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VUKU BULMAYAN İLİM UYDURMADIR. 

(YENİ) İLMUL 

HAKİKATUL KUBRA 

772 KILIT IPTALI 

60+70+20+60+80+80+60+20+300+60+4+400+60+30+20 

ELBEMMEBHİSYEDB 
 اعوذ بلله من الشيطان الرجيم

الرحمن الرحيمبسم هللا   

Yazar: Muhammet şahin AŞAR 

İLİMDE ESMALARIN AYETLERİN VE KELİMELERİN OKUNMA ADETİ 3 ‘ TÜR. 
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BÜYÜ İPTALİ NASIL YAPILIR 

EBCEDİ LAHUT İLE SİHİR İPTALİ 153 HARF TOPLAMIYLA YAPILIR.

EN ÖNEMLİ NOT: 

EBCED İLMİ HARFLERİN SESİNE GÖREDİR. 

ELİF VE HEMZE E VE İ VE U HARFİDİR. E VE İ VE U DİYE OKUNUR. 

AYN A VE I HARFİDİR A VE I DİYE OKUNUR. 

SESSİZ HARFLERDE KALININA VE İNCESİNE GÖRE SESİNİN 

OKUNMASI GEREKİR. BAŞKA ŞEKİLDE OKUNMAZ. 

BAŞTA ORTADA SONDA OKUNUŞLARIDA BÖYLEDİR. 

EĞER ÖYLE OKUNMASSA HESABINDAKİ MİKTARI VERMEZ 

İSTEDİĞİNİZ YANLIŞ OLUR. 
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RAKAMLARIN OKUNUŞU HAKKINDA 

Birinci Okuma Şekli 

Ebcedi kebir tablosunda harflerin rakamları vardır o rakamlara görede harfler 

okunur. 

2 ( be ) 400 (te) 30 ( lam ) 8 (ha) 

Birleştirip okunması batalah demektir. 

İkinci Okuma Şekli 

2 ( be ) 4 ( dal ) 3 ( ciym ) 8 ( ha ) 

Birleştirip okunması badacah demektir. 
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RAKAM HESABI İÇİN 

1+60+100+800+60+400+60+200+60+100+4+60+400+100+60+70+4+60+1+60+8+60+500+200+60+8+

200+60+400+3+60+20+20+60+100+60+10+80+60+400+1+60+20+60+400+1+400+60+2+100+60+400

+60+20+60+20+60+100+60+400+60+8+100+60+8+300+60+8+1+60+8+6+60+1+60+100+200+60+10+

60+200+90+60+200+60+100+60+700+1+60+900+60+400+100+60+400+1+10+60+400+200+60+80+6

0+60+8+100+60+700+8+60+900+60+10+200+60+100+60+4+60+1+400+60+1+100+60+800+60+400+

60+60+20+60+200+60+400+500+80+100+60+300+60+7+20+60+100+60+700+200+60+400+10+60+4

00+900+60+1+60+100+60+80+8+60+1000+60+2+500+600+900+60+1+60+100+500+80+60+8+60+1+

60+2+500+600+1+60+100+800+60+400+60+200+60+100+4+60+400+100+60+70+4+60+1+60+8+60+

500+200+60+8+200+60+400+3+60+20+20+60+100+60+10+80+60+400+1+60+20+60+400+1+400+60

+2+100+60+400+60+20+60+20+60+100+60+400+60+8+100+60+8+300+60+8+1000+60+8+7+60+1+6

0+100+200+60+10+60+200+90+60+200+60+100+60+700+1+60+900+60+400+100+60+400+1+10+60

+400+200+60+80+60+60+8+100+60+700+8+60+900+60+10+200+60+100+60+4+60+1+400+60+1+10

0+60+800+60+400+60+60+20+60+200+60+400+500+80+100+60+300+60+7+20+60+100+60+700+20

0+60+400+10+60+400+900+60+1+60+100+60+80+8+60+1+60+2+500+600+900+60+1000+60+100+5

00+80+60+8+60+1+60+7+500+1+60+100+800+60+400+60+200+60+100+4+60+400+100+60+70+4+6

0+1+60+8+60+500+200+60+8+200+60+400+3+60+20+20+60+100+60+10+80+60+400+1+60+20+60+

400+1000+400+60+2+100+60+400+60+20+60+20+60+100+60+400+60+8+100+60+8+300+60+8+1+6

