.) 

َِّبََِّّاَُعوذَُّ ْيَطانََِِّّمنََّاّلِلّٰ ج۪يمََِّّالش  ْحٰمنََِّّاّلِلََِِّّّٰبْسمََِّّ  الر  ح۪يمََِّّالر  ََّّالر 
اِل۪حينَََِّّمْنُكمََّّْااْلََياٰمىََّواَْنِكُحوا اِئُكْمَِّْۜعَباِدُكمََِّّْمنَََّّْوالص  ََّيُكونُواَِّانَََّّْوِاَمَٓ
اءََّ ََُّّيُْغِنِهمََُُّّفَقـَرَٓ َََُّّفْضِل۪هَِّْۜمنََّّْاّلِلّٰ ََّّ﴾٣٢﴿ََّع۪ليمٌَََّّواِسعٌَََّّواّلِلّٰ

َُّاْلَعِظيمََُّّ(رونلاَّةروس) ََّصل ىَََّّصَدَقَّاّلِلّٰ ََُّوَقاَلَّالن ِبىُّ ََّعَلْيِهََّوَسل َم:َّاّلِلّٰ
َكاحَُّاََّ َِّمن ِيََّفَلْيَسََّّيـُسن تَََِّّعنَََّّْرِغَبَََّّفَمنََّّْيـُسن تََِِّّمنََّّْلن ِ
 ِفيَماََّقاَلَّأَْوََّكَماََّقاَلََّّاّلِلََِّّٰدَقََّرُسوُلََّصَّ

ََّّّلِِلََِّّّٰاَْلَحْمدَُّ الَمَُّ.َّم۪ينََّاْلَعالََََّّرِب  ََّوالس  الَُة ٍدَََّّرُسوِلَناََّعٰلىََّوالص  ََّوَعٰلىَُّمَحم 
َّ.اَْجَمع۪ينََََّّواَْصَحاِبهََّّٰ۪اِلهَِّ
َّ.َمْيُموًناَُّمَباَرًكاَّاْلَعْقدَََّّٰهَذاَّاْجَعْلََُّّهم َّـاللََّّّٰ
َّ.ََّقَراًراَّوََََّّوَمَحب ةًََّّاُْلَفةًَََّّبْيَنُهَماَّْجَعْلَّاوَََّّ

َّ.َوِفَراًراََّوِفْتَنةًَََّّنْفَرةًَََّّبْيَنُهَماََّتْجَعْلَََّّوالََّ
اءَََّّوَََّّٰاَدمََََّّبْينَََّّاَل ْفَتَََّّكَماَّاَِل ْفََّبْيَنُهَماَُّهم َّـاَللََّّّٰ َّ.َحو 

دٍَََّّبْينَََّّاَل ْفَتَََّّوَكَما َّ.َّاْلُكْبٰرىََّوَخ۪ديَجةَََُّّمَحم 
ْهَراءََََّّوفاَِطَمةََََّّبْيَنََّعِلٍى ََّّاَل ْفَتَََّّوَكَما َّ.َّالز 
َّ.ََّط۪ويالًَََّّوُعْمًراََّواِسًعاََّوِرْزًقاَّصاَِلحاًََّّداًَّاَْواَلَََّّلُهَماََّاْعِطََُّّهم َّـاَللَّّٰ
ي اِتَناَّاَْزَواِجناَََِّّمنَََّّْلَناََّرب َناََّهْبََُّّهم َّـاَللَّّٰ ََّوُذِر 
ةََّ َّ.َِّاَماًماَِّلْلُمت ق۪ينََََّّوْجَعْلناَََّّاَْعُينٍََُّّقر 
ْنَياَِّفىَّٰاِتَناََّرب ن ا ََّّ.الن ارََِّّاَبََّعذََََّّوِقَناَََّّحَسَنةًََِّّخَرةَِّاْْلََّوِفىَََّّحَسَنةًََّّالدُّ

ََّوِلَواِلَدي َّ َِّلي َّاْغِفْر َّاْلِحَساُبَََّّرب َنا ََّيُقوُم ََّيْوَم َّياَََِّّبَرْحَمِتَكَََّّوِلْلُمْؤِمِنيَن
اِحِمينََََّّاَْرَحم َّالر 

َََّّرِب َكََُّّسْبَحانََّ ةَََِّّرِب  اَّاْلِعز   .اْلُمْرَس۪لينََََّّعَلىََّوَساَلمٌَََّّيِصُفونََََّّعم 
ََّّّلِِلَََِّّّٰواْلَحْمدَُّ  َََّّّ.اْلَعاَلم۪ينََََّّرِب 

                                                 
1 Mehr-İ Müeccel: Daha sonra verilecek mehir. Mehr-İ Muaccel: Peşin verilen mehir demektir. 
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HACI UĞURLAMA MERASİMİ 

ََّّّلِِلََِّّّٰاَْلَحْمدَُّ َّ.َّاْلَعاَلم۪ينََََّّرِب 

الَمَُّ الَُةََّوالس  دٍََّّاَرُسوِلنََََّّعٰلىََّوالص   .اَْجَمع۪ينََََّّواَْصَحاِبهََّّٰ۪اِلهَََِّّوَعٰلىََُّّمَحم 

َِّبََِّّاَُعوذَُّ ْيَطانََِِّّمنََّاّلِلّٰ ج۪يمََِّّالش  ْحٰمنََِّّاّلِلََِِّّّٰبْسمََِّّ  الر  ح۪يمََِّّالر   َّالر 

َلََِّّان َّ ََّدَخَلهَََُّّوَمنََِّّْاْبٰر۪هيَمََِّۚمَقامََُِّّي َناٌتَّبَََّّٰاَياٌتََّّ۪فيهَِّ﴾٩٦َّ﴿َِّلْلَعاَل۪ميَنََِّۚوُهًدىَُّمَباَركاًََِّّبَبك ةََََّّلل ۪ذيَِّللن اِسََُّّوِضعََََّّبْيٍتََّّاَو 

ََِّّْۜاَلْيهََِّّاْسَتَطاعََََّّمنََِّّاْلَبْيِتََِّّحجََُّّّالن اِسَََّّعَلىََّوّلِِلََِّّّٰٰاِمناًََّْۜكانََّ  ﴾٩٧َّ﴿َّاْلَعاَل۪مينََََّّعنَََِّّغِنيٌََّّّاّلِلََََّّّٰفِان َََّّكَفرََََّّوَمنَََّّْس۪بيالً

 

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salât ve selam Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 

(s.a.v.), O’nun ümmetinin ve sahabelerinin hepsine olsun. Zarar verici sıfatındaki kovulmuş 

şeylerden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım. Şüphesiz, insanlar 

için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan 

Kâ'be'dir.  Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. 

Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse 

(bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, 

her şey ona muhtaçtır.) (Al-i İmran, suresi 96-97.ayetler) 

Ya Rabbi! Senin emirlerine ve davetine uyarak hac yolculuğuna çıkan, Kâbe’yi ziyarete 

hazırlanan, Kutlu Elçinin mescidini ve mübarek kabrini ziyarete niyetlenen kardeşlerimize 

kolaylıklar ihsan eyle! Hacca giden kardeşlerimize senin rızana uygun vakit geçirmelerini, senin 

razı olacağın ameller işlemelerini nasip eyle! Safa ile Merve arasında sa’y yapıp, zemzem 

suyundan kana kana içmeyi nasip eyle ya Rabbi! Duaların kabul olduğu, günahların 

bağışlandığı yaşlı gözlerle açılan ellerin boş dönmediği Arafat’ta vakfeye durmayı bu kullarına 

da nasip eyle Ya Rabbi! Efendimizin Ravza-i Mutahhara’sını ziyaret etmeyi nasip eyle! 

Günahlarından arınmış olarak tertemiz bir şekilde evlerine sağlık ve afiyetle dönmeyi nasip eyle 

ya Rabbi! Şu anda el açıp dualarımıza amin diyen kardeşlerimize de en kısa zamanda o 

mübarek yerleri ziyaret etmeyi lutfeyle ya Rabbi! Allah’ım! Senden bu dünyada ve ahirette iyilik 

istiyoruz, günahlarımızı bağışla. Sevgili Peygamberimizin şefaatine nail eyle bizleri! Âmin.  

ََّّّلِِلََِّّّٰواَْلَحْمدَُّ َلَواِتَََّّمعَََّّاَْلَفاِتَحةَُّ.َّاْلَعاَلم۪ينََََّّرِب   .الص 
 

 

 



20 

 

 

 

اْلَمْوِت  ذاَِئَقة   َنْفس   ل  ك    
“Her nefis ölümü tadacaktır." Ankebut, 57 

VEFAT ANINDA YAPILMASI GEREKENLER 
Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan Müslümana “muhtazar” denir. 
Ölümü yaklaşmış olan kişiye sesli bir şekilde kelime-i tevhidin hatırlatılmasına telkin denir. Bu telkin 
tevbeyi de içine alacak şekilde şöyle yapılabilir: 

َّ.ِاَلْيهَََِّّواَتُوُبَّ اْلَقيُّومََُّّاْلَحىََُُّّّهوَََّّإال ََِّّاٰلهَََّّالَََّّال ۪ذىَّاْلَعظ۪يمَََّّاّلِلَََّّّٰاَْسَتْغِفرََُّّاّلِلَََّّّٰاَْسَتْغِفرَُّ َّاّلِلَََّّّٰاَْسَتْغِفرَُّ
ََُِّّاال ََِّّاٰلهَََّّالَََّّاَنََّّْاَْشَهدَُّ ًداَّاَن َََّّواَْشَهدََُّّاّلِلّٰ َّ.ُسولُهََُّورََََّّعْبُدهََُُّّمَحم 

َّ
“Kendisinden başka ilah olmayan Allah’tan bağışlanma dilerim. O diri ve her şeyin varlığı kendisine bağlı 
olandır. Ona tevbe ederim. Şehâdet ederim ki Allah’dan başka ilah yoktur ve yine şehâdet ederim ki 
Muhammed (a.s) O’nun kulu ve resulüdür.” 

VEFAT SONRASI YAPILMASI GEREKENLER 
Vefat eden kişinin üzerinden elbisesi çıkarılır. Üzerine bir örtü yayılır, şişmemesi için karnının üzerine 
bıçak ve makas gibi demirden bir cisim konur. Göz kapakları indirilir. Elleri yanlarına uzatılır, ayakları 
birleştirilip baş parmaklarından bir bez parçası ile bağlanır. Çenesi yine bir bez parçası ile başına 
bağlanır. Ölünün yanında güzel kokulu bir şey bulundurulur. Bu işlemler yapılırken şöyle dua etmelidir: 

رََُّّْهم َّـاَللََّّّٰاّلِلَََِّّّٰرُسولََِِّّمل ةَََِّّوَعٰلىَّاّلِلََِِّّّٰبْسمَِّ ْلََّّاَْمَرهَََُّّعَلْيهَََِّّيِس  ََّبْعَدهَََُّّماََّعَلْيهََِّّوَسِه 
اََّخْيًراَِّاَلْيهَََِّّخَرجََََّّماَّْجَعْلَِّبِلَقاِئَكََّواَّاَْسِعْدهََُّّوََّ َّ.َعْنهَََُّّخَرجَََِّّمم 
 

“Allah’ın adıyla ve Resûlullah’ın dini üzere Ey Allah’ım bu kişinin işini kolaylaştır ve sonrasında güçlük 
gösterme. Onu, sana kavuşmakla mutlu eyle. Gittiği yeri, ayrıldığı yerden daha hayırlı eyle.” 
 

Ölüm haberini alanların “istircâ” etmeleri   "َراِجُعونَََِّّاَلْيهََِِّّان اَّوَََّّّلِِلَِّّٰن ااَِّ"      

Yani “…Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz” ) Bakara suresi 156. ayet  ( ayetini okumaları öğütlenmiştir. 

Yıkama bitinceye kadar, َََّّياَرْحٰمنََُُّّغْفَراَنَكَّ   cümlesini tekrar etmelidir. 
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CENAZE ERKEK İSE: 

ـُهم َّ  اْغِفْرَِّلَحِي ناَََّوَمِي ِتناَََّوشاَِهِدناَََّوغاَِئِبناَََّّاَللّٰ
 َّ.َوأُْنثاَناََََّّوَصِغيِرناَََّوَكِبيِرناََّوَذَكِرناََّ

ـُهم َّ ْسالَِم.َِّمن اََّمْنَّأَْحَيْيَتُهََّّاَللّٰ  َفأَْحِيِهََّعلَىَّاْْلِ
ْيَتُهَِّمن َّ  َّ.ماَنَِّاََّفَتَوف ُهََّعلَىَّْاِْليَوَمْنََّتَوف 

َّ ْوِحَّوَََّّٰهَذاَّاْلَمِي َتَََّّوُخص  اَحِةَّوََّٱِبالر  ْحَمةَِّٱلر  ْضَوانٱْلَمْغِفَرِةَّوََّٱوَََّّلر   ََّّ.لر ِ
ـُهم َّ  َِّاْنََّكاَنَُّمْحِسًناََّفِزْدَِّفىَِّاْحَساِنهََِّّاَللّٰ

 َوِاْنََّكاَنَُّمِسيًئاََّفَتَجاَوْزََّعْنُهَّ
ِهَّ ْلٰفىٱْلَكَراَمَةَّوََّٱْلُبْشٰرىَّوََّٱاْلَْمَنَّوََّٱَوَلق ِ  لزُّ

اِحِمينََّٱِبَرْحَمِتَكََّياَّاَْرَحَمَّ  َّلر 
Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı,  

Erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü mağfiret buyur, bağışla.  

Allah’ım! Aramızdan yaşatacaklarını İslam üzere yaşat, öldüreceklerini iman üzere 

öldür.  

Şurada duran ölüye, kolaylık ve rahatlık ver, onu bağışla.  

Bu kişi, iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır;  

Eğer kötü davranmış günahkâr bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onları 

görmezden gel. Ona güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele et.  

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ım!” 
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CENAZE KADIN İSE: 

ـُهم َّ َّ َوغاَِئِبناََََّّوشاَِهِدناََََّّوَمِي ِتناَََِّّلَحِي ناَََّّاْغِفرََّّْاَللّٰ
َّ .َوأُْنثاَناََََّّوَذَكِرناََََّّوَكِبيِرناََّوَصِغيِرناََّ
ـُهم َّ ْسالَمَََِّّعلىََََّّفأَْحِيهََِِّّمن اَّأَْحَيْيَتهَََُّّمنََّّْاَللّٰ َّ .اْْلِ
ْيَتهَََُّّوَمنَّْ َّ.َّماَنَِّْاِْليََّعلىََََّّفَتَوف هََُِّّمن اََّتَوف 

َّ ْحَمِةََّواْلَمْغِفَرِةََّوال ِرْضواَنََِّّةََّاْلَمِي تََََّّهِذهَََِّّوُخص  اََحِةََّوالر  ْوِحََّوالر   َّ.ِبالر 
ـُهم َّ  .َّهاَََّفِزْدَِّفيَِّإْحساَنََِّّةًَُّمْحِسنَََّّْتَِّإْنَّكاَنَََّّاَللّٰ
 هاَََّفَتجاََوْزََّعنََّّْةًَُّمِسيئَََّّْتَّكاَنََََّّوِانَّْ
 َراَمَةََّوالُّزْلَفىَوْالُبْشَرىََّواْلكَََّّْالَْمنَََّّهاَََّوَلِق َّ

اَحِمِينََّ   ِبَرْحَمِتَكَّياََّأَْرَحَمَّالر 
Allah’ım! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımızı,  

Erkeğimizi kadınımızı, küçüğümüzü büyüğümüzü mağfiret buyur, bağışla.  

