KADİR SURESİ
َ ْٛ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانش ۪ج
ُ َا
َّ ٌب
عٕر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِب ْس ِى
ىِٛ انش ِح
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Kadir 97/1)

هَ ِت ْانقَ ْذ ِسْٛ َ نٙ ۪اِ َََّّٓب ا َ َْزَ ْنَُبُِ ف
Biz Kur’an’ı kadir gecesinde indirdik!
(Bakara 2/185)

ٍ َُِّبٛبس َٔ َب
ٍْ ًَ َبٌ ف
َ
ِ َُّ ِّ ْانقُ ْش َٰا ٌُ ُْذًٖ ِنهٛ ۪ضبٌَ انَّز۪ َّٓ٘ ا ُ َْ ِز َل ف
َ ش ْٓ ُش َس َي
ِ َث ِيٍَ ْان ُٓ َٰذٖ َٔ ْانفُ ْشق
َّ ش ِٓذَ ِي ُْ ُك ُى ان
َ
ً ٚص ًْ ُُّۜ َٔ َي ٍْ َكبٌَ َي ۪ش
َُّللا
ذ ُ هُٚ ۪شٚ  ٍَّبو اُخ ُۜ ََشَٚسفَ ٍش فَ ِعذَّة ٌ ِي ٍْ ا
ُ َٛ ش ْٓ َش فَ ْه
َ ٗضب ا َ ْٔ َع َٰه
 ُك ْى َٔنَ َعهَّ ُك ْىَّٚللاَ َع َٰهٗ َيب َْ َٰذ
ذُ ِب ُك ُى ْانعُ ْس َۘ َش َٔ ِنخ ُ ْك ًِهُٕا ْان ِعذَّة َ َٔ ِنخ ُ َك ِبّ ُشٔا هُٚ ۪شٚ ُ ْس َش َٔ ََلِٛب ُك ُى ْان
ٌَٔح َ ْش ُك ُش
İnsanlığa rehber olan ve rehberin açıklayıcı ayetlerinden oluşan Kur’an’ın, o Furkan’ın indirildiği Ramazan
ayıdır. Sizden kim o ayı yaşarsa, oruçlu geçirsin. Kim de hasta yahut yolculuk halinde olursa, o günlerin sayısı
kadar diğer günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bunlar, sayıyı tamamlamanız,
sizi buna yöneltmesine karşılık Allah’ın yüceliğini seslendirmeniz ve ona karşı görevinizi yerine getirmeniz
içindir.

(Duhan 44/2)

ٍٛ
ِ َٔ ْان ِكخَب
ِ ة ْان ًُ ۪ب
Her şeyi açıkça ortaya koyan bu Kitabı iyi düşünün.

(Duhan 44/3)

ٍَٚبس َك ٍت اََِّب ُكَُّب ُي ُْز ِ۪س
َ هَ ٍت ُي َبْٛ َ نٙ ۪اِ َََّّٓب ا َ َْزَ ْنَُبُِ ف
Biz bunu bereketli bir gecede indirmişizdir. Onunla uyarılarda bulunmaktayız.
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(Duhan 44/4)

ىٍٛ ُۜ ُ ْف َش ُق ُك ُّم ا َ ْي ٍش َح ۪كٚ  َٓبٛ ۪ف
Karara bağlanmış her iş, o gece paylaştırılır.

(Duhan 44/5)

ٍَٛ ۪ا َ ْي ًشا ِي ٍْ ِع ُْ ِذَ َُۜب اََِّب ُكَُّب ُي ْش ِسه
O işlerin kararı tarafımızdan verilmiştir. Biz elçiler göndeririz.

(Duhan 44/6)

 ُىٛ ۪ ُع ْان َعهً۪ٛ س
َّ َس ْح ًَتً ِي ٍْ َس ِبّ ُۜ َك اََُِّّ ُْ َٕ ان
Onlar Rabbinden bir iyilik olarak gönderilir. Çünkü o, sizi dinler ve her şeyi bilir.

(Kadir 97/2)

هَتُ ْانقَ ْذ ُۜ ِسْٛ َك َيب نٚ
َ َٔ ََّٓيب ا َ ْد َٰس
Kadir gecesi nedir, sen nereden bileceksin?
(Fecr 89/1)

َٔ ْانفَ ْج ِش
Fecir vaktine,

(Fecr 89/2)

َب ٍل َع ْش ٍشََٛٔن
On geceye,

(Fecr 89/3)

َّ َٔان
ش ْفعِ َٔ ْان َٕحْ ِش
Onların çiftli ve tekli olanlarına,

(Fecr 89/4)

َ ْس ِشٚ  ِم اِرَاْٛ ََّٔان
Yaşanırken o geceye yemin olsun ki,
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(Kadir 97/3)

ش ْٓ ُۜ ٍش
َ ف
ِ  ٌْش ِي ٍْ ا َ ْنٛهَتُ ْانقَ ْذ ِس َخْٛ َن
Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır!
(Yunus 10/57)

ٌُٔس َٔ ُْذًٖ َٔ َس ْح ًَت
َ بس قَ ْذ ََّٓجب َءحْ ُك ْى َي ْٕ ِع
ُّ  انِٙظتٌ ِي ٍْ َس ِبّ ُك ْى َٔ ِش َّٓفَب ٌء ِن ًَب ف
ُ َُُّّ َٓب انَََّٚٓب اٚ
ِ صذ
ٍَٛ ُِ۪ن ْه ًُؤْ ِي
Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerinizde olana şifa, inanıp güvenenler için bir rehber ve ikram
gelmiştir.