0+8+7+60+1+60+100+200+60+10+60+200+90+60+200+60+100+60+700+1+60+900+60+400+100+60

+400+1000+10+60+400+200+60+80+60+60+8+100+60+700+8+60+900+60+10+200+60+100+60+4+6

0+1000+400+60+1000+100+60+800+60+400+60+60+20+60+200+60+400+500+80+100+60+300+60+

7+20+60+100+60+700+200+60+400+10+60+400+900+60+1+60+100+60+80+8+60+1+60+2+500+600

+900+60+1+60+100+500+80+60+8+60+1+60+2+500+600+1+60+100+800+60+400+60+200+60+100+

10+60+400+100+60+70+4+60+1+60+8+60+500+200+60+8+200+60+400+3+60+20+20+60+100+60+1

0+80+60+400+1+60+20+60+400+1000+400+60+2+100+60+400+60+20+60+20+60+100+60+400+60+

8+100+60+8+300+60+8+1+60+8+1+60+1+60+100+200+60+10+60+200+90+60+200+60+100+60+700

+1+60+900+60+400+100+60+400+1+10+60+400+200+60+80+60+60+9+100+60+700+80+60+900+60

+10+200+60+100+60+10+60+1+400+60+1+100+60+800+60+400+60+60+30+60+300+60+400+500+8

0+100+60+300+60+3+20+60+100+60+700+200+60+400+8+60+400+900+60+1+60+30+60+70+30+60

+1+60+1+500+600+900+60+200+60+1+500+1+60+1+1+1+1+1+500+1+600+1+1+1+1+500+600+900+

1000+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+3+500+1+1+500+1+1+500+3+1+500+6+6+50

0+6+8+500+8+1+500+1+20+500+400+1+60+100+1+1+60+1+1+1+60+400+1+1+60+1+1+60+1+2+1+6

0+70+1+80+1+8+500+400+9+1+2+40+1+60+1+1+60+10+60+70+10+60+100+1+50+10+1+500+2+70+

900+60+1+500+1+1+500+3+6+1+600+50+60+8+1+3+500+1+1+2+1+500+20+40+7+60+1+1+7+1+20+

10+1+60+50+1+2+1+1+60+1+1+50+1+10+60+70+300+1+7+1+500+1+2+500+20+1+600+800+60+100

+1+1+800+500+50+500+1+6+2+60+70+1+50+1+500+2+1+1+60+300+1+10+60+70+300+200+30+1+1

+500+6+1+1+60+300+1+50+1+1+60+6+50+1+1+60+8+1+50+900+1+8+500+1+900+50+1+7+60+1+30

0+1+50+10+1+1+60+70+1+50+1+20+60+50+1+800+60+8+1+50+1+60+2+1+50+1+200+60+400+1+70

+1+50+1+60+8+1+50+1+2+60+1+70+1+50+20+60+1+50+1+800+60+8+1+50+1+2+60+1+70+1+1+60+

1+10+70+200+1+60+8+1+30+1+1+500+8+1+900+1+2+60+300+50+1+1+60+800+1+900+2+60+6+1+1

0+1+50+60+1+1+900+100+1+7+60+70+1+10+20+60+1+50+800+60+8+1+50+600+2+60+70+1+900+1

+60+400+50+1+1+60+8+1+2+60+70+1+20+1+60+800+50+1+2+60+8+70+1+2+60+1+70+900+30+60+

50+1+10+200+60+1+6+1+2+60+300+1+7+60+300+1+10+50+6+1+60+1+1+60+70+1+20+60+1+900+8

00+60+8+50+1+2+60+70+1+200+60+400+1+1+60+8+1+2+60+70+1+20+500+1+1+60+50+1+800+60+

8+50+1+2+60+70+1+2+60+6+1+10+70+60+900+1+30+60+1+200+1+1+60+70+1+1+60+8+10+8+500+

90+1+20+1+200+60+6+2+800+500+1+600+1+60+800+1+8+900+2+60+1+900+1+60+1000+70+1+20+

60+8+1+1000+80+60+1000+1+80+20+60+1+1+300+1+10+1+60+400+1+70+1+70+60+400+1+900+1+

500+70+1+1+40+40+500+8+1+90+1+600+1+500+400+80+1+1+500+1+60+70+20+60+50+1+800+60+