Allah’ım! Aramızdan yaşatacaklarını İslam üzere yaşat, öldüreceklerini iman üzere 

öldür.  

Şurada duran ölüye, kolaylık ve rahatlık ver, onu bağışla.  

Bu kişi, iyi bir kimse idiyse sen onun iyiliğini artır;  

Eğer kötü davranmış günahkâr bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onları 

görmezden gel. Ona güven, müjde, ikram ve yakınlık ile mukabele et.  

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ım!” 
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CENAZE ERKEK ÇOCUK İSE: 

ـُهم َّ  اْغِفْرَِّلَحِي ناَََّوَمِي ِتناَََّوشاَِهِدناَََّوغاَِئِبناَََّّاَللّٰ
 .ََّوأُْنثاَناَََّوَصِغيِرناَََّوَكِبيِرناَََّوَذَكِرناََّ

ـُهم َّ ْسالَِمَِّمن اََّمْنَّأَْحَيْيَتُهََّّاَللّٰ  َفأَْحِيِهََّعلَىَّاْْلِ
ْيَتُهَّ  .ماَِنَِّمن اََّفَتَوف ُهََّعلَىَّْاِْليَوَمْنََّتَوف 

ـُهم َّ ـُهم ََّّاْجَعْلُهََّلناَََّفَرطاًََّّاَللّٰ  .اْجَعْلُهََّلناََّأَْجراًََّوُذْخراًََّّاَللّٰ
ـُهم َّ عاًَّاْجَعْلُهَّلَََّّاَللّٰ َّ.ناَََّشاِفعاًََّوُمَشف 

Allah’ım! Dirimizi ve ölümüzü, cenazeye katılanı ve katılamayanı,  

Büyüğümüzü ve küçüğümüzü, erkeğimizi ve kadınımızı mağfiret eyle.  

“Allah’ım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap,  

Ecir vesilesi ve ahiret azığı eyle,  

Onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!”. 

 

CENAZE KIZ ÇOCUK İSE: 

ـُهم َّ  اْغِفْرَِّلَحِي ناَََّوَمِي ِتناَََّوشاَِهِدناَََّوغاَِئِبناَََّّاَللّٰ
 َوَصِغيِرناَََّوَكِبيِرناَََّوَذَكِرناَََّوأُْنثاَناََّ

ـُهم َّ ْسالَِمَّفََِّمن اََّمْنَّأَْحَيْيَتُهََّّاَللّٰ  أَْحِيِهََّعلَىَّاْْلِ
ْيَتُهَّ  ماَِنَِّمن اََّفَتَوف ُهََّعلَىَّْاِْليَوَمْنََّتَوف 

ـُهم َّ ـُهم ََّلناَََّفَرطاًَّهاََّاْجَعلََّّْاَللّٰ  َّ.َلناََّأَْجراًََّوَُّذْخراًَّهاََّاْجَعلََّّْاَللّٰ
ـُهم َّ عََّّةًََّلناَََّشاِفعهاََّاْجَعلََّّْاَللّٰ  .ةًََّوُمَشف 

Allah’ım! Dirimizi ve ölümüzü, cenazeye katılanı ve katılamayanı, büyüğümüzü ve 

küçüğümüzü, erkeğimizi ve kadınımızı mağfiret eyle.  

“Allah’ım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap,  

Ecir vesilesi ve ahiret azığı eyle,  

Onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!”. 
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TELKİN DUASI 2

*  

ََُِّّاال ََِّّاٰلهَََّّاَلََّّاَنَََّّْشَهاَدةََِِّّمنَََّّْعَلْيهََُِّّكْنَتََّّماَََّّاُْذُكرَّْ َّاّلِلّٰ

ًداَّاَن ََّّوََّ َّاّلِلَََِّّّٰرُسولََُُّّمَحم 

ََّّاْلَجن ةَََّّاَن ََّّوََّ ََّّالن ارَََّّوََََّّحقٌّ ََّّاْلَبْعَثََّّاَن ََّّوََََّّحقٌّ ََّحقٌّ

اَعةَََّّاَن ََّّوََّ َّ۪فيَهاَّْيَبَّالَرَََّّٰاِتَيةٌََّّالس 

َّاْلُقبُورََِِّّفىََّمنَََّّْيْبَعُثََّّاّلِلَََّّّٰاَن ََّّوََّ

ْسالَمََِّّوََََّّربًّا ّلِلَِِّّٰباََّرض۪يَتََّّاَن َكََّّوََّ َّ۪ديًناَِّباْْلِ

دٍََّّوََّ َََُّّصل ىَِّبُمَحم  ََّنِبيًّاََّوَسل مََََّّعَلْيهََِّّاّلِلّٰ

َِّقْبَلةًََِّّباْلَكْعَبةََِّّوَََِّّاَماًماَِّباْلُقْرٰانََِّّوََّ

ًَّناِاْخَواَِّباْلُمْؤِمن۪ينَََّّوََّ

َََُّّرِب ىََّ ََّتَوك ْلُتَََّّعَلْيهََُِّّهوَََِّّاال ََِّّاٰلهَََّّالَََّّاّلِلّٰ

َََّّوُهوََّ َّاْلَعظ۪يمََِّّاْلَعْرِشَََّّربُّ
Ardından üç defa, 

ََُِّّاال ََِّّاٰلهَََّّالَََُّّقْلََّّاّلِلَََِّّّٰعْبدََََّّيا َّاّلِلّٰ

َََُّّرِب ىَََُّّقْلَّ ْسالَمََُّّد۪يِنىَّوَََّّاّلِلّٰ َّاْْلِ

دٌَََّّنِب۪ي ىَّوََّ اَلةََُّّهََِّعَليََُّّْمَحم  اَلمََُّّالص  ََّوالس 

Bir defa, 

َّ َّاْلَواِرث۪ينََََّّخْيرََُّّاَْنَتََّّوََََّّفْرًداََّتَذْرهََُّّالََََّّرِب 

“Hayatta iken benimsediğin şu 
hususları hatırla:  
 
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur ve  
Hz. Muhammed onun elçisidir.  
 
Cennet ve cehennem haktır. Öldükten 
sonra dirilmek haktır.  
Hiç şüphesiz kıyamet gerçekleşecektir.  
 
 
Allah kabirlerde olanları yeniden 
diriltecektir. 
 
Yine unutma ki sen;  
Rab olarak Allah’ı, din olarak İslâm’ı, 
peygamber olarak Muhammed’i,  
Rehber olarak Kur’an’ı,  
Kıble olarak Kâbe’yi ve  
Kardeş olarak müminleri seçmiş ve 
bununla mutlu olmuştun.  
 
Rabb’im olan Allah’tan başka ilah 
yoktur.  
Sadece ona tevekkül ettim  
 
ve büyük arşın Rabb’i de odur.”  
 
Ardından üç defa,  
 
“Ey Allah’ın kulu, lâ ilâhe illallah, de!”  
 
sonra yine üç defa, 
 
 “Rabbim Allah, dinim İslâm, 
peygamberim Muhammed’dir de!”  
 
Bir defa,  
“Ey Rabbim! Sen onu tek başına 
bırakma,  
vârislerin en hayırlısı sensin.”  
 
şeklinde seslenir. 

 

 

 

                                                 
  * Tekin duasının sünnette ve islamda yeri yoktur. Ülkemizde uygulandığı ve ders kitabında yer aldığı için bilgi amaçlı buraya alınmıştır. 
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AŞIR 

Genellikle cemaatle kılınan namazlardan sonra veya çeşitli toplantılarda ibadet 

maksadıyla yapılan tilavetlerde okunan on ayet veya orta uzunlukta yaklaşık on ayetlik 

bölüme aşır veya aşr-ı şerif adı verilir. Camilerde namazlardan sonra mihraptan okunan aşır 

mihrabiye olarak isimlendirilir. Aşır sesli olarak ve makamla okunur. Aşır okumaya istiâze ve 

besmele ile başlanır. Sonunda “sadekallahü’l-azîm” (En büyük olan Allah doğru söyledi) 

cümlesi söylenir. Ardından Saffat Suresinin 180-181 ve 182. ayetleri okunur: 

 “ َََّّرِب َكََُّّسْبَحانََّ ةَََِّّرِب  اَّاْلِعز  ََّّّلِِلَََِّّّٰواْلَحْمدَََُّّعَلىَّاْلُمْرَس۪لينََََّّيِصُفوَنََّوَساَلمٌَََّّعم  اْلَعاَل۪مينََََّّرِب  ”  ve “el-Fatiha” 

denilir.  

Aşır, mümkün olduğunca Kur’an-ı Kerim’e uygun, sade ve temiz nağmelerle okunmalı 

aynı nağme motifleri her duruşta tekrarlanmamalıdır. Güzel ses Kur’an’ın güzelliğini artırdığı 

gibi, dinleyenlerin ondan etkilenmesine de vesile olur. Tilavette tecvid kurallarından kesinlikle 

taviz verilmemelidir. Aşır Kur’an-ı Kerim’in belirli bölümlerinden okunacağı için o bölümün 

anlamı bilinmeli, okurken sesin yükseltilmesi ya da alçaltılması bakımından anlam dikkate 

alınmalıdır. 

 

ÖRNEK AŞIRLAR 
Aşır okunacak ayetler günün özelliğine ya da toplantının konusuna uygun ayetleri seçmek gerekir. 

Belirli gün ve gündeme göre okunacak aşırlar için şu ayetler uygundur: 

• Ramazan ile ilgili olarak: Bakara Suresi 183-186. ayetler 

• Kur’an-ı Kerim ile ilgili toplantılarda Bakara Suresi 148-152. ayetler. Fatır Suresi 27-32. ayetler 

• Hac meclislerinde Bakara Suresi 197-203. ayetler Hac Suresi 26-33. ayetler 

• Kurbanla ilgili Saffat Suresi 99-113. ayetler 

• Dua ile ilgili İbrahim Suresi 35-41. ayetler. Araf Suresi 54-57. ayetler 

• Sünnet cemiyetlerinde Â-i İmran Suresi 31-37. ayetler ve Lokman Sûresi 13-19.ayetleri. 

• Cenazelerde, vefat meclislerinde Âl-i İmran Suresi 185-189. ayetler. Yasin Suresi 77-83. ayetler. 

• Şehitlikle ilgili meclislerde Bakara Suresi 152-157.ayetler; Âl-i İmran Suresi 169-174.ayetler 

• Nişan, nikâh, düğün meclislerinde Furkan Suresi 61-77 veya 71-77. ayetler. Rum Suresi 20-27. 

ayetler. Nur Suresin 32-34.ayetleri 

• Mevlit kandili ve Peygamberimizin doğumuyla ilgili Tevbe Suresi 123-129. ayetler Ahzab Suresi 

38-48. ayetler, Saf Suresi 1-9. ayetler 

• Miraçla ilgili İsrâ Suresi 1-10. ayetler, Necm Suresi 1-18. ayetler 

• Kadir gecesi Kadir Suresi 1-5.ayetler; Duhan Suresi 1-8.ayetler, Zümer Suresi 53-61 ayetler 

• Tüm gün ve geceler için Mü’minûn Sûresi 1-11.ayetleri okunabilir. 
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Ramazan ile ilgili 
Bakara Sûresi (183 - 186) ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

َيامَََُّّعَلْيُكمََُُّّكِتَبََّّٰاَمنُواَّال ۪ذينَََّّاَيَُّهاََّيَٓا َّاَي اماًَّ﴾١٨٣َّ﴿ََّتت ُقوَنََََّّۙلَعل ُكمَََّّْقْبِلُكمََِّّْمنََّّْال ۪ذينََََّّعَلىَُّكِتَبَََّّكَماَّالص ِ
ةٌَََّّسَفرٍَََّّعٰلىَّاَوَََّّْم۪ريضاًََِّّمْنُكمَََّّْكانََََّّفَمنَََّّْمْعُدوَداٍتْۜ ََّطَعامََُِّّفْدَيةٌََّّيُ۪طيُقوَنهََُّّال ۪ذينََََّّوَعَلىَّاَُخَرَّْۜاَي امٍََِّّمنَََّّْفِعد 
عََََّّفَمنََِّّْمْس۪كيٍنْۜ ََّرَمَضانََََّّشْهرَُّ﴾١٨٤َّ﴿ََّتْعَلُمونَََُّّكْنُتمََِّّْانَََّّْلُكمَََّّْخْيرٌَََّّتُصوُمواََّواَنَََّّْلُهََّْۜخْيرٌَََّّفُهوََََّّخْيراًَََّّتَطو 
َناٍتََِّّللن اِسََُّّهًدىَّاْلُقْرٰانََُّّ۪فيهََِّّاُْنِزَلََّّال ۪ذَٓي ْهرَََِّّمْنُكمَََُّّشِهدََََّّفَمنَََّّْواْلُفْرَقاِنَِّۚاْلُهٰدىَِّمنََََّّوَبي ِ ََّوَمنَََّّْفْلَيُصْمُهَّْۜالش 
ةٌَََّّسَفرٍَََّّعٰلىَّاَوََّّْاًََّم۪ريضََّكانََّ ََُّّيُ۪ريدََُّّاَُخَرَّْۜاَي امٍََِّّمنَََّّْفِعد  ةََََّّوِلُتْكِمُلواَّاْلُعْسَرََِّۘبُكمََُّّيُ۪ريدَََُّّواَلََّّاْلُيْسرَََِّّبُكمََُّّاّلِلّٰ َّاْلِعد 

ُروا يَِّعَبا۪ديََّساََلَكَََّّوِاَذا﴾١٨٥َّ﴿ََّتْشُكُرونََََّّوَلَعل ُكمََّّْيُكمََّْهدَََّّٰماََّعٰلىَّاّلِلََََّّّٰوِلُتَكب ِ يَفاَََِّّعن ۪ َّاُ۪جيُبَََّّق۪ريٌبَّْۜن ۪
اعَََِّّدْعَوةََّ  ﴾١٨٦َّ﴿ََّيْرُشُدونََََّّلَعل ُهمََّّْ۪بيََّوْلُيْؤِمنُواَّ۪ليََّفْلَيْسَت۪جيُبواََّدَعاِنََِّۙاَذاَّالد 

Meal 

Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size 

de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. (183)   Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size 

farz kılındı). Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) 

diğer günlerde kaza eder. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi 

devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak 

fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için 

daha iyidir. Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha 

hayırlıdır. (184)   Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu 

eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden 

ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu 

olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için 

kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu 

göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (185)   Kullarım sana, 

beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua 

edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve 

bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. (186) 
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Kur’an-ı Kerim ile ilgili toplantılarda-1 
Bakara Suresi 148-152. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ٍَّ يَهاَُّهوَََِّّوْجَهةٌَََّّوِلُكل  ََُِّّبُكمَََُّّيْأِتَََّّتُكونُواََّماَّاَْينَََّّاْلَخْيَراِتََّْۜفاْسَتِبُقواَُّمَول ۪ ََّق۪ديرٌَََّّشْيءٍََُّّكل َََِّّعٰلىَّاّلِلَََِّّّٰان َََّّج۪ميعاًَّْۜاّلِلّٰ
َََّّوِان هََُّّاْلَحَراِمَّْۜاْلَمْسِجدَََِّّشْطرََََّّوْجَهَكَََّّفَول َََِّّخَرْجَتَََّّحْيُثََّّنََّْومَِّ﴾١٤٨َّ﴿ َََُّّوَماََّرب َِكَِّْۜمنَََّّْلْلَحقُّ اَِّبَغاِفلٍََّّاّلِلّٰ ََّعم 

َّوَهُكمَُّْوجَََُّّفَولُّواَُّكْنُتمَََّّْماََّوَحْيُثََّّاْلَحَراِمَّْۜاْلَمْسِجدَََِّّشْطرََََّّوْجَهَكَََّّفَول َََِّّخَرْجَتَََّّحْيُثَََّّوِمنَّْ﴾١٤٩َّ﴿ََّتْعَمُلونََّ
َََّّشْطَرُهَۙ ٌةَََّّۗعَلْيُكمََِّّْللن اِسَََّّيُكونَََِّّلَئال  ََُّّحج  ََّعَلْيُكمََِّّْنْعَم۪تيََّواِلُِتم َََّّواْخَشْو۪نيََّتْخَشْوُهمَََّّْفاَلََِّّمْنُهمَََّّْظَلُمواَّال ۪ذينَََِّّاال 

ا﴾١٥٠َّ﴿ََّتْهَتُدوَنَََّۙوَلَعل ُكمَّْ يُكمََّّْٰاَياِتَناَّْيُكمََّْعلََََّّيْتُلواَِّمْنُكمَََّّْرُسوالًََّّ۪فيُكمََّّْاَْرَسْلَناََّكَمَٓ ُمُكمَََُّّويَُزك ۪ َّاْلِكَتاَبَََّّويَُعل ِ
ُمُكمَََّّْواْلِحْكَمةََّ َ۪ٓي﴾١٥١َّ﴿ََّتْعَلُموَنََّْۜتُكونُواََّلمَََّّْماََّويَُعل ِ  ﴾١٥٢﴿ََّتْكُفُروِنََُّ۟واَلََّّ۪ليََّواْشُكُرواَّاَْذُكْرُكمَََّّْفاْذُكُرون

Meal 

Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede 

olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. 

