DUHA SURESİ
َ ْٞ ش
َّ اّٰللِ ٍَِِ اى
ٌٞاىش ۪ج
ُ َا
َّ ُا
ع٘ر ِت ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ٌِ ِت ْض
ٌِٞ اىش ِح
َّ ِِ ََ َٰ اىش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Duha 93/1)

ٚ َٰضح
ُّ َٗاى
Duhâ, gündüz ışığı çok önemlidir!
(Şems 91/1)

َّ َٗاى
 َٖاٞ َٰضح
ُ َٗ ش َْ ِش
Güneş ve duhâsı önemlidir.

(Şems 91/2)

 َٖاَٞٗ ْاىقَ ََ ِش اِرَا ذ َ َٰي
Onu takip ettiğinde Ay önemlidir.

(Şems 91/3)

 َٖاٞاس اِرَا َجيه
ِ َٖ ََّْٗاى
Onu gösterdiğinde gündüz önemlidir.

(Şems 91/4)

 َٖاَٞ ْغ َٰشٝ  ِو اِرَاْٞ ََّٗاى
Onu örttüğünde gece önemlidir.
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(Duha 93/2)

ٚ َٰصج
َ  ِو اِرَاْٞ ََّٗاى
Durgunlaştığı sırada başlayan gece çok önemlidir!
(Yasin 36/37)

ْ ٍُ ٌْ ُٕ اس فَ ِارَا
ََُُ٘ ظ ِي
َ َٖ َّْ ُۚ ُو َّ ْضيَ ُخ ٍِ ُْْٔ اىْٞ ََّحٌ ىَ ُٖ ٌُ اىَٝٗ َٰا
Gece de onlar için göstergedir. Ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız da zulmette kalıverirler.

(Nur 24/44)

اس
ُ ُّقَ ِيٝ
ة ه
َ  ْاِلَ ْتٜ َٰر ِى َل ىَ ِعث َْشج ً ِِلُ ۬ٗ ِىٜ ۪اس ا َُِّ ف
َ َٖ َّْ َو َٗاىْٞ ََّّللاُ اى
ِ ص
Allah gece ile gündüzden birini sürekli diğerinin yerine koyar. Gözleri olanlar için bunda tam bir ibret vardır.

(Duha 93/3)

ٍَٚا َٗدَّ َع َل َست َُّل َٗ ٍَا قَ َٰي
Rabbin seni ne bırakmış, ne de senden soğumuştur.
(Araf 7/203)

صَٓائِ ُش
ْ َ ٍح قَاىُ٘ا ىَ ْ٘ َِلَٝٗاِرَا ىَ ٌْ ذَأْذِ ِٖ ٌْ تِ َٰا
َ َ َٰٕزَا تُٜۚ ّ ٍِ ِْ َس ۪تٜ
َّ َ اِىٚ َٓ َُٰ٘حٝ ر َ َٖا قُ ْو اَِّّ َََٓا اَذَّثِ ُع ٍَاْٞ َاجرَث
ٍَُُِْ٘ ُْؤٝ ًٍ ْ٘ َ َٗ َس ْح ََحٌ ِىقًٍِٙ ِْ َس ِتّ ُن ٌْ َٗ ُٕذ
Onlara bir âyet getirmediğin zaman “Derleseydin ya?” derler. De ki “Ben Rabbim tarafından bana vahyedilene
uyarım. Bunlar, Rabbinizden size gelen ayetlerdir. Bir de inanıp güvenen bir topluluk için yol gösterici ve bir
ikramdır.”

(Nahl 16/103)

ٌ ض
ُ ض
ُا
َ  َٗ َٰٕزَا ِىٜ
َ ُعَ ِيّ َُُٔ تَش ٌَش ِىٝ َقُ٘ىَُُ٘ اَِّّ ََاٝ ٌْ ُٖ َََّّٗىَقَ ْذ َّ ْعيَ ٌُ ا
ٌّ َِ  ِٔ ا َ ْع َجْٞ َُ ْي ِحذَُُٗ اِىٝ ٛ ۪اُ اىَّز
ٌ  ٍُ ۪ثٜ
ِٞ
ٌّ َع َش ِت
“Bunu ona bir kişi öğretiyor” dediklerini elbette biliyoruz. Dillerine doladıkları o kişi Arapça bilmez ama
Kur’ân’ın dili apaçık Arapçadır.
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(Duha 93/4)

َٰ ْ ََٗى
ٚ ٌْش ىَ َل ٍَِِ ْاِلُ ۫ٗ َٰىْٞل ِخ َشج ُ َخ
Senin için ilerisi, şimdikinden daha iyi olacaktır.
(Kalem 68/1)

ُ َ ْضٝ َُٓ َٗ ْاىقَيَ ٌِ َٗ ٍَا
َُٗط ُش
NUN! Kaleme ve onun yazdıklarına çok dikkat edin!