50+2+60+70+50+900+1+60+400+50+1+2+500+3+60+10+1+60+1+50+7+200+8+60+70+2+20+10+800
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+60+8+1+50+20+2+60+70+50+1+2+60+1+10+70+200+30+1+1+60+6+500+1+1+60+300+1+50+1+1+6

0+6+50+1+1+60+8+1+50+200+1+8+500+1+900+50+9+7+60+1+300+50+10+1+1+60+70+1+50+20+60

+50+1+800+60+8+1+50+1+60+2+1+50+200+60+400+70+1+50+1+60+8+50+1+2+60+70+1+50+20+60

+50+1+800+60+8+50+1+2+60+70+1+2+60+1+10+70+200+1+60+8+1+500+40+500+1+1+500+8+1+90

0+1+2+60+300+50+1+1+60+300+1+200+2+60+6+1+10+50+60+1+1000+10+200+100+7+60+70+1+50

0+40+20+60+1+50+800+60+8+1+50+2+60+70+1+200+10+60+60+9+1+60+400+50+1+1+60+8+1+2+6

0+70+1+20+1+60+800+50+1+2+60+8+70+1+2+60+1+2+70+200+30+60+50+1+200+60+1+6+1+2+60+

300+1+7+60+300+1+10+50+6+1+60+1+1+60+70+1+20+60+1+200+800+60+8+50+1+2+60+70+1+200

+60+400+1+1+60+8+1+2+60+70+1+20+1+1+60+50+1+800+60+8+50+1+2+60+70+1+2+60+6+1+10+7

0+60+200+1+30+60+1+200+1+1+60+70+1+1+60+8+10+8+500+90+1+20+1+200+60+6+2+300+1+1+6

0+300+1+8+200+2+60+1+1+200+10+1+60+1+70+1+20+60+8+1+1+80+60+1+1+80+20+60+1+1+300+

1+10+1+60+400+1+70+1+70+60+400+1+1+500+70+1+1+40+40+500+8+1+90+1+600+1+500+400+80

+1+8+500+10+700+70+90+1+700+2+4+1+2+1+1+1+1+1+4+20+100+100+100+1+1+1+1+1+1+50+4+5

0+8+30+7+1+1+20+10+8+3+8+1+70+4+1+20+60+70+80+60+300+90+1000+60+600+70+60+8+70+90

0+60+7+1+60+8+500+500+500+500+500+500+500+500+500+600+1+2+3+1736

9 A 

ELBEMMETVEHFİŞCYEDB 

FAFFAFĞAVĞATFAEBAVFVFFAFŞFAB ŞAVFAFSFFAŞFRARhAVLhVAFFAFBAYF 

FEFZFCİFSFİYFSFEFZFFİLSFESFEFMFVAYFC 

TİFFERT  

ELTEFĞFTFACEKUFAFFAŞhFTĞUVFŞAFCFFABDZEFZFBFT  

FEĞFCFFUFĞFCELHFZFFAFCABFTHUFRFHAĞAFh  

CULFĞFACF FEHFDELHKBF  

FAhFFEHFĞFFEhĞFFUVFĞkFVAFkĞF  

ZEFHFĞTF  

FELFĞF BUĞFHUVFĞFECFĞF  

KEYFLFĞFEVFĞFCEFLFĞBEFĞF  

HUVFĞFCEFLFFEFTLk  

FEVFDFFAVFkF 

CEHĞFFUHFkCEhFTF  

ĞUFkFRF  

ZELFTBUFĞHUVFĞTCULFK  

FEYĞFFEVFCELFBFUHĞF  

CEVLFCUFLkDEĞFT  

KEFhFCEHFZEHFTĞh  
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FEFFELFBUFKHUVĞF  