(148)   Nereden yola çıkarsan çık (namazda) yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu 

emir Rabbinden sana gelen gerçektir. (Biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan habersiz 

değildir. (149)   (Evet Resûlüm!) Nereden yola çıkarsan çık (namazda) yüzünü Mescid-i 

Haram'a doğru çevir. Nerede olursanız olunuz, yüzünüzü o yana çevirin ki, aralarından 

haksızlık edenler (kuru inatçılar) müstesna, insanların aleyhinizde (kullanabilecekleri) bir 

delili bulunmasın. Sakın onlardan korkmayın! Yalnız benden korkun. Böylece size olan 

nimetimi tamamlayayım da doğru yolu bulasınız. (150)   Nitekim kendi içinizden size 

âyetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size Kitab'ı ve hikmeti talim edip 

bilmediklerinizi size öğreten bir Resûl gönderdik. (151)   Öyle ise siz beni (ibadetle) anın 

ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana nankörlük etmeyin! (152) 
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Kur’an-ı Kerim ile ilgili toplantılarda-2 
Fatır Suresi 27-32. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

اءََِِّّمنَََّّاَْنَزَلََّّاّلِلَََّّّٰاَن َََّّترَََّّاََلمَّْ َمَٓ اًءََِّّۚالس  ََّوُحْمرٌََّّ۪بيٌضََُّّجَددٌََّّاْلِجَبالَََِّّوِمنَََّّاَْلَوانَُهاَُّْۜمْخَتِلفاًَََّّثَمَراٍتََِّّبهَََّّ۪فاَْخَرْجَناََّمَٓ
ََّّالن اِسَََّّوِمنََّ﴾٢٧َّ﴿َُّسودٌَََّّوَغَرا۪بيُبََّّاَْلَوانَُهاَِّلٌفَُّمْختََّ اب ِ َوَٓ ََّيْخَشىَِّان َماََّكٰذِلَكَّْۜاَْلَوانُهََُُّّمْخَتِلٌفَََّّوااْلَْنَعامَََِّّوالد 
ُؤِ۬اَِّْۜعَباِدهََِِّّمنََّّْاّلِلََّّٰ ٰلوةَََّّاََقاُمواوَََّّاّلِلََِِّّّٰكَتاَبَََّّيْتُلونَََّّال ۪ذينَََِّّان َّ﴾٢٨َّ﴿ََّغُفورٌَََّّع۪زيزٌََّّاّلِلَََِّّّٰان ََّّاْلُعَلٰمَٓ اََّواَْنَفُقواَّالص  َِّمم 

َيُهمَّْ﴾٢٩َّ﴿ََّتُبوَرَََّۙلنََِّّْتَجاَرةًَََّّيْرُجونََََّّوَعاَلِنَيةًََِّّسراًَََّّّرَزْقَناُهمَّْ ََّغُفورٌََِّّان هَََُّّفْضِلهََِّّْ۪ۜمنَََّّْوَي۪زيَدُهمََّّْاُُجوَرُهمََِّّْلُيَوف ِ
ي﴾٣٠َّ﴿ََّشُكورٌَّ ََُّّهوَََّّاْلِكَتاِبََِّّمنَََِّّاَلْيَكََّّاَْوَحْيَنَٓاََّوال ـذَ۪ٓ قاًََّّاْلَحقُّ ََّب۪صيرٌَََّّلَخ۪بيرٌََِّّبِعَباِدهََّّ۪اّلِلَََِّّّٰان َََّّيَدْيِهََّْۜبْينَََِّّلَماَُّمَصد ِ

﴿٣١َّ ََّساِبٌقَََّّوِمْنُهمََُّّْمْقَتِصٌدََِّۚوِمْنُهمََِّّْلَنْفِسهَََِّّ۪ۚظاِلمٌَََّّفِمْنُهمََِّّْعَباِدَناَِِّۚمنََّّْاْصَطَفْيَناَّال ۪ذينَََّّاْلِكَتاَبََّّاَْوَرْثَناَّثُم َّ﴾
َِّْۜنَِِّبِاذََِّّْباْلَخْيَراِتَّ  ﴾٣٢َّ﴿َّاْلَك۪بيُرَّْۜاْلَفْضُلََُّّهوَََّّٰذِلَكََّّاّلِلّٰ

Meal 

Görmedin mi Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. 

Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar (yaptık). (27)   

İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. 

Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima 

üstündür, çok bağışlayandır. (28)   Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve 

kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara 

uğramayacak bir kazanç umabilirler. (29)   Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam 

öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün 

karşılığını bol bol verendir. (30) Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini (semavi 

kitapları) doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah, kullarının (her halinden) 

haberdardır, görendir. (31)   Sonra Kitab'ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. 

Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle 

hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet budur. (32) 
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Hac meclislerinde -1 
Bakara Suresi 197-203. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ََِِّّْۜفيَِّجَداَلَََّّواَلََُّّفُسوَقَََّّواَلَََّّرَفَثَََّّفاَلََّّاْلَحج ََّّ۪فيِهن َََّّفَرَضَََّّفَمنَََّّْماٌتَِۚمْعُلوَّاَْشُهرٌََّّاَْلَحجَُّّ َِّمنَََّّْتْفَعُلواََّوَماَّاْلَحج 
ََُّْۜيْعَلْمهَََُّّخْيرٍَّ ُدواَّاّلِلّٰ ادَََِّّخْيرََََّّفِان َََّّوَتَزو  َّاَنَََّّْناحٌَّجَََُّّعَلْيُكمَََّّْلْيَسَّ﴾١٩٧َّ﴿َّااْلَْلَباِبََّّاُوِِ۬ليََّيَٓاََّوات ُقونََِّّالت ْقٰوىََّۘالز 

ََّوِانَََّّْهٰديُكْمََِّۚكَماََّواْذُكُروهََُّّاْلَحَراِمَِّۖاْلَمْشَعرََِِّّعْندَََّّاّلِلََََّّّٰفاْذُكُرواََّعَرَفاٍتََِّّمنََّّْاََفْضُتمَََّّْفِاَذَٓاََّرب ُِكْمَِّْۜمنَََّّْفْضالًَََّّتْبَتُغوا
ينََََّّلِمنََََّّقْبِلهََِّّ۪منََُّّْكْنُتمَّْ ال ۪ َٓ ََََّّْۜواْسَتْغِفُرواَّالن اُسََّّاََفاَضَََّّحْيُثََِّّمنََّّْاَ۪فيُضواَّثُم َّ﴾١٩٨َّ﴿َّالض  ََّر۪حيمٌَََّّغُفورٌََّّاّلِلَََِّّّٰان ََّّاّلِلّٰ
َِّفيَّٰاِتَناََّرب َنَٓاََّيُقولَََُّّمنََّّْالن اِسَََّّفِمنَََِّّذْكراًَّْۜاََشد ََّّاَوََّّْٰاَبَٓاَءُكمَََّّْكِذْكِرُكمََّّْاّلِلََََّّّٰفاْذُكُرواََّمَناِسَكُكمَََّّْقَضْيُتمَََّّْفِاَذا﴾١٩٩َّ﴿

ْنَيا ْنَياَِّفيَّٰاِتَناََّرب َنَٓاََّيُقولَََُّّمنَََّّْوِمْنُهمَّْ﴾٢٠٠َّ﴿ََّخاَلٍقََِّّمنََّّْةَِّااْلِٰخرَََِّّفيََّلهَََُّّوَماَّالدُّ ََّحَسَنةًََّّااْلِٰخَرةَََِّّوِفيََّحَسَنةًََّّالدُّ
اََّن۪صيٌبَََّّلُهمََّّْاُوِٰ۬لَِٓئَكَّ﴾٢٠١َّ﴿َّالن ارَََِّّعَذاَبَََّّوِقَنا َََُّّكَسُبواَِّْۜمم  يَّاّلِلََََّّّٰواْذُكُرواَّ ﴾٢٠٢﴿َّاْلِحَساِبَََّّس۪ريعَََُّّواّلِلّٰ َّفَ۪ٓ
َلَََّّفَمنَََّّْمْعُدوَداٍتَّْۜامٍَّاَي َّ َََّّيْوَمْينََِّّ۪فيََّتَعج  رََََّّوَمنَََّّْعَلْيِهَِِّۚاْثمََََّّفاَلَٓ َََّّتاَخ  واَّاّلِلََََّّّٰوات ُقواَّات ٰقىََِّّْۜلَمنَََِّّعَلْيِهََِّۙاْثمََََّّفاَلَٓ ََّواْعَلُمَٓ

 ﴾٢٠٣﴿َّتُْحَشُرونَََِّّاَلْيهََِّّاَن ُكمَّْ
Meal 

Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse (ihramını giyerse), hac esnasında 

kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır 

işlerseniz Allah onu bilir. (Ey müminler! Ahiret için) azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvâdır. 

Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının. (197)   (Hac mevsiminde ticaret 

yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu (kazancı) aramanızda size herhangi bir günah yoktur. 

Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin ve O'nu size gösterdiği 

şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz (198)   Sonra insanların (sel gibi) 

aktığı yerden siz de akın. Allah'tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir. (199)   

Hac ibadetlerinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde 

Allah'ı anın. İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin 

ahiretten hiç nasibi yoktur. (200)   Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik 

ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. (201)   İşte onlar için, 

kazandıklarından büyük bir nasip vardır. (Şüphesiz) Allah'ın hesabı çok süratlidir. (202) Sayılı 

günlerde (eyyam-ı teşrikte telbiye ve tekbir getirerek) Allah'ı anın. Kim iki gün içinde acele 

edip (Mina'dan Mekke'ye) dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah 

yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz O'nun huzurunda 

toplanacaksınız. (203)   
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Hac meclislerinde-2 
Hac Suresi 26-33. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ْأَناََّوِاذَّْ ْبٰر۪هيمََََّّبو  رَََّّْشْيـٔاًََّّ۪بيَّتُْشِركََّّْاَلََّّاَنََّّْاْلَبْيِتَََّّمَكانَََّّاِلِ َٓاِئ۪فينََََّّبْيِتَيَََّّوَطه ِ اِئ۪مينَََِّّللط  ك عَََِّّواْلَقَٓ ُجودَََِّّوالرُّ َّالسُّ
نَّْ﴾٢٦َّ﴿ َِّلَيْشَهُدوا﴾٢٧َّ﴿ََّع۪ميٍقَََّۙفج ٍََُّّكل ََِِّّمنَََّّْيْأ۪تينََََّّضاِمرٍََُّّكل َََِّّوَعٰلىَِّرَجاالًَََّّيْأتُوكَََِّّباْلَحج ََِّّاِسَّالن ََِّّفيََّواَذ ِ

يَّاّلِلََِّّّٰاْسمََََّّوَيْذُكُرواََّلُهمَََّّْمَناِفـعََّ َِّعُمواَواَطََِّّْمْنَهاََّفُكُلواَّااْلَْنَعاِمََِّۚب۪هيَمةََِِّّمنَََّّْرَزَقُهمَََّّْماََّعٰلىََّمْعُلوَماٍتََّّاَي امٍََّّفَ۪ٓ
ُفواَّنُُذوَرُهمَََّّْوْلُيوُفواََّتَفَثُهمََّّْْلَيْقُضواَّثُم َّ﴾٢٨َّ﴿َّاْلَف۪قيَرََّۘاْلـَبَٓاِئَسَّ مَََّّْوَمنََّّْٰذِلَكۗ﴾٢٩َّ﴿َّاْلَع۪تيِقََِّّباْلَبْيِتَََّّوْلَيط و  َّيَُعظ ِ
۪هَِّْۜعْندََََّّلهَََُّّخْيرٌَََّّفُهوَََّّاّلِلََُِّّّٰحُرَماِتَّ ََّّااْلَْنَعامَََُّّلُكمَََُّّواُِحل ْتَََّّرب ِ ْجَسَََّّفاْجَتِنُبواََّعَلْيُكمََّّْْتٰلىيَََُّّماَِّاال  َّااْلَْوَثانََِِّّمنَََّّالر ِ
وِرََََّّۙقْوَلَََّّواْجَتِنُبوا اءَََّّ﴾٣٠﴿َّالزُّ اءََِِّّمنََََّّخر َََّّفَكاَن َماَِّباّلِلََِّّّٰيُْشِركَََّّْوَمنََِّّْب۪هَُّْۜمْشِر۪كينََََّّغْيرَََّّّلِِلََُِّّّٰحَنَفَٓ َمَٓ ََّفَتْخَطُفهََُّّالس 
يحََُِّّبهَََِّّتْه۪ويَّاَوََّّْالط ْيرَُّ مَََّّْوَمنََّّْٰذِلَكۗ﴾٣١َّ﴿ََّس۪حيٍقَََّّمَكانٍََّّ۪فيَّالر ۪ اِئرَََّّيَُعظ ِ َّاْلُقُلوِبَََّّتْقَوىَِّمنَََّّْفِان َهاَّاّلِلَََِّّّٰشَعَٓ
ىَّاََجلٍََِّّاٰلَٓىََّمَناِفـعََُّّ۪فيَهاََّلُكمَّْ﴾٣٢َّ﴿ ـَهَٓاَّثُم ََُّّمَسمًّ  ﴾٣٣َّ﴿َّاْلَع۪تيِقَُّ۟اْلَبْيِتََِّّاَلىََّمِحلُّ

Meal 

Bir zamanlar İbrahim'e Beytullah'ın yerini hazırlamış ve (ona şöyle demiştik): Bana hiçbir 

şeyi eş tutma; tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için 

evimi temiz tut. (26)   İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse 

nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendilerine ait bir takım 

yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar 

üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe'ye) 

gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin. (27-28)   

Sonra kirlerini gidersinler; adaklarını yerine getirsinler ve o Eski Ev'i (Kâbe'yi) tavaf 

etsinler. (29)   Durum böyle. Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu, 

Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında 

kalan hayvanlar size helâl kılındı. O halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden 

sakının. (30) Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri (O'nun birliğini tanıyan 

müminler olun). Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o, gökten düşüp parçalanmış da 

kendisini kuşlar kapmış, yahut rüzgâr onu uzak bir yere sürüklemiş (bir nesne) gibidir. 