(Kalem 68/2)

ُ٘
َ ّْ َ ٍََٓا ا
ٍ ُۚ ُْد تِِْ ْع ََ ِح َس ِتّ َل ِت ََ ْج
Rabbinin nimeti sayesinde sen, cinlerin etkisinde değilsin

(Kalem 68/3)

َ َٗا َُِّ ىَ َل َِلَ ْج ًشا
ُ٘
ٍ ُۚ َُْْ ٍَ  َْشٞغ
Senin için tükenmek bilmeyen bir ödül var.

(Kalem 68/4)

ٌٍٞ ق َع ۪ظ
ٍ ُ ُخيَٚٗاَِّّ َل ىَ َع َٰي
Sen çok güçlü bir kişiliğe sahipsin.

(Duha 93/5)

َٰ ل َست َُّل فَر َ ْشٞ
ٚض
َ ُ ْع ۪طٝ ف
َ ََٗى
َ ْ٘ ض
Rabbin sana daha çok şey verecek, mutlu olacaksın.
(Kevser 108/1)

َ اِ ََّّٓا ا َ ْع
َاك ْاى َن ْ٘ث َ َش
َ ْْٞ ط
Sana çok önemli olan şeyi verdik.
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(Bakara 2/269)

زَّ َّم ُش ا ََِِّٓل ا ُ ۬ٗىُ٘اَٝ شا َٗ ٍَاٞ
ََٓ َٝ ِْ ٍَ َ ْاى ِح ْن ََحُٜؤْ ِذٝ
َ ُْؤٝ ِْ ٍَ َٗ شا ُۚ ُء
ً ۪ ًْشا َمثٞ َخٜ
َ خ ْاى ِح ْن ََحَ فَقَ ْذ ا ُ ۫ٗ ِذ
ب
ِ ْاِلَ ْى َثا
Gerekeni yapana Allah, hikmeti verir. Kime hikmet verilirse, ona çokça iyilik yapılmış olur. Bu bilgiye sağlam
duruşlu olanlardan başkası ulaşamaz.

(Duha 93/6)

َٰٙٗ  ًَا فَ َٰاٞ َ۪رٝ َ ِج ْذ َكٝ ٌْ َاَى
Seni yetim görüp barındırmadı mı?

(Duha 93/7)

ض ا
َٙٓاِل فَ َٖ َٰذ
َ َٗ َٗ َجذَ َك
Seni şaşkın halde gördü de doğru yolu gösterdi.
(Kasas 28/85)

َ٘ ُٕ ِْ ٍَ َٗ ٙ ا َ ْعيَ ٌُ ٍَ ِْ ََٓجا َء ِت ْاى ُٖ َٰذّٜ ٍَ َعا ٍد قُ ْو َس ۪ َٓتٚ َْل ْاىقُ ْش َٰاَُ ىَ ََٓشاد َُّك ا َِٰىَٞض َعي
َ  فَ َشٛ ۪ا َُِّ اىَّز
ِٞ
َ ٜ ۪ف
ٍ ض َْل ٍه ٍُ ۪ث
Kur’an’ı sana görev olarak yükleyen Allah, elbette seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: “Doğruyu getirenin
kim olduğunu, kimin de açık bir sapıklıkta olduğunu en iyi Rabbim bilir.”

(Kasas 28/86)

َ ََِّ ّ٘اب ا َِِّل َس ْح ََحً ٍِ ِْ َس ِتّ َل فَ َْل ذ َ ُن
َِٝشا ِى ْي َنافِ ۪شٞ
َ ْْ َٗ ٍَا ُم
ُ َ  َْل ْاى ِنرَٞ اِىَُٚٓ ْي َٰقٝ ُْ َ د ذ َ ْش َُٓج٘ا ا
ً ٖ۪ ظ
Böyle bir kitabın sana verileceğini hiç beklemiyordun. Bu, sadece Rabbinin bir ikramı olarak sana verildi. Sakın
o nankörlere arka çıkma.