CELFKEYFFEVFCELFBAF  

FEĞFHUVĞFCELFCEhFTLUkF DEFkFFELFFEVTVASFBF 

KEhCHAFTFUHFVkCUFk  

FENLFBEFVFMEFMFBEFHFTF  

FEYFLFLUYFKFALFDF  

DAVFSFT NAYMFFAF  

ELBUĞFHUĞCULĞK  

FEYĞFCAŞETFEFĞZKVELCBTHUVFĞB  

CELĞFCEFTLKDF  

FEhAFFEHFĞFFEhĞFFEVFĞkFVAFkĞZ  

ZEFHĞTF  

FELFĞBUĞFHUVFĞFECFĞ  

KEYLFĞFEVĞFCELFĞBEĞF  

HUVĞFCELFCEFTLk  

FEVFADAFFAVFkF  

CEHĞFFEHFkCEhFT  

ĞEFTFkR  

ZELFADBUFĞHUVFĞCELFKT EUZ  

FEYĞFFEVFCELFBFUHĞF  

CEVLFCEFTLkDEĞF  

KEFhFCEHFZEHFTĞh  

FEFFELFBEFKHUVĞF  

CELFKEYFFEVFCELFBF  

FEĞFHUVĞFCELFCEhFTLEkF  
DEFkFFELFFEVTVASFBF  
KEhCHFFEHFVkCEFkFT  
FEFLFBEFVFMEFMFBEFHFTF 
FEYFLFLEYFFALFND  
DAVFSFT FAYMFFAF ALLAH 

KEYRHURFHEYFFEFŞUFZUFFEDFUFB  
KEVKEMYEFDTEDKEFLUYMFEhBEYF YİSREYEVTBETEREFYEŞREHEL FEBCESFER 
KETEKSUKERESFEFUYREYF FEYKEMEEVRESVUKEKERİSEFYUFKRUFEYEEBEKEYAMREHEVBERUHKEYFTEY 
KUFE KUF VE FEFAT  
KUFE RAME VE FEAT  
FERHUYEKERSİYRELSİFEVEA KEVKEYŞEBBERETMEYFEBEYF YECREYEBEBEREYEVREVHEV FEVVEFER 
KETEKSUKERESFEKUYREYF TEYKEMEEVRESVUKETKERİSEFYEFRUHEYEEBEKEYAMREHEFBERESKEYTEY  
KUFE KUM VE FECA  
KUFE RAME VE FECAT  
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FERHUYEKERSİYRELSİFEVEA KEVKEYŞEBBERETMEYFEBEYF YEZREYEBEBEREYEVREVHEV FETZEFER 
KETEKSUKERESFEKUYREYF TEYKEMEEVRESVUKETKERİSEFYEFRUHEYEEBEKEYAMREHEZBERESKEYTEY  
KUFE KUM VE NECAT  
KUNE RAME VE NECAT  
FERHUYEKERSİYRELSİNEVEA KEVKEYŞEBBERETMEYNEBEYN YECREYEBEBEREYEVREVHEV NEVZENER 
KETEKSUKERESFEKUYREYN TEYKEMEEVRESVUKETKERİSENYENRUHEYEEBEKEYAMREHEZBERESKEYTEY 
KUNE KUM VE NECA  
KUNE RAME VE NECAT 
ELMUSNUBTLEVhLKUNEZ 
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ŞUNU UNUTMAYIN Kİ EBCED SAHİHTİR FATİHA SÜRESİNDE OLMAYAN 

HARFLER ENAM SÜRESİ 122.AYETTE SIRALANMIŞTIR. HARFİ MUKATTALARDA 

BENZERSİZ OLARAK SIRALANMIŞTIR. VE BU HARFLERDE OLMAYAN HARFLER 

BAKARA SÜRESİ 61.AYETTE SIRALANMIŞTIR. 

-----   1-Fatiha suresi 1. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ بِْسِم   

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.1 - Bismillâhir rahmânir rahîm.  

-----   1-Fatiha suresi 2. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

 اَلَْحْمُد لِلِّٰه َربِّ الَْعالَٖمينَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.2 - El hamdu lillâhi rabbil âlemîn. 

-----   1-Fatiha suresi 3. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

ْحٰمِن الرَّٖحيمِ   اَلرَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.3 - Er rahmânir rahîm.  

-----   1-Fatiha suresi 4. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

ينِ   َمالِِك َيْوِم الد ٖ

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.4 - Mâliki yevmid dîn. 

-----   1-Fatiha suresi 5. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

 اِيَّاَك نَْعُبُد َواِيَّاَك نَْسَتٖعينُ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.5 - İyyake nağbudu ve iyyake nesteîn.  

-----   1-Fatiha suresi 6. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

َراَط الُْمْسَتٖقيمَ   اِْھِدنَا الصِّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.6 - İhdinas sırâtal mustegîm.   