(31)   Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, 

kalplerin takvâsındandır. (32)   Onlarda (kurbanlık hayvanlarda veya hac fiillerinde) 

sizin için belli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları 

(biteceği) yer, Eski Ev'e (Kâbe'ye) kadardır. (33)   
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Kurbanla ilgili  
Saffat Suresi 99-113. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــْسَّبَِّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

يََّوَقاَلَّ يَِّاٰلىََّذاِهٌبََِّّان ۪ َّ﴾٩٩َّ﴿ََّسَيْه۪دينَََِّّرب ۪ اِل۪حينَََِّّمنَََّّ۪ليََّهْبَََّّرب ِ ْرَناهَُّ﴾١٠٠َّ﴿َّالص  ََّح۪ليمٍََِّّبُغاَلمٍَََّّفَبش 
ا﴾١٠١َّ﴿ ْعَيَََّّمَعهَََُّّبَلغََََّّفَلم  يَّبَُني َََّّياََّقاَلََّّالس  ۪

َٓ
يَّامَِّاْلَمنَََِّّفيَّاَٰرىَِّان  ۪

َٓ
َّاْفَعْلََّّاََبِتَّ َيَٓاََّقاَلَََّّتٰرىََّْۜماَذاََّفاْنظُرََّّْاَْذَبُحَكََّّاَن 

َٓيَّتُْؤَمُرَََّۘما اءَََِّّانَََّّْسَتِجُد۪ن َََُّّشَٓ اِب۪رينَََِّّمنَََّّاّلِلّٰ اَّ﴾١٠٢﴿َّالص  َٓ ََّيَٓاَّاَنَََّّْوَناَدْيَناهَُّ﴾١٠٣َّ﴿َِّلْلَج۪بيِنََِّۚوَتل هََُّّاَْسَلَماََّفَلم 
١٠٤َّ﴿َِّاْبٰر۪هيُمَۙ ْقَتَََّّقدَّْ﴾ ١٠٥َّ﴿َّاْلُمْحِس۪نينََََّّنْجِزيََّكٰذِلَكََِّّان اَّْءَياِۚالرَََُّّّصد  َّاْلُم۪بينََُّّاْلَبٰلَُٓؤاََّلُهوَََّّٰهَذاَِّان َّ﴾

﴾١٠٩َّ﴿َِّاْبٰر۪هيمََََّّعٰلَٓىََّساَلمٌَّ﴾١٠٨َّ﴿َّااْلِٰخ۪رينَََِّّفيََّعَلْيهَََِّّوَتَرْكَنا﴾١٠٧َّ﴿ََّع۪ظيمٍََِّّبِذْبحٍَََّّوَفَدْيَناهَُّ﴾١٠٦َّ﴿
ْرَناهَُّ﴾١١١َّ﴿َّاْلُمْؤِم۪نينَََِّّعَباِدَناَِّمنََّّْن هَُّاَِّ﴾١١٠َّ﴿َّاْلُمْحِس۪نينََََّّنْجِزيََّكٰذِلَكَّ اِل۪حينَََِّّمنََََّّنِبياًََِّّّبِاْسٰحَقَََّّوَبش  َّالص 

ي ِتِهَماََّوِمنََِّّْاْسٰحَقََّْۜوَعٰلَٓىََّعَلْيهَََِّّوَباَرْكَنا﴾١١٢َّ﴿  ﴾١١٣َّ﴿َُّم۪بيٌنَُِّ۟لَنْفِسهَََّّ۪وَظاِلمٌََُّّمْحِسنٌََُّّذر ِ

Meal 

(Oradan kurtulan İbrahim:) Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. 

Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi. (99-100)   İşte o zaman biz onu 

uslu bir oğul ile müjdeledik. (101)   Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince: 

Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün, ne dersin? dedi. O da 

cevaben: Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, 

dedi. (102) Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Rüyayı 

gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, çok açık bir imtihandır, 

diye seslendik. (103-106)   Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden 

gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim'e selam! dedik. Biz iyileri böyle 

mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. (107-111)   Sâlihlerden bir 

peygamber olarak O'na (İbrahim'e) İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek 

(kutlu ve bereketli) eyledik. Lâkin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine 

açıktan açığa kötülük edenler de olacak. (112-113)   
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Dua ile ilgili -1 
İbrahim Suresi 35-41. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ََِّّاْبٰر۪هيمَََُّّقاَلَََّّوِاذَّْ َّرََّ﴾٣٥َّ﴿َّااْلَْصَناَمََّْۜنْعُبدَََّّاَنَََّّْوَبِني َََّّواْجنُْب۪نيَّٰاِمناًََّّاْلَبَلدَََّّٰهَذاَّاْجَعْلَََّّرب ِ ََّك۪ثيراًََّّاَْضَلْلنَََِّّان ُهن ََّّب ِ
يََِّۚفِان هَََُّّتِبَع۪نيََّفَمنََّّْالن اِسَِِّۚمنََّ يََّرب ـَنَٓا﴾٣٦َّ﴿ََّر۪حيمٌَََّّغُفورٌَََّّفِان َكَََّّعَصا۪نيََّوَمنََِّّْمن ۪ ۪

َٓ
ي ۪تيَِّمنََّّْاَْسَكْنُتََِّّان  َِّبَوادٍََُّّذر ِ

ِمَََّۙبْيِتَكََِّّعْندََََّّزْرعٍََّّ۪ذيََّغْيرَِّ ٰلوةَََّّاِلُي۪قيُموََّرب ـَناَّاْلُمَحر  يَّالن اِسََِّّمنَََّّاَْفـَِٔدةًَََّّفاْجَعْلََّّالص  َِّمنََََّّواْرُزْقُهمََِّّْاَلْيِهمَََّّْتْهوَ۪ٓ
َِّفيََّشْيءٍََِّّمنََّّْاّلِلَََِّّّٰعَلىََّيْخٰفىََّوَماَّنُْعِلُنََّْۜوَماَّنُْخ۪فيََّماََّتْعَلمََُِّّان َكَََّّرب ـَنَٓا﴾٣٧َّ﴿ََّيْشُكُرونََََّّلَعل ُهمََّّْالث َمَراِتَّ
َمَََِّّٓفيََّواَلََّّااْلَْرِضَّ يَِّان َََّّوِاْسٰحَقَِّْۜاْسٰم۪عيَلََّّاْلِكَبرَََِّّعَلىَّ۪ليََّوَهَبََّّال ۪ذيَّّلِِلََِّّّٰاَْلَحْمدَُّ﴾٣٨َّ﴿َّاءَِّالس  ََّلَس۪ميعَََُّّرب ۪
اءَِّ َعَٓ َّ﴾٣٩َّ﴿َّالدُّ ٰلوةََُِّّم۪قيمَََّّاْجَعْل۪نيََّرب ِ ي ۪تيََّۗوِمنََّّْالص  اءَََِّّوَتَقب ْلَََّّرب ـَناَُّذر ِ ََّوِلَواِلَدي ََّّ۪ليَّاْغِفرَََّّْرب ـَنا﴾٤٠َّ﴿َُّدَعَٓ

 ﴾٤١َّ﴿َّاْلِحَساُبََُّ۟يُقومَََُّّيْومََََّّوِلْلُمْؤِم۪نينََّ

Meal 

Hatırla ki İbrahim şöyle demişti: «Rabbim! Bu şehri (Mekke'yi) emniyetli kıl, beni ve 

oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut!» (35)   «Çünkü, onlar (putlar), insanlardan 

birçoğunun sapmasına sebep oldular, Rabbim. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. 

Kim de bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgeyensin.» (36)   

«Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını 

senin Beyt-i Harem'inin (Kâbe'nin) yanında, ziraat yapılmayan bir vâdiye yerleştirdim. 

Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meyledici kıl ve meyvelerden 

bunlara rızık ver! Umulur ki bu nimetlere şükrederler.» (37)   «Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki 

sen bizim gizleyeceğimizi de açıklayacağımızı da bilirsin. Çünkü ne yerde ne de gökte 

hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.» (38)   «İhtiyar halimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden 

Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.» (39)   «Ey Rabbim! Beni ve 

soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul 

et!» (40)  «Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve 

müminleri bağışla!» (41) 
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Dua ile ilgili -2 
Araf Suresi 54-57. ayetler 

ْحٰمنَِّــــــــــــِبْسَّ َّالر 
ِ ۪حيمََِِّّمَّاّلِلّٰ َّالر 

َََُّّرب ُكمََُِّّان َّ ٰمَواِتَََّّخَلَقََّّال ۪ذيَّاّلِلّٰ ََّيْطُلُبهََُّّالن َهارَََّّال ْيَلََّّيُْغِشيَّاْلَعْرِشَََّّعَلىَّاْسَتٰوىَّثُم ََّّاَي امٍََِّّست ةََِّّ۪فيََّوااْلَْرَضََّّالس 
ْمَسَََّّح۪ثيثاًَۙ َراٍتَََّّوالنُُّجومََََّّواْلَقَمرََََّّوالش  َََُّّتـَباَركََََّّوااْلَْمُرَُّْۜقَّاْلَخلَََّّْلهََُّّااََلََِّّباَْمِر۪هََُّّْۜمَسخ  ََّّاّلِلّٰ ﴾٥٤َّ﴿َّاْلَعاَل۪مينََََّّربُّ
عاًَََّّرب ُكمََّّْاُْدُعوا ََّّاَلََِّّان هَََُّّوُخْفَيًةََّْۜتَضرُّ ََّواْدُعوهََُِّّاْصاَلِحَهاََّبْعدَََّّااْلَْرِضََِّّفيَّتُْفِسُدواََّواَلَّ﴾٥٥َّ﴿َّاْلُمْعَت۪ديَنََِّّۚيُِحبُّ
َياحَََّّيُْرِسُلََّّال ۪ذيََّوُهوََّ﴾٥٦َّ﴿َّاْلُمْحِس۪نينَََِّّمنََََّّق۪ريٌبََّّاّلِلَََِّّّٰرْحَمَتََِّّان َََّّوَطَمعاًَََّّْۜخْوفاًَّ ََّرْحَمِت۪هََّْۜيَدْيَََّّبْينَََّّبُْشراًََّّالر ِ
َٓى اءَََِّّبهَََِّّفاَْنَزْلَناََّمي ٍِتََِّّلَبَلدٍََُّّسْقَناهََُِّّثَقاالًَََّّسَحاباًََّّاََقل ْتََِّّاَذَٓاََّحتّٰ َّنُْخِرجَََُّّكٰذِلَكََّّالث َمَراِتَُّْۜكل ََِِّّمنََِّّْبهَََّّ۪فاَْخَرْجَناَّاْلَمَٓ

 ﴾٥٧َّ﴿ََّتَذك ُرونََََّّلَعل ُكمََّّْْلَمْوٰتىا
Meal 

Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden, geceyi, 

durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine 

boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O'na 

mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir! (54)   Rabbinize yalvara yakara ve gizlice 

dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. (55)   Islah edilmesinden sonra 

yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. 

Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. (56)   Rüzgârları rahmetinin 

önünde müjde olarak gönderen O'dur. Sonunda onlar (o rüzgârlar), ağır bulutları 

yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü 

meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Her halde bundan ibret alırsınız. 

(57) 
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Sünnet cemiyetlerinde -1 
Âl-i İmran Suresi 31-37. ayetler 

ْحٰمِنَّالر َّــــــــــــِبْسَّ َّالر 
ِ َّ۪حيمَِِّمَّاّلِلّٰ

ََُّّيُْحِبْبُكمَََُّّفات ِبُعو۪نيَّاّلِلَََّّّٰتُِحبُّونَََُّّكْنُتمََِّّْانََُّّْقْلَّ ََُُّّذنُوَبُكْمََّْۜلُكمَََّّْوَيْغِفرََّّْاّلِلّٰ َّاّلِلَََّّّٰاَ۪طيُعواَُّقْلَّ﴾٣١َّ﴿ََّر۪حيمٌَََّّغُفورٌَََّّواّلِلّٰ
ُسوَلِۚ ََّّاَلََّّاّلِلََََّّّٰفِان َََّّتَول ْواََّفِانَََّّْوالر  َِّعْمٰرنََََّّوٰاَلََِّّاْبٰر۪هيمََََّّوٰاَلَََّّونُوحاًََّّٰاَدمَََّّاْصَطٰفَٓىَّاّلِلَََِّّّٰان َّ﴾٣٢َّ﴿َّاْلَكاِف۪رينَََّّيُِحبُّ

ي ةًَّ﴾٣٣َّ﴿َّاْلَعاَل۪ميَنَََّۙعَلى َََُّّبْعٍضَِّْۜمنَََّّْبْعُضَهاَُّذر ِ ََِّّعْمٰرنَََّّاْمَراَُتَََّّقاَلِتََِّّاذَّْ﴾٣٤َّ﴿ََّع۪ليٌمََِّۚس۪ميعٌَََّّواّلِلّٰ يََّرِب  َِّان ۪
راًَََّّبْط۪نيَّ۪فيََّماََّلَكَََّّنَذْرُتَّ ْلََُّّمَحر  ۪ميعََُّّاَْنَتََِّّان َكََّّيِِۚمن َََّّ۪فَتَقب  ا﴾٣٥َّ﴿َّاْلَع۪ليمََُّّالس  َََّّقاَلْتَََّّوَضَعْتَهاََّفَلم  يََّرب ِ َِّان ۪

ََُّّاُْنٰثىََّْۜوَضْعُتَهَٓا َكرَََُّّوَلْيَسَََّّوَضَعْتَِّْۜبَماَّاَْعَلمَََُّّواّلِلّٰ يََّكااْلُْنٰثىَِّۚالذ  ْيُتَهاََّوِان ۪ يََّمْرَيمََََّّسم  ۪
َٓ
ي َتَهاَِّبَكََّّاُ۪عيُذَهاََّوِان  ََّوُذر ِ

ْيَطانََِِّّمنََّ ۪جيمََِّّالش  َلَها﴾٣٦َّ﴿َّالر  َلَهاََّحَسناًَََّۙنَباتاًَََّّواَْنَبَتَهاََّحَسنٍََِّّبَقُبولٍَََّّربَُّهاََّفَتَقب  ََّعَلْيَهاََّدَخَلََُّّكل َماََّزَكِري اََّْۜوَكف 
ََِِّّْۜعْندََِِّّمنََُّّْهوََََّّقاَلْتََّّٰهَذاََّْۜلِكََّّاَنّٰىََّمْرَيمَََُّّياََّقاَلََِّّرْزقاًَِِّۚعْنَدَهاََّوَجدَََّّاْلِمْحَراَبَََّۙزَكِري ا اءَََُّّمنَََّّْيْرُزقََُّّاّلِلَََِّّّٰان ََّّاّلِلّٰ ََّيَشَٓ
 ﴾٣٧﴿َِّحَساٍبََِّّبَغْيرَِّ

Meal 

(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. (31)   De ki: 

Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. 

(32)   Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân 

ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir. (33-34) İmrân'ın karısı şöyle 

demişti: «Rabbim! Karnımdakini azatlı bir kul olarak sırf sana adadım. Adağımı kabul 

buyur. Şüphesiz (niyazımı) hakkıyla işiten ve (niyetimi) bilen sensin.» (35)   Onu 

doğurunca, Allah, ne doğurduğunu bilip dururken: Rabbim! Ben onu kız doğurdum. 

Oysa erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve 

soyunu senin korumanı diliyorum, dedi. (36)   Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi; 

onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. 

