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١

ِه َتْوَبًة  يَن ٰاَمنُوا ُتوُب�وا اَِلى اللّٰ ذ� َها الَّ ُـّ َيا� َاي
ِّفَر َعنُْكْم  ـُكْم َاْن ُيَك َنُصوًحاط َعٰسى َربُّ

ى ِمْن  ِّيــَٔاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجر� َس
َتْحتَِها اْلَنَْهاُرل

Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile 
Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin 

kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onun-
la birlikte iman edenleri utandırmayacağı 
günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan 

cennetlere sokar. 
Tahrîm suresi, 66:8

2

َعٰل�ى  َاْسَرُفوا  يَن  ذ� الَّ ِعَباِدَى  َيا  ُقْل 
ِهط اللّٰ َرْحَمِة  ِمْن  َتْقنَُطوا َل  نْفُِسِهْم   َا

يًعاط  َجم� ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  َه  اللّٰ اِنَّ    
 ۞� يُم  ح� اْلَغُفوُرالرَّ ُهَو  ُه  اِنَّ

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.
Zümer suresi, 39:53

3

َه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجال �۞  َوَمْن َيـتَِّق اللّٰ
َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَتِسُبط

ِه َفُهَو َحْسُبُهط  ْل َعَلى اللّٰ َوَمْن َيَتَوكَّ

 Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir 
çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği 
yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, 

ona yeter.
Talak suresi, 65:2-3

4

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُانْثٰى  َُّها النَّاُس اِنَّ  َيا� َاي
ِئَل لَِتَعاَرُفواط  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقـَبا�

ِه َاتْٰقيُكْمط اِنَّ َاْكَرَمُكْم ِعنَْد اللّٰ
  

َه َعل�يٌم َخب�يٌر �۞  اِنَّ اللّٰ
 

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle 
bir dişiden yaratttık. Ve birbirinizle tanış-

manız için sizi kavimlere ve kabilelere 
ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en 

değerli olanınız, Ondan en çok korkanınız-
dır. Şüphesiz Allah bilendir, her 

şeyden haberdardır. 
Hucurât suresi, 49:13

5

ٔىِ ِذى  ْحَساِن َوا�يَتا� َه َيْأُمـُر بِاْلَعْدِل َواْلِ  اِنَّ اللّٰ
ِء َواْلُمـنْـَكِر  اْلُقـْرٰبى َوَيـنْـٰهى َعِن اْلَفْحَشا�

ـُروَن �۞    َيِعُظـُكْم َلَعلَّـُكْم َتـَذكَّ
ج

َواْلـَبـْغِى

Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akraba-
ya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fe-
nalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 

tutasınız diye size öğüt veriyor.
Nahl suresi, 16:90

6

يُب  يٌبط ُاج� َواَِذا َسَألََك ِعَباد�ى َعنّ�ى َفاِّن�ى َقر�
يُبوا ل�  َفـْلـَيـْسَتج�

اِع اَِذا َدَعاِنل  َدْعَوَة الدَّ
ُهْم َيـْرُشُدوَن �۞ َوْلـُيـْؤِمنُوا ب�ى َلَعلَّ

Kullarım sana beni sorduğunda (söyle 
onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği 
vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. 

O hâlde (kullarım da) benim davetime 
uysunlar ve bana inansınlar ki doğru 

yolu bulsunlar.
Bakara suresi, 2:186

7

Değerli Kardeşim,

Kur’an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. 
Rabbimiz’in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.)’in 
mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, 
bilhassa idareci konumundakilerin boynunun 
borcudur. 

Bu çalışmayla sana Cenâb-ı Hakk’ın yüce kelamından 
bir demet sunuyoruz. Bu ayetleri ezberle, yaşantında 
ilke edin ve başka kardeşlerine aktar. Kurtuluşumuza 
vesile olması niyazıyla; gayret bizden, muvaffakiyet 
Allah’tandır.
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ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en 

değerli olanınız, Ondan en çok korkanınız-
dır. Şüphesiz Allah bilendir, her 

şeyden haberdardır. 
Hucurât suresi, 49:13

5

ٔىِ ِذى  ْحَساِن َوا�يَتا� َه َيْأُمـُر بِاْلَعْدِل َواْلِ  اِنَّ اللّٰ
ِء َواْلُمـنْـَكِر  اْلُقـْرٰبى َوَيـنْـٰهى َعِن اْلَفْحَشا�

ـُروَن �۞    َيِعُظـُكْم َلَعلَّـُكْم َتـَذكَّ
ج

َواْلـَبـْغِى

Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akraba-
ya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fe-
nalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 

tutasınız diye size öğüt veriyor.
Nahl suresi, 16:90

6

يُب  يٌبط ُاج� َواَِذا َسَألََك ِعَباد�ى َعنّ�ى َفاِّن�ى َقر�
يُبوا ل�  َفـْلـَيـْسَتج�

اِع اَِذا َدَعاِنل  َدْعَوَة الدَّ
ُهْم َيـْرُشُدوَن �۞ َوْلـُيـْؤِمنُوا ب�ى َلَعلَّ

Kullarım sana beni sorduğunda (söyle 
onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği 
vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. 

O hâlde (kullarım da) benim davetime 
uysunlar ve bana inansınlar ki doğru 

yolu bulsunlar.
Bakara suresi, 2:186

7

Değerli Kardeşim,

Kur’an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. 
Rabbimiz’in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.)’in 
mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, 
bilhassa idareci konumundakilerin boynunun 
borcudur. 

Bu çalışmayla sana Cenâb-ı Hakk’ın yüce kelamından 
bir demet sunuyoruz. Bu ayetleri ezberle, yaşantında 
ilke edin ve başka kardeşlerine aktar. Kurtuluşumuza 
vesile olması niyazıyla; gayret bizden, muvaffakiyet 
Allah’tandır.
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ِه َتْوَبًة  يَن ٰاَمنُوا ُتوُب�وا اَِلى اللّٰ ذ� َها الَّ ُـّ َيا� َاي
ِّفَر َعنُْكْم  ـُكْم َاْن ُيَك َنُصوًحاط َعٰسى َربُّ

ى ِمْن  ِّيــَٔاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجر� َس
َتْحتَِها اْلَنَْهاُرل

Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile 
Allah’a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin 

kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onun-
la birlikte iman edenleri utandırmayacağı 
günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan 

cennetlere sokar. 
Tahrîm suresi, 66:8

2

َعٰل�ى  َاْسَرُفوا  يَن  ذ� الَّ ِعَباِدَى  َيا  ُقْل 
ِهط اللّٰ َرْحَمِة  ِمْن  َتْقنَُطوا َل  نْفُِسِهْم   َا

يًعاط  َجم� ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  َه  اللّٰ اِنَّ    
 ۞� يُم  ح� اْلَغُفوُرالرَّ ُهَو  ُه  اِنَّ

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.
Zümer suresi, 39:53

3

َه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجال �۞  َوَمْن َيـتَِّق اللّٰ
َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَتِسُبط

ِه َفُهَو َحْسُبُهط  ْل َعَلى اللّٰ َوَمْن َيَتَوكَّ

 Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir 
çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği 
yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, 

ona yeter.
Talak suresi, 65:2-3

4

ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُانْثٰى  َُّها النَّاُس اِنَّ  َيا� َاي
ِئَل لَِتَعاَرُفواط  َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقـَبا�

ِه َاتْٰقيُكْمط اِنَّ َاْكَرَمُكْم ِعنَْد اللّٰ
  

َه َعل�يٌم َخب�يٌر �۞  اِنَّ اللّٰ
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Değerli Kardeşim,

Kur’an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. 
Rabbimiz’in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.)’in 
mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, 
bilhassa idareci konumundakilerin boynunun 
borcudur. 

Bu çalışmayla sana Cenâb-ı Hakk’ın yüce kelamından 
bir demet sunuyoruz. Bu ayetleri ezberle, yaşantında 
ilke edin ve başka kardeşlerine aktar. Kurtuluşumuza 
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ِه َوَرُسولِه� َواَِذا  يَن ٰاَمنُوا بِاللّٰ ذ� َما اْلُمْؤِمنُوَن الَّ اِنَّ
َكاُنوا َمَعُه َعٰل�ى َاْمـٍر َجاِمـٍع َلْم َيْذَهُبوا َحتّٰى 
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den inanmış kimselerdir. Onlar, o Peygamber 
ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin 

istemedikçe bırakıp gitmezler. (Resulüm!) Şu 
senden izin isteyenler, hakikaten Allah’a ve 
resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyle ise, 
bazı işleri için senden izin istediklerinde, 
sen de onlardan dilediğine izin ver; onlar 
için Allah’tan bağış dile; Allah mağfiret 

edicidir, merhametlidir.  
Nûr suresi, 24:62
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Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip 
kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. 

İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
Âl-i İmrân suresi, 3:104
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 ۞� يَن ْلُمْهَتد� بِا

(Resûlüm!) Sen, Rabbin’in yoluna hik-
met ve güzel öğütle çağır ve onlarla en 

güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi 
yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, 

hidayete erenleri de çok iyi bilir.
Nahl suresi, 16:125
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O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. 
Ancak Allah’a kalb-i selîm (temiz bir kalp) 

ile gelenler (o günde fayda bulur).
Şuarâ suresi, 26:88-89

 َيْوَم َل َينَْفُع َماٌل َوَل َبنُوَنل �۞ اِلَّ َمْن َاتَى 
َه بَِقْلٍب َسل�يٍمط �۞  اللّٰ

َوَل َتِهنُوا َوَل َتْحَزُنوا َوَانْتُُم اْلَْعَلْوَن
 اِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمن�يَن �۞

Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılma-
yın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan 

sizsiniz. 
Âl-i İmrân suresi, 3:139
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َه َوُكوُنوا يَن ٰاَمنُوا اتَّـقُوا اللّٰ ذ� َها الَّ ُـّ   َيا� َاي
اِدق�يَن �۞   َمَع الصَّ

Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve  
doğrularla beraber olun.

Tevbe suresi, 9:119

َما� َاْمَواُلُكْم َوَاْوَلُدُكْم فِـْتـنَـٌةط اِنَّ
ُه ِعنَْدُه� َاْجٌر َعظ�يٌم �۞  َواللّٰ

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin 
için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise 

Allah’ın yanındadır. 
Tegâbün suresi, 64:15
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يَن ٰاَمنُوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم بِِذْكِر اللِّٰهط   َالَّذ�
۞� ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُبط  َاَل بِِذْكِر اللّٰ  

Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın 
zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, 

kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. 
Ra’d suresi, 13:28

َه َينُْصْرُكْم  يَن ٰاَمنُ�وا اِْن َتنُْصُروا اللّٰ ذ� َُّها الَّ َيا� َاي
َوُيَثِّبْت َاْقَداَمُكْم �۞

Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (Allah’ın 
dinine) yardım ederseniz O da size yardım 

eder, ayaklarınızı kaydırmaz. 
Muhammed suresi, 47:7
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met ve güzel öğütle çağır ve onlarla en 

güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi 
yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, 

hidayete erenleri de çok iyi bilir.
Nahl suresi, 16:125
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O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. 
Ancak Allah’a kalb-i selîm (temiz bir kalp) 

ile gelenler (o günde fayda bulur).
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َه َوُكوُنوا يَن ٰاَمنُوا اتَّـقُوا اللّٰ ذ� َها الَّ ُـّ   َيا� َاي
اِدق�يَن �۞   َمَع الصَّ

Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve  
doğrularla beraber olun.

Tevbe suresi, 9:119

َما� َاْمَواُلُكْم َوَاْوَلُدُكْم فِـْتـنَـٌةط اِنَّ
ُه ِعنَْدُه� َاْجٌر َعظ�يٌم �۞  َواللّٰ

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin 
için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise 

Allah’ın yanındadır. 
Tegâbün suresi, 64:15

12

يَن ٰاَمنُوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم بِِذْكِر اللِّٰهط   َالَّذ�
۞� ِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُبط  َاَل بِِذْكِر اللّٰ  

Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın 
zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, 

kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. 
Ra’d suresi, 13:28

َه َينُْصْرُكْم  يَن ٰاَمنُ�وا اِْن َتنُْصُروا اللّٰ ذ� َُّها الَّ َيا� َاي
َوُيَثِّبْت َاْقَداَمُكْم �۞

Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (Allah’ın 
dinine) yardım ederseniz O da size yardım 

eder, ayaklarınızı kaydırmaz. 
Muhammed suresi, 47:7
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