-----   1-Fatiha suresi 7. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

ال ٖينَ   ِصَراَط الَّٖذيَن اَنَْعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر الَْمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا الضَّ

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.7 - Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. 
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-----   6-Enam suresi 122. ayet (Genel: 6 - İniş: 55 - Alfbetik: 76)   ----- 

اََو َمْن َكاَن َمْيًتا َفاَْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا لَُه نُوًرا َيْمٖشى بِٖه ِفى النَّاِس َكَمْن َمَثلُُه 
ِت لَْيَس بَِخاِرٍج ِمْنَها َكٰذلَِك ُزيَِّن لِْلَكاِفٖريَن َما َكانُوا َيْعَملُونَ ِفى الظُّلَُما  

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

6.122 - E ve men kâne meyten feahyeynâhu ve cealnâ lehû nûray yemşî bihî fin nâsi kemem meseluhû fiz 

zulumâti leyse bihâricim minhâ, kezâlike zuyyine lilkâfirîne mâ kânû yağmelûn.   

 

-----   2-Bakara suresi 61. ayet (Genel: 2 - İniş: 87 - Alfbetik: 76)   ----- 

َواِْذ قُْلُتْم َيا ُموٰسى لَْن نَْصِبَر َعلٰى َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع لََنا َربََّك ُيْخِرْج لََنا 
 َ ا تُْنِبُت اْلا ْرُض ِمْن َبْقلَِها َوِقثَّائَِها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل ِممَّ

اََتْسَتْبِدلُوَن الَّٖذى ُهَو اَْدنٰى بِالَّٖذى ُهَو َخْيٌر اِْهِبُطوا ِمْصًرا َفِانَّ لَُكْم َما 
لَُّة َوالَْمْسَكَنُة َوَباُؤ بَِغَضٍب ِمَن  اللِّٰه ٰذلَِك َساَلُْتْم َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ

بِاَنَُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بِاَٰياِت اللِّٰه َوَيْقُتلُوَن النَِّبي َٖن بَِغْيِر الَْحقِّ ٰذلَِك بَِما 
 َعَصْوا َوَكانُوا َيْعَتُدونَ 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

2.61 - Ve iz gultum yâ mûsâ len nasbira alâ taamiv vâhıdin fed'u lenâ rabbeke yuhric lenâ mimmâ tumbitul 

ardu mim baglihâ ve gıssâihâ ve fûmihâ ve adesihâ ve besalihâ, gâle etestebdilûnellezî huve ednâ billezî huve 

hayr, ihbitû mısran feinne lekum ma seeltum, ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bâû biğadabim 

minallâh, zalike biennehum kânû yekfurûne biâyâtillâhi ve yagtulûnen nebiyyîne biğayril hagg, zâlike bimâ 

asav ve kânû yağtedûn.   

 

VE 14 BENZERSİZ HARFİ MUKATTANIN KURANI KERİME GÖRE SIRALANIŞI 
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HESAB İLMİ 

EBCEDİ KEBİR KURANI KERİM MATEMATİK İLMİ 

Rasuvlullah efendimiz şöyle buyurdu; 

 

Kapıdan müracaat etmeyen şehre giremez  

giremediği gibi ilmide bilemez. 

Ebcedi kebir hz. Ali’nin öğrenmemizi istediği ilimdir. 

Nitekim hadisinde; 

 

Bu ebcetten kasıt sadece ebcedi kebir’dir. Diğerleri buna göre kişilerin 

uydurmaya çalıştığı ebced hesaplama türleridir. 

Elifin sesini bilmeyen ebcedi ne bilsin! Ebcette gizli yazılmayan fakat ses 

çıkaran elif vardır. O sadece 1 rakamıdır. 
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EBCEDİ KEBİRDE HARFLERİN DENK SAYILARI 
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HIFZ KORUNMA OKUMA İLMİ 

Allah’ın güzel adlarından elhafiyzu adına intisabı vardır.  

AYETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE HIFZ KORUMA OKUMA İLMİ 

Farz namazdan sonra 70 melek topluluğu 1 defa sabah okuyan sabahtan akşama 

veya akşam 1 defa okuyan akşamdan sabaha kadar okuyan kişi Allah ile beraber 

melekler tarafından korunur.  

-----   1-Fatiha suresi 1. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

ٖحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.1 – Bismillâh ilrahmân ilrahîym. 