Zekeriyya, onun yanına, mâbede her girişinde orada bir rızık bulur ve «Ey Meryem, bu 

sana nereden geliyor?» der; o da: Bu, Allah tarafındandır. Allah, dilediğine sayısız rızık 

verir, derdi. (37) 
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Sünnet cemiyetlerinde -2 
Lokman Sûresi 13-19.ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

َِّْۜتُْشِركََّّْاَلََّّبَُني َََّّياََّيِعظُهَََُّّوُهوَََّّاِلْبِنهََّّ۪لُْقٰمنَََُّّقاَلَََّّوِاذَّْ ْركَََِّّان ََِّّباّلِلّٰ ْيَنا﴾١٣َّ﴿ََّع۪ظيمٌَََّّلظُْلمٌََّّالش ِ ْنَسانََََّّوَوص  َِّبَواِلَدْيِهَِّۚااْلِ
هَََُّّحَمَلْتهَُّ ََّجاَهَداكََََّّوِانَّْ﴾١٤َّ﴿َّاْلَم۪صيرََُِّّاَلي َََّّوِلَواِلَدْيَكَّْ۪ۜليَّاْشُكرََّّْاَنَََِّّعاَمْينََِّّ۪فيََّوِفَصالُهَََُّّوْهنٍَََّّعٰلىََّوْهناًََّّاُمُّ
ْنَياَِّفيََّوَصاِحْبُهَماَّتُِطْعُهَماََّفاَلََِّّعْلمٌََِّّبهَََّّ۪لَكَََّّلْيَسَََّّماَّ۪بيَّتُْشِركَََّّاَنَََّّْعٰلَٓى َِّۚاََِّّاََناَبَََّّمنَََّّْس۪بيَلَََّّوات ِبعَََّّْمْعُروفاًََّۘالدُّ ََّلي 
ئُُكمَََّّْمْرِجُعُكمََِّّْاَلي ََّّثُم َّ ةٍََِّّمْثَقاَلَََّّتُكََِّّانََِّّْان ـَهَٓاَّبَُني َََّّيا﴾١٥َّ﴿ََّتْعَمُلونَََُّّكْنُتمََِّّْبَماََّفاَُنب ِ َّ۪فيََّفَتُكنَََّّْخْرَدلٍََِّّمنَََّّْحب 

ٰمَواِتََِّّفيَّاَوَََّّْصْخَرةٍَّ َُِّْۜبَهاََّيْأِتََّّااْلَْرِضََِّّفيَّاَوََّّْالس  ٰلوةَََّّاَِقمََِّّبَُني َََّّيا﴾١٦َّ﴿َّ۪بيرٌَّخََََّّل۪طيٌفََّّاّلِلَََِّّّٰان ََّّاّلِلّٰ ََّوْأُمرََّّْالص 
اََّعٰلىََّواْصِبرََّّْاْلُمْنَكرَََِّّعنَََِّّواْنهَََِّّباْلَمْعُروِفَّ رَََّّْواَلَّ﴾١٧َّ﴿َّااْلُُموِرََِّۚعْزمََِِّّمنََّّْٰذِلَكََِّّان ََّّاََصاَبَكََّْۜمَٓ كَََّّتَُصع ِ ََّخد 

َّيُحََِّّاَلََّّاّلِلَََِّّّٰان َََّّمَرحاًََّّْۜااْلَْرِضََِّّفيََّتْمِشَََّّواَلََِّّللن اِسَّ ََّواْغُضْضَََّّمْشِيَكََّّ۪فيََّواْقِصدَّْ﴾١٨َّ﴿ََّفُخوٍرَُِّۚمْخَتالٍََُّّكل ََّّبُّ
 ﴾١٩َّ﴿َّاْلَح۪ميِرََُّ۟لَصْوُتََّّااْلَْصَواِتََّّاَْنَكرَََِّّان َََّّصْوِتَكَِّْۜمنَّْ

Meal 

Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah'a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük 

bir zulümdür, demişti. (13)  Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. 

Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde 

olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede 

bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. (14)  Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan 

bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla 

dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. 

O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm. (15)   (Lokman, öğütlerine devamla 

şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi 

ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde 

bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp 

bilmektedir ve her şeyden haberdardır. (16)   Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, 

kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye 

değer işlerdir. (17)  Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde 

böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla 

sevmez. (18)   Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini 

merkeplerin sesidir. (19) 
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Cenazelerde, vefat meclislerinde -1 
Âl-i İmran Suresi 185-189. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ََّوَماََّفاَزََّْۜفَقدََّّْاْلَجن ةََََّّواُْدِخَلََّّالن ارَََِّّعنََُِّّزْحِزحََََّّفَمنََّّْاْلِقٰيَمِةََّْۜيْومَََّّاُُجوَرُكمََّّْتَُوف ْونََََّّوِان َماَّاْلَمْوِتََّْۜذَٓاِئَقةَََُّّنْفٍسََُّّكلَُّّ
ْنَيَٓاَّاْلَحٰيوةَُّ ََّّالدُّ يََّلُتْبَلُون َّ﴾١٨٥َّ﴿َّاْلُغُرورَََِّّمَتاعََُِّّاال  َّاْلِكَتاَبََّّاُو۫تُواَّال ۪ذينَََِّّمنََََّّوَلَتْسَمُعن َََّّواَْنُفِسُكمََّّْاَْمَواِلُكمََّّْفَ۪ٓ

َّاََخذََََّّوِاذََّّْ﴾١٨٦﴿َّااْلُُمورَََِّّعْزمََِِّّمنََّّْٰذِلَكََّّن ََّفاَََِّّوَتت ُقواََّتْصِبُرواََّوِانَََّّْك۪ثيراًَّْۜاًَذىَّاَْشَرُكَٓواَّال ۪ذينََََّّوِمنََََّّقْبِلُكمََِّّْمنَّْ
َُّ نُن هََُّّاْلِكَتاَبََّّاُو۫تُواَّال ۪ذينَََّّ۪ميَثاَقََّّاّلِلّٰ اءََََّّفَنَبُذوهَََُّّتْكُتُموَنُهَََّۘواَلََِّّللن اِسَََّّلُتَبي ِ َََّّْۜثَمناًََِّّبهَََّّ۪واْشَتَرْواَّظُُهوِرِهمَََّّْوَرَٓ ََّق۪ليالً

اََّيْفَرُحونَََّّال ۪ذينَََّّْحَسَبن َّتَََّّاَلَّ﴾١٨٧َّ﴿ََّيْشَتُرونََََّّماََّفِبْئَسَّ ََّفاَلَََّّيْفَعُلواََّلمََِّّْبَماَّيُْحَمُدواَّاَنَََّّْويُِحبُّونَََّّاََتْواَِّبَمَٓ
ٰمَواِتََُّّمْلُكَََّّوّلِِلَِّّٰ﴾١٨٨َّ﴿َّاَ۪ليمٌَََّّعَذاٌبَََّّوَلُهمََّّْاْلَعَذاِبَِِّۚمنَََِّّبَمَفاَزةٍَََّّتْحَسَبن ُهمَّْ َََُّّوااْلَْرِضَّْۜالس  َُّكل َََِّّعٰلىََّواّلِلّٰ

 ﴾١٨٩َّ﴿َّيٌرَُ۟قدَََّّ۪شْيءٍَّ

Meal 

Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size 

tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten 

kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metâından başka bir şey değildir. (185)   

Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden önce 

kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer 

sabreder ve takvâ gösterirseniz, muhakkak ki bu, (yapılacak) işlerin en değerlisidir. 

(186) Allah, kendilerine kitap verilenlerden, «Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, 

onu gizlemeyeceksiniz» diyerek söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir 

dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alış-veriş ne kadar kötü! (187)  Sanma ki ettiklerine 

sevinen, yapmadıkları ile övülmek isteyenler, evet, sanma ki onlar azaptan 

kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır. (188)   Göklerin ve yerin 

hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. (189)   
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Cenazelerde, vefat meclislerinde -2 
Yasin Suresi 77-83. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ْنَسانَََُّّيرَََّّاََوَلمَّْ ََّمنَََّّْقاَلََُّّهَْۜخْلقََََّّوَنِسَيَََّّمَثالًَََّّلَناََّوَضَرَبَّ﴾٧٧َّ﴿َُّم۪بينٌَََّّخ۪صيمٌََُّّهوََََّّفِاَذاَّنُْطَفةٍََِّّمنَََّّْخَلْقَناهََُّّاَن اَّااْلِ
يَّيُْح۪ييَهاَُّقْلَّ﴾٧٨َّ﴿ََّر۪ميمٌَََّّوِهَيََّّاْلِعَظامَََّّيُْحـِيَّ َلََّّاَْنَشاََهَٓاَّال ـذَ۪ٓ ٍةَّْۜاَو  َّاَل ۪ذي﴾٧٩َّ﴿ََّع۪ليٌمَََّۙخْلٍقََِّّبُكل َََِّّوُهوََََّّمر 
َجرََِِّّمنََََّّلُكمَََّّْجَعَلَّ ٰمَواِتَََّّخَلَقََّّل ۪ذياَّاََوَلْيَسَّ﴾٨٠َّ﴿َّتُوِقُدونَََِّّمْنهََُّّاَْنُتمَََّّْفِاَذَٓاََّناراًََّّااْلَْخَضرََِّّالش  ََّوااْلَْرَضََّّالس 
قَََُّّوُهوََََّّبٰلىَِّمْثَلُهْمََّْۜيْخُلَقَََّّانَََّّْعٰلَٓىَِّبَقاِدرٍَّ ا﴾٨١َّ﴿َّاْلَع۪ليمََُّّاْلَخال  ََّفَيُكونََُُّّكنَََّّْلهَََُّّيُقوَلََّّاَنَََّّْشْيـٔاًََّّاََرادَََِّّاَذَٓاَّاَْمُرُهَََِّّٓان ـَمَٓ
 ﴾٨٣َّ﴿َّتُْرَجُعونََََّّوِاَلْيهَََِّّشْيءٍََُّّكل َََِّّمَلُكوُتََِّّبَيِدهََّّ۪ال ۪ذيََّفُسْبَحانََّ﴾٨٢َّ﴿

Meal 

İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman 

kesilmiş. (77)   Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: «Şu 

çürümüş kemikleri kim diriltecek?» diyor. (78)   De ki: Onları ilk defa yaratmış olan 

diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. (79)   Yeşil ağaçtan sizin için ateş 

çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. (80)   Gökleri ve yeri yaratan, onların 

benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla 

bilen yaratıcıdır. (81)   Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten 

ibarettir. Hemen oluverir. (82)   Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar 

yücedir! Siz de O'na döneceksiniz. (83) 
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Şehitlikle ilgili meclislerde -1 
Bakara Suresi 152-157.ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

َ۪ٓي ْبرََِّّ۪عينُوااْستَََّّٰاَمنُواَّال ۪ذينَََّّاَيَُّهاََّيَٓا﴾١٥٢َّ﴿ََّتْكُفُروِنََُّ۟واَلََّّ۪ليََّواْشُكُرواَّاَْذُكْرُكمَََّّْفاْذُكُرون ٰلوِةَِّْۜبالص  َّاّلِلَََِّّّٰان َََّّوالص 
اِب۪رينََََّّمعََّ ﴾١٥٤َّ﴿ََّتْشُعُرونَََّّاَلَََّّوٰلِكنََّّْاَْحَيَٓاءٌَََّّبْلََّّاَْمَواٌتَّْۜاّلِلَََِّّّٰس۪بيلََِّّ۪فيَّيُْقَتُلََِّّلَمنَََّّْتُقولُواََّواَلَّ﴾١٥٣َّ﴿َّالص 

رَََِّّوالث َمَراِتََّْۜوااْلَْنُفِسََّّْمَوالَِّااْلَََِّّمنََََّّوَنْقٍصَََّّواْلُجوعََِّّاْلَخْوِفََِّّمنَََِّّبَشْيءٍَََّّوَلَنْبُلَون ُكمَّْ اِب۪ريَنَََّۙوَبش ِ ﴾١٥٥َّ﴿َّالص 
َٓواَُّم۪صيَبٌةَََّّۙاََصاَبْتُهمََِّّْاَذَٓاَّاَل ۪ذينََّ َٓاَّّلِِلََِِّّّٰان اََّقالُ ََّوَرْحَمةٌَََّّرب ِِهمََِّّْمنَََّّْصَلَواٌتَََّّعَلْيِهمََّّْاُوِٰ۬لَِٓئَكَّ﴾١٥٦َّ﴿ََّراِجُعوَنَِّْۜاَلْيهَََِّّوِان 

 ﴾١٥٧َّ﴿َّْهَتُدونََّاْلمََُُّّهمَََُّّواُوِٰ۬لَِٓئَكَّ
Meal 

Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın bana 

nankörlük etmeyin! (152)   Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. 

Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. (153) Allah yolunda öldürülenlere 

«ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız. (154)   Andolsun ki sizi 

biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile 

deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele! (155)   O sabredenler, kendilerine bir 

belâ geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler. (156)   İşte 

Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da 

onlardır. (157) 
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Şehitlikle ilgili meclislerde -2 

Âl-i İmran Suresi 169-174.ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

اََّفِر۪حينََّ﴾١٦٩َّ﴿َّيُْرَزُقوَنَََّۙرب ِِهمََِّّْعْندَََّّاَْحَيَٓاءٌَََّّبْلََّّاَْمَواتاًَّْۜاّلِلَََِّّّٰس۪بيلََِّّ۪فيَُّقِتُلواَّال ۪ذينََََّّتْحَسَبن َََّّواَلَّ ََُّّٰاٰتيُهمََُِّّبَمَٓ َِّمنََّّْاّلِلّٰ
َََّّخْلِفِهْمََِّۙمنََِّّْبِهمَََّّْيْلَحُقواََّلمََِّّْبال ۪ذينََََّّوَيْسَتْبِشُرونَََّّْضِل۪هَۙفََّ ﴾١٧٠َّ﴿ََّيْحَزنُوَنََُّۢهمَََّّْواَلَََّّعَلْيِهمَََّّْخْوٌفََّّاَال 

ََّاَلَّيُ۪ضيُعََّاْجَرَّاْلُمْؤِم۪نيَنَِّۚ﴿ َّاّلِلّٰ ََِّوَفْضٍلَََّۙواَن  ُسوِلَِّمْنَّ﴾َّاَل ۪ذيَنَّاْست١٧١َََّيْسَتْبِشُروَنَِّبِنْعَمٍةَِّمَنَّاّلِلّٰ ََّوالر 
ِ َجابُواَّّلِِلّٰ

۪ذيَنَّاَْحَسنُواَِّمْنُهْمََّوات َقْواَّاَْجٌرََّع۪ظيٌمَِّۚ﴿ اَّاََصاَبُهُمَّاْلَقْرُحَِّْۜلل  ََّقدََّّْالن اَسََِّّان ََّّالن اُسَََّّلُهمَََُّّقاَلََّّاَل ۪ذينَََّّ﴾١٧٢َبْعِدََّمَٓ
َََُّّناَحْسبَََُّّوَقالُواَّ۪ايَماناًََّۗفَزاَدُهمَََّّْفاْخَشْوُهمَََّّْلُكمَََّّْجَمُعوا َّاْلَو۪كيُلَََّّوِنْعمَََّّاّلِلّٰ َّاّلِلََِِّّّٰمنَََِّّبِنْعَمةٍَََّّفاْنَقَلُبوا﴾١٧٣َّ﴿َّ
وٌءَََّۙيْمَسْسُهمَََّّْلمَََّّْوَفْضلٍَّ َِِّْۜرْضَوانََََّّوات َبُعواَُّسَٓ ََُّّاّلِلّٰ  ﴾١٧٤َّ﴿ََّع۪ظيمٍَََّّفْضلٍََُّّذوََّواّلِلّٰ