(Yunus 10/58)

ُۜ  ْف َش ُحَٛ َّللاِ َٔ ِب َش ْح ًَخِّ۪ فَ ِب َٰز ِن َك فَ ْه
ْ َقُ ْم ِبف
ٌَُٕ ْج ًَعَٚ  ٌْش ِي ًَّبٕٛا ُْ َٕ َخ
ض ِم ه
De ki: Allah’ın lütfu, iyilik ve ikramıyladır. Bununla sevinsinler. Bu, onların bütün birikimlerinden daha
hayırlıdır.

(Kadir 97/4)

 َٓب ِب ِب ْر ٌِ َس ِبّ ِٓ ْى ِي ٍْ ُك ِّم ا َ ْي ٍشٛ ۪انشٔ ُح ف
ُّ َٔ ُحَُ ََّز ُل ْان ًَ َٰ َّٓهئِ َكت
O gece melekler, Rablerinin izniyle, her konudaki ruhlarla inerler.
(Meryem 19/64)

ًّبٍَْٛ َٰر ِن َك َٔ َيب َكبٌَ َسب َُّك ََ ِسَُٛب َٔ َيب خ َْهفََُب َٔ َيب َبٚ ۪ذْٚ َ ٍَْ اَٛٔ َيب ََخَُ ََّز ُل ا ََِّل ِبب َ ْي ِش َس ِبّ َك نَُّ َيب َب
Biz, Rabbinin emri olmadan inmeyiz. Önümüzde, arkamızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi O’nundur. Senin
Rabbin unutkan değildir.

(Nahl 16/2)

شب ُء ِي ٍْ ِعبَب ِدِ۪ َّٓ ا َ ٌْ ا َ َْز َُِّٓسٔا اَََُّّ َََّٓل ا َِٰنَّ ا َََِّّٓل اََ َ۬ب
ََّٓ َٚ ٍْ بنشٔحِ ِي ٍْ ا َ ْي ِشِ۪ َع َٰهٗ َي
ُّ ُُ ِ َّز ُل ْان ًَ َٰ َّٓهئِ َكتَ ِبٚ
ٌٕ
ِ ُفَبحَّق
Allah, kendi emrini içeren ruhu, melekleri aracılığı ile kullarından seçtiği kişiye indirir ve der ki: “İnsanları
uyarın; Ben’den başka ilah yoktur, hepiniz Ben’den çekinerek kendinizi koruyun.”
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(İsra 17/85)

ً ۪خ ُ ْى ِيٍَ ْان ِع ْه ِى ا ََِّل قَهٛ ۪ َٔ ََّٓيب ا ُ ۫ٔحّٙانشٔ ُح ِي ٍْ ا َ ْي ِش َس ۪ب
ُۜ انش
لٛ
ُّ ٔحِ قُ ِم
ُّ ٍِ  ْسـَٔهَُٕ ََك َعَٚ َٔ
Sana ruhu soruyorlar. De ki: “Ruh Rabbinizin işlerindendir.” O bilgiden size verilen pek azdır.

(Şura 42/52)

ُ ًَ ٚاَل
ٍْ بٌ َٔ َٰن ِك
۪ ْ بة َٔ ََل
َ ُْ  َْك ُسٔ ًحب ِي ٍْ ا َ ْي ِشَ َُۜب َيب ُكَٛ ََُّٓب اِنْٛ َٔ َك َٰز ِن َك ا َ ْٔ َح
ُ َ ج ح َ ْذ ۪س٘ َيب ْان ِكخ
ىٍٛ ۪ص َشاطٍ ُي ْسخَق
ََّٓ ََ ٍْ ٕسا ََ ْٓذ۪ ٘ بِّ۪ َي
ً َُ َُِجعَ ْهَُب
ِ ٗشب ُء ِي ٍْ ِعبَب ِدَ َُۜب َٔاََِّ َك نَخ َ ْٓذ۪ َّٓ٘ ا َِٰن
İşte sana da bu yolla, emirlerimizi içeren ruhu, Kur’an’ı vahyettik. Yoksa sen böyle bir Kitab’ı ve imanı
bilmezdin. Ama onu bir nur, aydınlatıcı bir kitap yaptık, kullarımız arasından görevini yapanları onunla yola
getiririz. Sen elbette doğru yolu gösterirsin.

(Kadir 97/5)

ْ  َحخهٗ َيٙ
طهَعِ ْانفَ ْج ِش
َ
َ ِْ س َل ٌ۠ ٌو
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar güvenlik ve esenlik gecesidir.
(Maide 5/16)

ُّ ٍَُ ْخ ِش ُج ُٓ ْى ِيَٚٔ س َل ِو
َِّ۪ ٕس بِ ِب ْر
ِ انظهُ ًَب
َّ سبُ َم ان
ُ َََُّّللاُ َي ٍِ احَّبَ َع ِسض َْٕا
َ ْٓذ۪ ٘ بِ ِّ هٚ
ِ ُُّث اِنَٗ ان
ىٍٛ ۪ص َشاطٍ ُي ْسخَق
ِ ٗ ِٓ ْى ا َِٰنٚ َ۪ ْٓذَٚٔ
Allah, rızasının peşinde olanlara, o kitapla güvenlik ve esenlik yollarını gösterir. Verdiği onayla onları
karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru bir yola sokar.

(Yunus 10/25)

ىٍٛ ۪ص َشاطٍ ُي ْسخَق
ََّٓ َٚ ٍْ  ْٓذ۪ ٘ َيَٚ َٔ س َل ُۜ ِو
َّ عٕا ا َِٰنٗ دَ ِاس ان
َُّٓ  ْذَٚ َُّللا
َٔ ه
ِ ٗشب ُء ا َِٰن
Allah esenlik ve güvenlik yurduna çağırır ve gerekeni yapanı doğru yola yöneltir.
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