-----   40-Mumin suresi 1. ayet (Genel: 40 - İniş: 60 - Alfbetik: 76)   ----- 

 حم

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

40.1 - Hâ mîm.  

-----   40-Mumin suresi 2. ayet (Genel: 40 - İniş: 60 - Alfbetik: 76)   ----- 

ِ اْلعَٖزيِز اْلعَٖليمِ تَْنٖزيُل  اْلِكتَاِب ِمَن اّٰلله  

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

40.2 - Tenziylul kitabi minallahil aziyzil alîym.   

-----   40-Mumin suresi 3. ayet (Genel: 40 - İniş: 60 - Alfbetik: 76)   ----- 

ْلِعقَاِب ِذى الطَّْوِل ََل اِٰلهَ اَِلَّ ُهَو َغافِِر الذَّْنِب َوقَابِِل التَّْوِب َشٖديِد ا

 اِلَْيِه اْلَمٖصيرُ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 
40.3 - Ğâfiril zenbi ve kabilil tevbi şediydil ıgabi ziyel tavli, la ilahe illa huve ileyhil masiyr.   

-----   2-Bakara suresi 255. ayet (Genel: 2 - İniş: 87 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُ ََل اِٰلهَ اَِلَّ ُهَو اَْلَحیُّ اْلقَيُّوُم ََل تَاُْخذُهُ ِسنَةٌ َوََل نَْوٌم لَهُ َما فِى  اّٰلَله

السَّٰمَواِت َوَما فِى اَْلَْرِض َمْن ذَا الَّٖذى يَْشفَُع ِعْندَهُ اَِلَّ بِِاْذنِٖه يَْعلَُم َما 

فَُهْم َوََل يُٖحيُطوَن بَِشْیٍء ِمْن ِعْلِمٖه اَِلَّ بَِما َشاَء بَْيَن اَْيٖديِهْم َوَما َخلْ 

َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السَّٰمَواِت َواَْلَْرَض َوََل يَُؤدُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِلىُّ 

 اْلعَٖظيمُ 
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Ayetel Kursi Ebcedi Arapça veya Türkçe okunuş ve hesaplama: 

 

2.255 – 

Ellehu le ilehe ille huvel h’eyyul q’eyyuvm 35 harf 

Le tehuzuhu sinete vele nevm 24 harf 

Lehume fiy el semevete veme fiy el erd 31 harf 

Menzeelleziy yeşfea indehu ille biiznihi 36 harf 

Yealemu me beyne eydiyhime veme (h)’elfehume 36 harf 

Vele yuhiytuvne bişeye min ilmihi ille bimeşee 40 harf 

Vesia kursiyyuhul semevete vel erd 30 harf 

Vele yeuvduhu hifzuhume ve huvel aliyyul aziym 40 harf 

EBCED HESABI İÇİN AYETEL KURSİ BU ŞEKİLDE YAZILMIŞTIR. 

Ayetel kursi 272 harftir. 272 Bab kapı demektir. 
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DECCALDEN KORUNMA 

Rasulullah buyurdu;  

Kehf süresinin ilk 10 ayetini ezberleyen deccalin şerrinden emin olur. 

Açıklama: 

Ve 1 defa sabah okuyan sabahtan akşama veya akşam 1 defa okuyan akşamdan 

sabaha kadar okuyan kişi deccalin şerrinden emin olur. 

-----   18-Kehf suresi 1. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

ِ الَّٖذى اَْنَزَل َعٰلى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم يَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا اَْلَحْمدُ ّٰلِله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.1 - El hamdu lillâhillezîy enzele aleye abduhul kitâbe ve lem yec'al lehû ıvecâ.

-----   18-Kehf suresi 2. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

َر اْلُمْؤِمٖنيَن الَّٖذيَن يَْعَملُوَن  قَي ًِما ِليُْنِذَر بَاًْسا َشٖديدًا ِمْن لَدُْنهُ َويُبَش ِ

اِلَحاِت اَنَّ لَُهْم اَْجًرا َحَسنًا الصَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.2 - Kayyime liyunzira besen şedîyda min ledunhu ve yubeşşirel 

mu'vmiynînellezîne yamelûnel sâlihâti enne lehume ecra hasenâ.