Meal 

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve 

kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar 

olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit 

kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini 

duymaktadırlar. (169-170)   Onlar, Allah'tan gelen nimet ve keremin; Allah'ın, 

müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. (171)   Yara aldıktan 

sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına uyanlar (özellikle) bunların içlerinden 

iyilik yapanlar ve takvâ sahibi olanlar için pek büyük bir mükâfat vardır. (172)   Bir kısım 

insanlar, müminlere: «Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman 

sakının onlardan!» dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve «Allah bize 

yeter. O ne güzel vekîldir!» dediler. (173) Bunun üzerine, kendilerine hiçbir fenalık 

dokunmadan, Allah'ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş 

oldular. Allah büyük kerem sahibidir. (174) 
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Nişan, nikâh, düğün meclislerinde -1 
Furkan Suresi 61-77 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

اءََِِّّفيََّجَعَلََّّال ۪ذيََّتَباَركََّ َمَٓ ََّوالن َهارَََّّال ْيَلَََّّجَعَلََّّال ۪ذيََّوُهوََّ﴾٦١َّ﴿َُّم۪نيراًَََّّوَقَمراًََِّّسَراجاًََّّ۪فيَهاََّوَجَعَلََّّبُُروجاًََّّالس 
ك رَََّّاَنََّّْاََرادََََّّمنَّْلََِِّّخْلَفةًَّ ْحٰمنَََِّّوِعَبادَُّ﴾٦٢َّ﴿َُّشُكوراًََّّاََرادَََّّاَوَََّّْيذ  ََّوِاَذاََّهْوناًََّّااْلَْرِضَََّّعَلىََّيْمُشونَََّّال ۪ذينَََّّالر 

داًََِّّلَرب ِِهمَََّّْي۪بيُتونََََّّوال ۪ذينََّ﴾٦٣َّ﴿ََّساَلماًَََّّقالُواَّاْلَجاِهُلونََََّّخاَطَبُهمَُّ ََّرب ـَناَّلُونَََّيُقوََّوال ۪ذينََّ﴾٦٤َّ﴿ََّوِقَياماًََُّّسج 
اَءْتََِّّان َها﴾٦٥َّ﴿ََّغَراماًََّۗكانََََّّعَذاَبَهاَِّان َََّّجَهن َمََّۗعَذاَبَََّّعن اَّاْصِرْفَّ َِّاَذَٓاََّوال ۪ذينََّ﴾٦٦َّ﴿ََّوُمَقاماًََُّّمْسَتَقراًَََّّّسَٓ
ََّيْقُتُلونََََّّواَلََّّٰاَخرَََِّّاٰلهاًََّّاّلِلَََِّّّٰمعَََّّونَََّيْدعََُّّاَلَََّّوال ۪ذينََّ﴾٦٧َّ﴿ََّقَواماًََّّٰذِلَكَََّّبْينََََّّوَكانََََّّيْقُتُرواََّوَلمََّّْيُْسِرُفواََّلمََّّْاَْنَفُقوا
مَََّّال ۪تيَّالن ْفَسَّ َََُّّحر  ََّّاّلِلّٰ ََِّّاال  ََّيْومَََّّاْلَعَذاُبَََّّلهََُّّيَُضاَعْفَّ﴾٦٨َّ﴿َّاََثاماًَََّۙيْلَقََّّٰذِلَكَََّّيْفَعْلَََّّوَمنَََّّْيْزنُوَنََِّۚواَلََِّّباْلَحق ِ
َّ﴾٦٩َّ﴿َُّمَهاناًَّ۪ۗفي۪هََّ۫وَيْخُلدََّّْاْلِقٰيَمةَِّ لَََُّّفاُوِٰ۬لَِٓئَكَََّّصاِلحاًَََّّعَمالًَََّّوَعِمَلَََّّوٰاَمنَََّّاَبَّتََََّّمنََِّّْاال  ََُّّيَُبد ِ ـَٔاِتِهمََّّْاّلِلّٰ ََّحَسَناٍتََّْۜسي ِ
َََُّّوَكانََّ ٧٠َّ﴿ََّر۪حيماًَََّّغُفوراًََّّاّلِلّٰ ٧١َّ﴿ََّمَتاباًََّّاّلِلََِِّّّٰاَلىََّيُتوُبَََّّفِان هَََُّّصاِلحاًَََّّوَعِمَلَََّّتاَبَََّّوَمنَّْ﴾ َّاَلَََّّوال ۪ذينََّ﴾

وَرَََّۙيْشَهُدونََّ واََّذاَواََِّّالزُّ واَِّبالل ْغوَََِّّمرُّ ُرواَِّاَذاََّوال ۪ذينََّ﴾٧٢َّ﴿َِّكَراماًَََّّمرُّ واََّلمَََّّْرِب ِهمََِّّْبٰاَياِتََُّّذك ِ َُّصـماًَََّّّعَلـْيـَهاََّيِخرُّ
ي اِتَناَّاَْزَواِجَناَِّمنَََّّْلَناََّهْبَََّّرب ـَناََّيُقولُونََََّّوال ۪ذينََّ﴾٧٣َّ﴿ََّوُعْمَيـاناًَّ ةََََّّوُذر ِ ﴾٧٤َّ﴿َِّاَماماًََِّّلْلُمت ۪قينَََّّاَواْجَعْلنَََّّاَْعُينٍََُّّقر 
ْونََََّّصَبُرواَِّبَماَّاْلُغْرَفةَََّّيُْجَزْونَََّّاُوِٰ۬لَِٓئَكَّ ََّوُمَقاماًََُّّمْسَتَقراًَََّّّحُسَنْتََّّ۪فيَهاََّْۜخاِل۪دينََّ﴾٧٥َّ﴿ََّوَساَلماًَََّۙتِحي ةًََّّ۪فيَهاََّويَُلق 

يَِّبُكمَََّّْيْعَبُؤِ۬اََّماَُّقْلَّ﴾٧٦َّ﴿ اُؤُِ۬كْمََِّۚلْواَلَََّّرب ۪ بَََّّْفَقدََُّّْدَعَٓ  ﴾٧٧َّ﴿َِّلَزاماًَََّّيُكونَََُّّفَسْوَفََُّّتمََّْكذ 
Meal 

Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ (güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. 

(61)   İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur. (62)   

Rahmân'ın(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında 

(incitmeksizin) «Selam!» derler (geçerler); (63)   Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak 

geçirirler. (64)   Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip 

geçici değil, devamlıdır. (65)   Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir! (66)   (O kullar), 

harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. (67) Yine onlar ki, Allah ile 

beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina 

etmezler. Bunları yapan, günahı (nın cezasını) bulur; (68)   Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda 

(azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır. (69)   Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; 

Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. (70)   Kim tevbe 

edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. (71) (O kullar), yalan yere 

şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler. (72)   Kendilerine Rablerinin 

âyetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar; (73)   (Ve o kullar): Rabbimiz! Bize 

gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler. (74)   İşte onlara, 

sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. 

(75)  Orada ebedî kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. (76)   (Resûlüm!) De ki: (Kulluk 

ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkârcılar! Size Resûl'ün bildirdiklerini) kesinkes 

yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır! (77) 
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Nişan, nikâh, düğün meclislerinde -2 
Rum Suresi 20-27.ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

َّاَْنُفِسُكمََِّّْمنَََّّْلُكمَََّّْخَلَقََّّاَنََّّْٰاَياِت۪هََََّّٓوِمنَّْ﴾٢٠َّ﴿ََّتْنَتِشُرونََََّّبَشرٌََّّاَْنُتمََِّّْاَذَٓاَّثُم ََّّتَُراٍبََِّّمنَََّّْخَلَقُكمََّّْاَنََّّْٰاَياِت۪هََََّّٓوِمنَّْ
َٓواَّاَْزَواجاًَّ ةًَََّّبْيَنُكمَََّّْوَجَعَلََِّّاَلْيَهاَِّلَتْسُكـنُ َّٰاَياِتهَََّّ۪وِمنَّْ﴾٢١َّ﴿ََّيَتَفك ُرونَََِّّلَقْومٍََّّاَلَٰياٍتََّّٰذِلَكََّّ۪فيَِّان َََّّوَرْحَمًةََّْۜمَود 
ٰمَواِتَََّّخْلُقَّ َّٰاَياِتهَََّّ۪وِمنَّْ﴾٢٢َّ﴿َِّلْلَعاِل۪مينَََّّاَلَٰياٍتََّّٰذِلَكََّّ۪فيَِّان َََّّواَْلَواِنُكْمَّْۜاَْلِسَنِتُكمَََّّْواْخِتاَلُفََّّاْلَْرِضََّواَّالس 

َّيُ۪ريُكمََُّّٰاَياِتهَََّّ۪وِمنَّْ﴾٢٣َّ﴿ََّيْسَمُعونَََِّّلَقْومٍََّّاَلَٰياٍتََّّٰذِلَكََّّ۪فيَِّان َََّّفْضِلهََِّّْ۪ۜمنَََّّْواْبِتَغَٓاُؤُِ۬كمَََّّْوالن َهارََِِّّبال ْيلَََِّّمَناُمُكمَّْ
لَََُّّوَطَمعاًَََّّخْوفاًََّّاْلَبْرَقَّ اءََِِّّمنََََّّويَُنز ِ َمَٓ اءًََّّالس  ََّيْعِقُلونَََِّّلَقْومٍََّّاَلَٰياٍتََّّٰذِلَكََّّ۪فيَِّان َََّّمْوِتَهاََّْۜبْعدَََّّااْلَْرَضََِّّبهَََِّّفُيْحـ۪يَََّّمَٓ

اءَََُّّتُقومَََّّاَنََّّْٰاَياِتهََََّّ۪ٓوِمنَّْ﴾٢٤َّ﴿ َمَٓ ََّتْخُرُجونَََّّاَْنُتمََِّّْاَذَٓاَّااْلَْرِضََِّّمنََََّّدْعَوةًََُّّكمََّْدَعاَِّاَذاَّثُم ََِّّباَْمِرهَََّّْ۪ۜوااْلَْرُضََّّالس 
ٰمَواِتََِّّفيََّمنَََّّْوَلهَُّ﴾٢٥َّ﴿ َّاَْهَونَََُّّوُهوَََّّيُ۪عيُدهََُّّثُم ََّّاْلَخْلَقَََّّيْبَدُؤاَّال ۪ذيََّوُهوََّ﴾٢٦َّ﴿ََّقاِنُتونََََّّلهََُُّّكلٌَََّّّوااْلَْرِضَّْۜالس 

ٰمَواِتََِّّفيَّااْلَْعٰلىَّاْلَمَثُلَََّّوَلهَََُّّعَلْيِهْۜ  ﴾٢٧َّ﴿َّاْلَح۪كيُمَُّ۟اْلَع۪زيزَََُّّوُهوَََّّاْلَْرِضَِۚواَّالس 

Meal 

Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının) delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) 

yayılan insanlar oluverdiniz. (20)   Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp 

aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. 

Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır. (21)   O'nun delillerinden biri 

de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz 

bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır. (22)   Gece olsun gündüz olsun, uyumanız 

ve Allah'ın lütfundan (nasibinizi) aramanız da O'nun (varlığının) delillerindendir. 

Gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır. (23)   Yine O'nun delillerindendir 

ki, size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün 

ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda, aklını kullanan bir kavim için (alınacak) 

dersler vardır. (24) Göğün ve yerin O'nun buyruğu ile durması da O'nun (varlığının) 

delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen (kabirlerinizden) çıkıverirsiniz. 

(25)  Göklerde ve yerde olanlar hep O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. (26)   

Yaratmaya başlayan, sonra onu tekrarlayan O'dur, ki bu, O'nun için pek kolaydır. 

Göklerde ve yerde (tecelli eden) en yüce sıfat O'nundur. O, mutlak güç ve hikmet 

sahibidir. (27) 
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Nişan, nikâh, düğün meclislerinde -3 
Nur Suresin 32-34.ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

اِل۪حََِّّمْنُكمََّّْااْلََياٰمىََّواَْنِكُحوا اِئُكْمَِّْۜعَباِدُكمََِّّْمنََّّْينَََّوالص  اءََََّّيُكونُواَِّانَََّّْوِاَمَٓ ََُّّيُْغِنِهمََُُّّفَقـَرَٓ َََُّّفْضِل۪هَِّْۜمنََّّْاّلِلّٰ ََّواِسعٌَََّّواّلِلّٰ
ََُّّيُْغِنَيُهمَََُّّحتّٰىَِّنَكاحاًَََّّيِجُدونَََّّاَلََّّال ۪ذينََََّّوْلَيْسَتْعِفِفَّ﴾٣٢َّ﴿ََّع۪ليمٌَّ اَّاْلِكَتاَبَََّّيْبَتُغونََََّّوال ۪ذينََََّّفْضِل۪هَِّْۜمنََّّْاّلِلّٰ َِّمم 

يَّاّلِلَََِّّّٰمالََِِّّمنَََّّْوٰاتُوُهمَََّّْخْيراًَّ۪ۗفيِهمَََّّْعِلْمُتمََِّّْانَََّّْفَكاِتُبوُهمََّّْاَْيَمانُُكمَََّّْمَلَكْتَّ ََّعَلىََّفَتَياِتُكمََُّّْتْكِرُهواََّواَلََّّٰاٰتيُكْمَّْۜال ـذَ۪ٓ
ناًََّّاََرْدنَََِّّانََّّْاْلِبَغَٓاءَِّ ْنَياَّْۜاْلَحٰيوةَََِّّعَرَضََِّّلَتْبَتُغواََّتَحصُّ ََّر۪حيمٌَََّّغُفورٌََِّّاْكَراِهِهن َََّّبْعدََِِّّمنََّّْاّلِلََََّّّٰفِان ََّّيُْكِرْهُهن َََّّوَمنََّّْالدُّ

َناٍتََّّٰاَياٍتََِّّاَلْيُكمََّّْاَْنَزْلـَنَٓاََّوَلَقدَّْ﴾٣٣َّ﴿  ﴾٣٤َّ﴿َِّلْلُمت ۪قيَنََُّ۟وَمْوِعَظةًَََّّقْبِلُكمََِّّْمنَََّّْخَلْواَّال ۪ذينَََِّّمنََََّّوَمَثالًََُّّمَبي ِ

Meal 

Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer 

bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve 

(her şeyi) bilendir. (32)   Evlenme imkânını bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile kendilerini 

varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan (köleler ve 

câriyelerden) mükâtebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır (kabiliyet ve 

güvenilirlik) görüyorsanız, hemen mükâtebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu 

malından siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz 

diye, namuslu kalmak isteyen câriyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında 

bırakırsa, bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah (onlar için) çok bağışlayıcı ve 

merhametlidir. (33)   Andolsun ki biz size (gerekeni) açık açık bildiren âyetler, sizden 

önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvâya ulaşmış kimseler için öğütler 

indirdik. (34) 
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Mevlit kandili ve Peygamberimizin doğumuyla ilgili -1 
Tevbe Suresi 123-129. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ارََِِّّمنََََّّيُلوَنُكمََّّْال ۪ذينََََّّقاِتُلواَّٰاَمنُواَّال ۪ذينَََّّاَيَُّهاََّيَٓا واَِّغْلَظًةَّْ۪ۜفيُكمَََّّْوْلَيِجُدواَّاْلُكف  َّاْلُمت ۪قينََََّّمعَََّّاّلِلَََّّّٰاَن َََّّواْعَلُمَٓ
اََّوِاَذا﴾١٢٣َّ﴿ اَّ۪ايَماناًَِّٰۚهِذ۪هََََّّٓزاَدْتهََُّّاَيُّـُكمَََّّْيُقولَََُّّمنَََّّْفِمْنُهمََُّّْسوَرةٌََّّْنِزَلْتَّاَََُّّمَٓ ََّوُهمََّّْ۪ايَماناًَََّّفَزاَدْتُهمََّّْٰاَمنُواَّال ۪ذينََََّّفاَم 