(Duha 93/8)

َْٰٚ َٗ َٗ َجذَ َك َعَٓا ِئ ًْل فَا َ ْغ
Seni muhtaç görüp ihtiyacını giderdi.
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(Necm 53/48)

َْٰٚ  َٗا َ ْقَْٰٚ َٗأََُّّ ُٕ َ٘ ا َ ْغ
İhtiyacınızı karşılayan da O’dur, sizi saygın hale getiren de.

(Duha 93/9)

ٌ فَ َْل ذ َ ْق َٖ ْشٞ
َ َ۪رٞفَا َ ٍَّا ْاى
Sakın yetimi ezme!

(Duha 93/10)

ضائِ َو فَ َْل ذ َ ْْ َٖ ْش
ََّٓ َٗا َ ٍَّا اى
Sana bir şey sorana ilgisiz kalma!
(Abese 80/1)

ٚش َٗذ َ َ٘ىه
َ َع َث
Yüzünü ekşittin ve sırtını döndün,

(Abese 80/2)

ٚ ََْٰا َ ُْ ََٓجا َءُٓ ْاِلَع
O kör, sana geldi diye.

(Abese 80/3)

َٚ َّز همٝ َُّٔل ىَ َعيٝ
َ ُ ْذ ۪سٝ َٗ ٍَا
Ne biliyorsun, belki o kendini geliştirecekti,

(Abese 80/4)

ٙزَّ َّم ُش فَر َ ْْفَ َعُٔ اى ِزّ ْم َٰشَٝ ْٗ َ ا
Veya bilgi edinecek, o bilgi onun için faydalı olacaktı!
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(Abese 80/5)

َْٰٚ ا َ ٍَّا ٍَ ِِ ا ْصر َ ْغ
Sana ihtiyaç duymayan adama gelince,

(Abese 80/6)

ٙصذ ه
َ ّْ َ فَا
َ َ د ىَُٔ ذ
Sanki ona değil de duvara konuşuyorsun!

(Abese 80/7)

ٚ َّز همَٝ  َْل ا َ َِّلََٞٗ ٍَا َعي
Onun kendini geliştirmemesinden sana ne!

(Abese 80/8)

ٚ ََٰضْعٝ َٗا َ ٍَّا ٍَ ِْ ََٓجا َء َك
Bir gayretle sana gelen kişi ise

(Abese 80/9)

َٚ ْخ َٰشٝ َ٘ ُٕ َٗ
Allah’a saygılı biridir.

(Abese 80/10)

ُٚۚ ٖد َع ُْْٔ ذَيَ ه
َ ّْ َ فَا
Ama sen onunla ilgilenmedin!

(Duha 93/11)

ْ َٗا َ ٍَّا ِتِْ ْع ََ ِح َس ِتّ َل فَ َح ِذ
ّز
Rabbinin nimetini durmadan anlat!
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(Yunus 10/57)

ٌ َٗ َس ْح ََحًُٙٗس َٗ ُٕذ
َ اس قَ ْذ ََٓجا َءذْ ُن ٌْ ٍَ ْ٘ ِع
ُّ  اىٜظحٌ ٍِ ِْ َس ِتّ ُن ٌْ َٗ ِش َٓفَا ٌء ِى ََا ِف
ُ َُّّْ َٖا اىََٝٓا اَٝ
ِ صذ
َِٞ ٍِْ۪ ِْى ْي َُؤ
Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerde olana şifa, inanıp güvenenler için bir rehber ve ikram
gelmiştir.

(Yunus 10/58)

ْ َقُ ْو ِتف
ََُُ٘ ْج ََعٝ  ٌْش ٍِ ََّاَٞ ْف َش ُح٘ا ُٕ َ٘ َخَّٞللاِ َٗ ِت َش ْح ََرِ۪ٔ فَ ِث َٰز ِى َل فَ ْي
ض ِو ه
“Onlara, Allah’ın lütfunu ve ikramını anlat; içleri onunla rahatlasın. Bu, onların biriktirdiği her şeyden
değerlidir.”
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