١٢٤َّ﴿ََّيْسَتْبِشُرونََّ ا﴾ ََّكاِفُرونَََّّمََّْوهَََُّّوَماتُواَِّرْجِسِهمََِّّْاٰلىَِّرْجساًَََّّفَزاَدْتُهمَََّّْمَرٌضََُّّقُلوِبِهمََّّْ۪فيَّال ۪ذينََََّّوَام 
ةًَََّّعامٍََُّّكل ََِّّ۪فيَّيُْفَتنُونَََّّاَن ُهمَََّّْيَرْونَََّّاََواَلَّ﴾١٢٥َّ﴿ َتْينََِّّاَوَََّّْمر  ك ُرونَََُّّهمَََّّْواَلَََّّيُتوبُونَََّّاَلََّّثُم َََّّمر  اََّوِاَذا﴾١٢٦َّ﴿ََّيذ  ََّمَٓ

َََُّّصَرَفََُّّفواْۜاْنَصرَََّّثُم ََّّاََحدٍََِّّمنَََّّْيٰريُكمَََّّْهْلَََّّبْعٍضَِّْۜاٰلىََّبْعُضُهمَََّّْنَظرَََُّّسوَرةٌََّّاُْنِزَلْتَّ َّاَلَََّّقْومٌََِّّباَن ُهمََُّّْقُلوَبُهمََّّْاّلِلّٰ
اَءُكمَََّّْلَقدَّْ﴾١٢٧َّ﴿ََّيْفَقُهونََّ ََّرُؤٌ۫فََِّّباْلُمْؤِم۪نينََََّّعَلْيُكمَََّّْح۪ريٌصَََّّعِنتُّمَََّّْماََّعَلْيهَََِّّع۪زيٌزََّۘاَْنُفِسُكمََِّّْمنَََّّْرُسولٌَََّّجَٓ
َََُّۘحْسِبَيَََّّفُقْلَََّّتَول ْواََّفِانَّْ﴾١٢٨َّ﴿ََّر۪حيمٌَّ ََّّاّلِلّٰ ََِّّاٰلهَََّّاَلَٓ َََّّوُهوََََّّتَوك ْلُتَََّّعَلْيهََُِّّهَوَِّْۜاال   ﴾١٢٩َّ﴿َّاْلَع۪ظيمََِّّاْلَعْرِشَََّّربُّ

Meal 

Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) 

sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir. (123)   Herhangi bir sûre 

indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: «Bu sizin hanginizin imanını artırdı?» İman 

edenlere gelince (bu sûre) onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler. (124)   

Kalplerinde hastalık (kâfirlik ve münafıklık) olanlara gelince, onların da inkârlarını 

büsbütün artırır ve onlar artık kâfir olarak ölürler. (125)   Onlar, her yıl bir veya iki kez 

(çeşitli belâlarla) imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tevbe ediyorlar ne 

de ibret alıyorlar. (126)   Bir sûre indirildiği zaman, (göz kırpıp alay ederek) birbirlerine 

bakar (ve): (Çevreden) sizi birisi görüyor mu? diye sorarlar, sonra da (sıvışıp) giderler. 

Anlamayan bir kavim oldukları için Allah onların kalplerini (imandan) çevirmiştir. (127)   

Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona 

çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. (128)   

(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. 

Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir. (129) 
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Mevlit kandili ve Peygamberimizin doğumuyla ilgili -2 
Ahzab Suresi 38-48. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

َََُّّفَرَضََّّ۪فيَماََّحَرجٍََِّّمنََّّْالن ِبي َََِّّعَلىََّكانََََّّما  ََّمْقُدوراًَََّۙقَدراًََّّاّلِلَََِّّّٰاْمرَََُّّوَكانََََّّقْبُلَِّْۜمنَََّّْخَلْواَّال ۪ذينَََِّّفيَّاّلِلََِّّّٰن ةََّسَََُّّلُهَّْۜاّلِلّٰ
َََّّاَحداًَََّّيْخَشْونََََّّواَلَََّّوَيْخَشْوَنهََُّّاّلِلََِِّّّٰرَسااَلِتََّّيَُبل ُِغونَََّّاَل ۪ذينََّ﴾٣٨َّ﴿ َََِّّْۜاال  ََّكانََََّّما﴾٣٩َّ﴿ََّح۪سيباًََِّّباّلِلَََِّّّٰوَكٰفىَّاّلِلّٰ

دٌَّ َنََّْۜوَخاَتمَََّّاّلِلَََِّّّٰرُسوَلَََّّوٰلِكنََِّّْرَجاِلُكمََِّّْمنََّّْاََحدٍََّّاََبَٓاَُّمَحم  َََُّّوَكانَََّّالن ِبي ۪ َّال ۪ذينَََّّاَيَُّهاََّيَٓا﴾٤٠َّ﴿ََّع۪ليماًََُّ۟شْيءٍََِّّبُكل ََِّّاّلِلّٰ
٤١َّ﴿ََّك۪ثيراًََِّۙذْكراًََّّاّلِلَََّّّٰاْذُكُرواَّٰاَمنُوا ٤٢َّ﴿ََّواَ۪صيالًََّّبُْكَرةًَََّّوَسب ُِحوهَُّ﴾ يَّال ۪ذيَُّهوََّ﴾ ََّوَمٰلَِٓئَكُتهََُّّْيُكمََّْعلَََّّيَُصل ۪

ََّلُهمَََّّْواََعد َََّّساَلٌمََِّۚيْلَقْوَنهَََُّّيْومََََّّتِحي ُتُهمَّْ﴾٤٣َّ﴿ََّر۪حيماًََِّّباْلُمْؤِم۪نينََََّّوَكانَََّّالنُّوِرَِّْۜاَلىَّالظُُّلَماِتََِّّمنَََِّّلُيْخِرَجُكمَّْ
َٓاَّالن ِبيََُّّّاَيَُّهاََّيَٓا﴾٤٤َّ﴿ََّك۪ريماًََّّاَْجراًَّ راًََّوُمبََََّّشاِهداًَََّّاْرَسْلَناكَََِّّان  ََّوِسَراجاًََِّّبِاْذِنهََّّ۪اّلِلََِِّّّٰاَلىََّوَداِعياًَّ﴾٤٥َّ﴿ََّوَن۪ذيراًََّۙش ِ
رَِّ﴾٤٦َّ﴿َُّم۪نيراًَّ ََّوَدعَََّّْواْلُمَناِف۪قينَََّّاْلَكاِف۪رينَََّّتُِطـعَََِّّواَلَّ﴾٤٧َّ﴿ََّك۪بيراًَََّّفْضالًََّّاّلِلََِِّّّٰمنََََّّلُهمََِّّْباَن ََّّاْلُمْؤِم۪نينََََّّوَبش ِ
ََِّْۜعَلىََّوَتَوك ْلََّّاَٰذيُهمَّْ  ﴾٤٨﴿ََّو۪كيالًََِّّباّلِلََِّّّٰىَوَكفََّّٰاّلِلّٰ

Meal 

Allah'ın, kendisine helâl kıldığı şeyde Peygamber'e herhangi bir vebâl yoktur. Önce gelip 

geçenler arasında da Allah'ın âdeti böyle idi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, 

yazılmış bir kaderdir. (38)   O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, 

Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah 

(herkese) yeter. (39)   Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, 

Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. (40)   Ey 

inananlar! Allah'ı çokça zikredin. (41)   Ve O'nu sabah-akşam tesbih edin. (42)   Sizi 

karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de 

size istiğfar eder. Allah, müminlere karşı çok merhametlidir. (43) Kendisine kavuştukları gün, 

Allah'ın onlara iltifatı, «selâm» dır. Allah onlara çok değerli mükâfat hazırlamıştır. (44)   Ey 

Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 

(45)   Allah'ın izniyle, bir davetçi ve nûr saçan bir kandil olarak (gönderdik). (46)   Allah'tan 

büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müjdele. (47)   Kâfirlere ve münafıklara boyun 

eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan, vekîl ve destek olarak Allah 

yeter. (48) 
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Mevlit kandili ve Peygamberimizin doğumuyla ilgili -3 
Saf Suresi 1-9. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ٰمَواِتََِّّفيََّماَّّلِِلَََِّّّٰسب حََّ َّاَلَََّّماََّتُقولُونَََِّّلمَََّّٰاَمنُواَّال ۪ذينَََّّاَيَُّهاََّيَٓاَّ﴾١﴿َّاْلَح۪كيمََُّّاْلَع۪زيزَََُّّوُهوَََّّااْلَْرِضَِِّۚفيََّوَماَّالس 
ََّّاّلِلَََِّّّٰان َّ﴾٣َّ﴿ََّتْفَعُلونَََّّاَلَََّّماََّتُقولُواَّاَنََّّْاّلِلََِِّّّٰعْندََََّّمْقتاًَََّّكُبرََّ﴾٢َّ﴿ََّتْفَعُلونََّ ََّصفاًَََّّّس۪بيِلهََّّ۪۪فيَّيَُقاِتُلونَََّّال ۪ذينَََّّيُِحبُّ
يََّتْعَلُمونََََّّوَقدََّّْتُْؤُذوَن۪نيَِّلمََََّّقْومَََِّّياَِّلَقْوِمهََُّّ۪موٰسىََّقاَلَََّّوِاذَّْ﴾٤َّ﴿ََّمْرُصوٌصََّّبُْنَيانٌَََّّكاَن ُهمَّْ َِّاَلْيُكْمَّْۜاّلِلَََِّّّٰرُسولََُّّاَن ۪
ا ََُّّاََزاغََََّّزاُغَٓواََّفَلم  ََُُّّقُلوَبُهْمَّْۜاّلِلّٰ يََّياََّمْرَيمَََّّاْبنََُّّ۪عيَسىََّقاَلَََّّوِاذَّْ﴾٥َّ﴿َّاْلَفاِس۪قينَََّّاْلَقْومََََّّيْهِديَّاَلَََّّواّلِلّٰ َ۪ٓ ائَََّّ۪بن ََّلَِّاْسَرَٓ
ي قاًََِّّاَلْيُكمََّّْاّلِلَََِّّّٰرُسولََُِّّان ۪ راًََّّالت ْوٰريةََِِّّمنََََّّيَدي َََّّبـْينَََِّّلَماَُّمَصد ِ اَّاَْحَمُدَّْۜاْسُمُهََََّّٓبْعِديَِّمنَََّّْيْأ۪تيَِّبَرُسولٍَََّّوُمَبش ِ ََّفَلم 

اَءُهمَّْ َناِتَََّّجَٓ نََِّّاَْظَلمَََُّّوَمنَّْ﴾٦َّ﴿َُّم۪بينٌََِّّسْحرٌََّّٰهَذاََّقالُواَِّباْلَبـي ِ َِّاَلىَّيُْدٰعَٓىََّوُهوَََّّاْلَكِذَبََّّاّلِلَََِّّّٰلىعَََّّاْفَتٰرىَِّمم 
ْساَلِمْۜ ََُّّااْلِ ََُِّّباَْفَواِهِهمََّّْاّلِلََِّّّٰنُورَََِّّلُيْطِفُؤ۫اَّيُ۪ريُدونََّ﴾٧َّ﴿َّالظ اِل۪مينَََّّاْلَقْومََََّّيْهِديَّاَلَََّّواّلِلّٰ ََّكِرهََََّّوَلوََّّْنُوِرهََُّّ۪مِتمَََُّّّواّلِلّٰ
يَُّهوََّ﴾٨َّ﴿َّاْلَكاِفُرونََّ َََّّو۪دينََِّّاْلُهٰدىبَََِّّرُسوَلهََُّّاَْرَسَلََّّال ـذَ۪ٓ ينَََِّّعَلىَِّلُيْظِهَرهََُّّاْلَحق ِ هََّّ۪الد ۪ َّاْلُمْشِرُكوَنَََُّّ۟كِرهََََّّوَلوََُّّْكل ِ

﴿٩َّ﴾ 

Meal 

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir. (1)  Ey 

iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? (2)   Yapmayacağınız 

şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. (3)   Allah, kendi yolunda 

kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. (4)  Bir zaman Musa 

kavmine: Ey kavmim! Benim, Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde 

niçin beni incitiyorsunuz? demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. 

Allah, fâsıklar topluluğunu doğru yola iletmez. (5) Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey 

İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve 

benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, 

demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler. (6)   

İslâm'a çağırıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir! Allah, 

zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. (7)   Onlar ağızlarıyla Allah'ın nûrunu 

söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nûrunu tamamlayacaktır. (8)   

Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini hidayet ve 

hak ile gönderen O'dur. (9) 
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Miraçla ilgili -1 
İsrâ Suresi 1-10. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

يَُّسْبَحانََّ َِّلنُِرَيهَََُّّحْوَلهَََُّّباَرْكَناَّال ۪ذيَّااْلَْقَصاَّدَِّاْلَمْسجََِِّّاَلىَّاْلَحَرامََِّّاْلَمْسِجدََِِّّمنََََّّلْيالًََِّّبَعْبِدهََّّ۪اَْسٰرىَّال ـذَ۪ٓ
۪ميعََُُّّهوَََِّّان هََُّّٰاَياِتَناَِّْۜمنَّْ يَُّهًدىََّوَجَعْلَناهََُّّاْلِكَتاَبََُّّموَسىََّوٰاَتْيَنا﴾١َّ﴿َّاْلَب۪صيرََُّّالس  َ۪ٓ َلََِّّلَبن أي۪ ََِّّاْسَرَٓ ََّتت ِخُذواَّاَال 
ََُّّْۜدو۪نيَِّمنَّْ ي ةََّ﴾٢َّ﴿ََّو۪كيالً يَِّاٰلىََّوَقَضْيَنَٓا﴾٣َّ﴿ََّشُكوراًَََّّعْبداًَََّّكانَََِّّان هََُّّنُوٍحَّْۜعََّمََََّّحَمْلَناََّمنََُّّْذر ِ َ۪ٓ َلَََّّبن أي۪ َِّاْسَرَٓ
َتْينََِّّااْلَْرِضََِّّفيََّلُتْفِسُدن ََّّاْلِكَتاِبََِّّفي اءََََّّفِاَذا﴾٤َّ﴿ََّك۪بيراًََُّّعـُلواًَََّّّوَلَتْعـُلن َََّّمر  ََّعَلْيُكمَََّّْبَعْثَناَّاُ۫وٰليُهَماََّوْعدَََُّّجَٓ

َياِرَِّْۜخاَلَلَََّّفَجاُسواََّش۪ديدٍَََّّبْأٍسََّّياُوِ۬لَََّّ۪لَنَٓاَِّعَباداًَّ ةََََّّلُكمَََُّّرَدْدَناَّثُم َّ﴾٥َّ﴿ََّمْفُعوالًَََّّوْعداًَََّّوَكانَََّّالد ِ َّاْلَكر 
ََّسْأُتمَّْاََََّّوِانََّّْاِلَْنُفِسُكمََّّْاَْحَسْنُتمََّّْاَْحَسْنُتمََِّّْانَّْ﴾٦َّ﴿ََّن۪فيراًََّّاَْكَثرََََّّوَجَعْلَناُكمَََّّْوَب۪نينَََِّّباَْمَوالٍَََّّواَْمَدْدَناُكمَََّّْعَلْيِهمَّْ
اءََََّّفِاَذاََّفَلَهاْۜ ُؤ۫اَّااْلِٰخَرةَََِّّوْعدَََُّّجَٓ َلَََّّدَخُلوهَََُّّكَماَّاْلَمْسِجدََََّّوِلَيْدُخُلواَُّوُجوَهُكمََِّّْلَيُسَٓ ةٍََّّاَو  ُرواََّمر  ََّماََّوِلُيَتب ِ
َِّان َّ﴾٨َّ﴿ََّح۪صيراًََِّّلْلَكاِف۪رينَََّّمَََّجَهن َََّّوَجَعْلَناَُّعْدَناََُّۢعْدتُمَََّّْوِانَََّّْيْرَحَمُكْمَِّۚاَنَََّّْربُُّكمَََّّْعٰسى﴾٧َّ﴿ََّتْت۪بيراًَََّّعَلْوا
رَََُّّاْقَومََُِّّهَيََِّّلل ۪تيََّيْه۪ديَّاْلُقْرٰانَََّّٰهَذا اِلَحاِتَََّّيْعَمُلونَََّّال ۪ذينَََّّاْلُمْؤِم۪نينََََّّويَُبش ِ ََّك۪بيرًاَََّّۙاَْجراًَََّّلُهمَََّّْان ََّّالص 
 ﴾١٠َّ﴿ََّا۪ليماًَُّ۟اباًََّعذََََّّلُهمََّّْاَْعَتْدَناَِّبااْلِٰخَرةََِّّيُْؤِمنُونَََّّاَلََّّال ۪ذينََََّّواَن َّ﴾٩َّ﴿

Meal 

Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i 

Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan 

münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (1)   Biz, Musa'ya Kitab'ı verdik ve İsrailoğullarına: 

«Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir rab edinmeyin» diyerek bu Kitab'ı bir hidayet 

rehberi kıldık. (2)   (Ey) Nuh ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin nesli! Şunu bilin ki Nuh, çok 

şükreden bir kul idi. (3)   Biz, Kitap'ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat 

çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. (4)  Bunlardan 

ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında 

dolaşarak (sizi) aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi. (5)   Sonra onlara karşı size tekrar 

(galibiyet ve zafer) verdik; servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık; sayınızı daha da çoğalttık. (6)   

Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık 

diğer cezalandırma zamanı gelince, yüzünüzü kara etsinler, daha önce girdikleri gibi yine 

Mescid'e (Süleyman Mâbedi'ne) girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip 

etsinler (diye, başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık). (7) Belki Rabbiniz size merhamet 

eder; fakat siz eğer yine (fesatçılığa) dönerseniz, biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi 

kâfirler için bir hapishane yaptık. (8)   Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi 

davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler. (9)   

Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de elemli bir azap hazırlamışızdır. (10) 
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Miraçla ilgili -2 

Necm Suresi 1-18. ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ََُّّهوَََِّّانَّْ﴾٣َّ﴿َّاْلَهٰوىََّْۜعنَََِّّيْنِطُقَََّّوَما﴾٢َّ﴿ََّغٰوىََِّۚوَماََّصاِحُبُكمَََّّْضل َََّّما﴾١َّ﴿ََّهٰوىََِّۙاَذاََّوالن ْجمَِّ ََّوْحيٌََِّّاال 
ٍةَُّْۜذو﴾٥َّ﴿َّاْلُقٰوىَََّۙش۪ديدَََُّّعل َمهَُّ﴾٤َّ﴿َّيُوٰحىَۙ ََّفَتَدلّٰىََََّّۙدَناَّثُم َّ﴾٧َّ﴿َّااْلَْعٰلىَِّْۜبااْلُُفِقَََّّوُهوََّ﴾٦َّ﴿ََّفاْسَتٰوىََِّۙمر 

ى﴾٩َّ﴿َّاَْدٰنىَِّۚاَوَََّّْقْوَسْينَََِّّقاَبَََّّفَكانََّ﴾٨َّ﴿ اََّعْبِدهََِّّ۪اٰلىََّفاَْوٰحَٓ ﴾١١َّ﴿ََّرٰاىََّماَّاْلُفٰؤادَََُّّكَذَبَََّّما﴾١٠َّ﴿َّاَْوٰحىََّْۜمَٓ
١٢َّ﴿ََّيٰرىََّماََّعٰلىَّاََفُتَماُروَنهَُّ ١٣َّ﴿َّاُْخٰرىَََّۙنْزَلةًَََّّرٰاهَََُّّوَلَقدَّْ﴾ ١٤َّ﴿َّاْلُمْنَتٰهىََّرةَِِّسدََِّّْعْندََّ﴾ ََّجن ةََُِّّعْنَدَها﴾
ْدَرةََََّّيْغَشىَِّاذَّْ﴾١٥َّ﴿َّاْلَمْأٰوىْۜ ََّرب ِهََِّّٰاَياِتََِّّمنَََّّْرٰاىََّلَقدَّْ﴾١٧َّ﴿ََّطٰغىََّوَماَّاْلَبَصرَََُّّزاغََََّّما﴾١٦َّ﴿ََّيْغٰشىَََّۙماَّالس ِ
 ﴾١٨َّ﴿َّاْلُكْبٰرى

Meal 

Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla 

inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz. (1-3)   O (bildirdikleri) vahyedilenden 

başkası değildir. (4)   Çünkü onu güçlü kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri (Cebrail) öğretti. 

Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu. (5-7)   Sonra (Muhammed'e) 

yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta 

daha da yakın oldu. (8-9)   Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) 

gördüğünü kalbi yalanlamadı. (10-11)   Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile 

tartışacak mısınız? (12)   Andolsun onu, Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında önceden bir 

defa daha görmüştü. (13-14)   Cennetü'l-Me'vâ da onun yanındadır. (15)   Sidre'yi 

kaplayan kaplamıştı. (16)   Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. (17)  Andolsun o, Rabbinin 

en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Kadir gecesi -1 

Kadir Suresi 1-5.ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

َٓا ا﴾١َّ﴿َّاْلَقْدِرََِّۚلْيَلةََِّّ۪فيَّاَْنَزْلَناهََُِّّان  لَُّ﴾٣َّ﴿ََّشْهٍرَّْۜاَْلِفََِّّمنَََّّْخْيرٌََّّاْلَقْدرَََِّّلْيَلةَُّ﴾٢َّ﴿َّاْلَقْدِرََّْۜلْيَلةَََُّّماَّاَْدٰريَكَََّّوَمَٓ ََّتَنز 
وحََُّّاْلَمٰلَِٓئَكةَُّ  ﴾٥َّ﴿َّاْلَفْجرَََِّّمْطَلعَََِّّحتّٰىَِّهَيَََّّساَلٌمٌ۠ۛ ﴾٤َّ﴿َّاَْمٍرَۙۛ َُّكل ََِِّّمنَََّّْرِب ِهْمَِِّۚبِاْذنََِّّ۪فيَهاََّوالرُّ

Meal 

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. (1)   Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir 

misin? (2)   Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. (3)   O gecede, Rablerinin izniyle melekler 

ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. (4)   O gece, esenlik doludur. Ta fecrin 

doğuşuna kadar. (5) 
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Kadir gecesi -2 
Duhan Suresi 1-8.ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ْۜ َٓا﴾٢َّ﴿َّاْلُم۪بيِنَََّۙواْلِكَتاِبَّ﴾١َّ﴿َّٰحمَٓ ََّحـ۪كيٍمََّّْۜاَْمرٍََُّّكـلََُّّّيُْفَرقََُّّ۪فيَها﴾٣َّ﴿َُّمْنِذ۪رينَََُّّكن اَِّان اَُّمَباَرَكةٍَََّّلْيَلةٍََّّ۪فيَّاَْنَزْلَناهََُِّّان 
۪ميعََُُّّهوَََِّّان هَََُّّرب َِكَِّْۜمنَََّّْرْحَمةًَّ﴾٥َّ﴿َُّمْرِس۪ليَنَُِّۚكن اَِّان اَِّعْنِدَناَّْۜنَّْمََِّّاَْمراًَّ﴾٤َّ﴿ َّ﴾٦َّ﴿َّاْلَع۪ليُمََّۙالس  ٰمَواِتَََّّرب ِ َّالس 

َّ﴾٧َّ﴿َُّموِق۪نينَََُّّكْنُتمََِّّْانَََّّْبْيَنُهَماَََّۢوَماََّوااْلَْرِضَّ ََِّّاٰلهَََّّاَلَٓ َََّّربُُّكمَََّّْويُ۪ميُتَّْۜيُْحـ۪يََُّّهوَََِّّاال  ۪لينَََُّّكمَُّٰاَبَٓائَََِّّوَربُّ  ﴾٨َّ﴿َّااْلَو 

Meal 

Hâ. Mîm. (1)   Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede 

indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. (2-3)   Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede 

hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O 

işitendir, bilendir. (4-6)   Eğer kesin olarak inanıyorsanız (bilin ki Allah), göklerin, yerin ve 

ikisi arasında bulunanların Rabbidir. (7)   O'ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir 

ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. (8) 
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Kadir gecesi -3 
Zümer Suresi 53-61 ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

ََِّْۜرْحَمةََِِّّمنَََّّْتْقَنطُواَّاَلََّّاَْنُفِسِهمَََّّْعٰلَٓىَّاَْسَرُفواَّال ۪ذينَََِّّعَباِديََََّّياَُّقْلَّ نُوَبَََّّيْغِفرََُّّاّلِلَََّّّٰن َّاََِّّاّلِلّٰ َُّهوَََِّّان هَََُّّج۪ميعاًَّْۜالذُّ
۪حيمََُّّاْلَغُفورَُّ ﴾٥٤َّ﴿َّتُْنَصُرونَََّّاَلََّّثُم ََّّاْلَعَذاُبَََّّيْأِتَيُكمََُّّاَنَََّّْقْبلََِِّّمنَََّّْلهَََُّّواَْسِلُمواََّرب ُِكمََِّّْاٰلىََّوَا۪نيُبَٓوا﴾٥٣َّ﴿َّالر 
اَّاَْحَسنََََّّوات ِبُعَٓوا ََّتُقوَلَََّّانَّْ﴾٥٥َّ﴿ََّتْشُعُروَنََّۙاَلَََّّوَاْنُتمَََّّْبْغَتةًََّّاْلَعَذاُبَََّّيْأِتَيُكمَََُّّانَََّّْقْبلََِِّّمنََّّْمََّْرب ِكََُِّّمنََِّّْاَلْيُكمََّّْاُْنِزَلَََّّمَٓ
ْطُتَََّّماََّعٰلىََّحْسَرٰتىََّياََّنْفٌسَّ اِخ۪ريَنَََّۙلِمنَََُّّكْنُتَََّّوِانََّّْاّلِلَََِّّّٰجْنِبََّّ۪فيََّفر  ََّهٰدي۪نيَّاّلِلَََّّّٰاَن َََّّلوَََّّْتُقوَلََّّاَوَّْ﴾٥٦َّ﴿َّالس 
ةًََّّ۪ليَّاَن َََّّلوََّّْاْلَعَذاَبَََّّتَرىَّ۪حينََََّّتُقوَلََّّاَوَّْ﴾٥٧َّ﴿َّاْلُمت ۪قيَنََِّۙمنََََّّلُكْنُتَّ ََّقدَََّّْبٰلى﴾٥٨َّ﴿َّاْلُمْحِس۪نينَََِّّمنََََّّفاَُكونََََّّكر 
اَءْتَكَّ ْبَتََّّٰاَيا۪تيََّجَٓ َّاّلِلَََِّّّٰعَلىَّاَكَذبُوَّال ۪ذينََََّّتَرىَّاْلِقٰيَمةَََِّّوَيْومََّ﴾٥٩َّ﴿َّاْلَكاِف۪رينَََِّّمنََََّّوُكْنَتَََّّواْسَتْكَبْرَتََِّّبَهاََّفَكذ 

ةٌَُّْۜوُجوُهُهمَّْ ۪رينََََّّمْثًوىََّجَهن مَََّّ۪فيَّاََلْيَسََُّّمْسَود  ي﴾٦٠َّ﴿َِّلْلُمَتَكب ِ َََُّّويَُنج ِ ُهمََُّّاَلََِّّبَمَفاَزِتِهْمَََّّۘات َقْواَّال ۪ذينَََّّاّلِلّٰ ََّيَمسُّ
وءَُّ َٓ  ﴾٦١َّ﴿ََّيْحَزنُونَََُّّهمَََّّْواَلََّّالسُّ

Meal 

De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit 

kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok 

esirgeyendir. (53)   Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim 

olun, sonra size yardım edilmez. (54)   Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap 

gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur'an'a) tâbi olun. (55)   

Kişinin: Allah'a yakınlık konusunda kusurlu davrandığım için bana yazıklar olsun! 

Gerçekten ben alay edenlerdendim (diyeceği günden sakının)! (56) Veya: Allah 

bana hidayet verseydi, elbette sakınanlardan olurdum, diyeceği yahut azabı 

gördüğünde: Keşke benim için bir kez (dönmeye) imkân bulunsa da iyilerden olsam! 

diyeceği günden sakının. (57-58)   Hayır (dönemeyeceksin)! Âyetlerim sana gelmişti de 

sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkârcılardan olmuştun. (59)   Kıyamet 

gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. 

Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir? (60)   Allah, takvâ sahiplerini 

esenliğe kavuşturup kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun 

da olmazlar. (61) 
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Tüm gün ve geceler için  
Mü’minûn Sûresi 1-11.ayetler 

۪حيمَِّــــــــــــِبْسَّ ْحٰمِنَّالر  َّالر 
ِ َِّمَّاّلِلّٰ

﴾٣َّ﴿َُّمْعِرُضوَنََّۙالل ْغوَََِّّعنََُِّّهمَََّّْوال ۪ذينََّ﴾٢َّ﴿ََّخاِشُعوَنَََّۙصاَلِتِهمََّّْ۪فيَُّهمََّّْينََّاَل ذَّ۪﴾١َّ﴿َّاْلُمْؤِمنُوَنََّۙاَْفَلحََََّّقدَّْ
ٰكوةََُِّّهمَََّّْوال ۪ذينََّ َّ﴾٥َّ﴿ََّحاِفظُوَنََِّۙلُفُروِجِهمََُّّْهمَََّّْوال ۪ذينََّ﴾٤َّ﴿ََّفاِعُلوَنََِّۙللز  ََّمَلَكْتَََّّماَّاَوَََّّْاْزَواِجِهمَََّّْعٰلَٓىَِّاال 
اءَََّّاْبَتٰغىََّفَمنَِّ﴾٦َّ﴿ََّمُلو۪ميَنَِّْۚيرَُّغََََّّفِان ُهمََّّْاَْيَمانُُهمَّْ َّاِلََماَناِتِهمََُّّْهمَََّّْوال ۪ذينََّ﴾٧َّ﴿َّاْلَعاُدوَنَُِّۚهمَََُّّفاُوِٰ۬لَِٓئَكََّّٰذِلَكَََّّوَرَٓ
َّاَل ۪ذينََّ﴾١٠َّ﴿َّاْلَواِرثُوَنََُّۙهمََُّّاُوِٰ۬لَِٓئَكَّ﴾٩َّ﴿َّيَُحاِفظُوَنَََّۢصَلَواِتِهمَََّّْعٰلىَُّهمَََّّْوال ۪ذينََّ﴾٨َّ﴿ََّراُعوَنَََّۙوَعْهِدِهمَّْ

 ﴾١١َّ﴿ََّخاِلُدونَََّّ۪فيَهاَُّهمََّّْاْلِفْرَدْوَسَِّْۜرثُونََّيََّ

Meal 

Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir; (1)   Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler; (2)   

Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler; (3)   Onlar ki, zekâtı verirler; (4)   Ve 

onlar ki, iffetlerini korurlar; (5)  Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. 

(Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. (6)   Şu halde, kim bunun ötesine 

gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir. (7)   Yine onlar (o müminler) ki, 

emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler; (8)   Ve onlar ki, namazlarına devam 

ederler. (9)   İşte, asıl bunlar vâris olacaklardır; (10)   (Evet) Firdevs'e vâris olan bu 

kimseler, orada ebedî kalıcıdırlar. (11) 
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