-----   18-Kehf suresi 3. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

َماِكٖثيَن ٖفيِه اَبَدًا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.3 - Mâkisîyne fîyhi ebedâ.

-----   18-Kehf suresi 4. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُ َولَدًا َويُْنِذَر الَّٖذيَن قَالُوا اتََّخذَ اّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.4 - Ve yunzirallezîne kâluva ittehazallâhu veledâ.

-----   18-Kehf suresi 5. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

بَائِِهْم َكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن اَْفَواِهِهْم اِْن  َما لَُهْم بِٖه ِمْن ِعْلٍم َوََل َِلٰ

يَقُولُوَن اَِلَّ َكِذبًا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.5 - Mâ lehum bihî min ılme ve lâ liâbâihim, keburat kelimete tahrucu min 

efvâhihime, in yekûlûvne illâ kezibâ.

-----   18-Kehf suresi 6. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

بِٰهذَا اْلَحٖديِث اََسفًافَلَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعٰلى ٰاثَاِرِهْم اِْن لَْم يُْؤِمنُوا 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 
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18.6 - Felealleke bâhıe nefseke alâ âsârihime in lem yu'minûva bihâza elhadîsi 

esefâ.

-----   18-Kehf suresi 7. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

ْرِض ٖزينَةً لََها ِلنَْبلَُوُهْم اَيُُّهْم اَْحَسُن َعَمًل اِنَّا َجعَْلنَا َما َعلَى اَْلَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.7 - İnnâ cealnâ mâ aleyel ardı zîynete lehâ linebluvehume eyyuhume ahsenu 

amelâ.

-----   18-Kehf suresi 8. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

َواِنَّا لََجاِعلُوَن َما َعلَْيَها َصٖعيدًا ُجُرًزا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.8 - Ve innâ lecâılûvne mâ aleyhâ saîyda curuzâ.

-----   18-Kehf suresi 9. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

ٖقيِم َكانُوا ِمْن ٰايَاتِنَا َعَجبًااَْم َحِسْبَت اَنَّ اَْصَحاَب  اْلَكْهِف َوالرَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.9 - Em hasibte enne ashâbel kehfi vel rakiymi kânûva min âyâtinâ acebâ.

-----   18-Kehf suresi 10. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

ْلِفتْيَةُ اِلَى اْلَكْهِف فَقَالُوا َربَّنَا ٰاتِنَا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوَهي ِْئ لَنَا اِْذ اََوى ا

ِمْن اَْمِرنَا َرَشدًا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.10 - İz eveyelfityetu ileyelkehfi fekâlûva rabbenâ âtinâ mil ledunke rahmete ve 

heyyie lena min emrinâ raşedâ.
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SIĞINMA HIFZ KORUNMA İLMİ 

Allah’ın güzel adlarından Billahi adına intisabı vardır. 

Euvdu Billahi mineş şeytanir raciym 

-----   16 - Nahl suresi 98. ayet (Genel: 16 - İniş: 70 - Alfbetik: 75)   ----- 

ٖجيمِ فَِاذَا قََراَْت  ِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ اْلقُْرٰاَن فَاْستَِعْذ بِاّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

16.98 - Feizâ karatel kurâne festeıze billâhi minel şeytânil racîym.   

Meali : 

16.98 - Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allaha sığın! 

Euvdu Billahi semiyil basiyri minel şeytanil raciym 

-----   40 - Mumin suresi 56. ayet (Genel: 40 - İniş: 60 - Alfbetik: 68)   ----- 

ِ بِغَْيِر ُسْلَطاٍن اَٰتيُهْم اِْن ٖفى  اِنَّ الَّٖذيَن يَُجاِدلُوَن ٖفى ٰايَاِت اّٰلله

ِ اِنَّهُ ُهَو السَّٖميُع ُصدُوِرِهْم اَِلَّ ِكْبٌر َما ُهْم بِبَاِلٖغي ِه فَاْستَِعْذ بِاّٰلله

اْلبَٖصيرُ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

40.56 - İnnellezîne yucâdilûne fî âyâtillâhi biğayri sultânin etâhum in fî sudûrihim illâ 

kibrum mâ hum bibâliğîh, festeız billâh, innehû huves semîy’ul basîyr. 

Meali : 

40.56 - Kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında 

münakaşa edenler var ya, hiç şüphe yok ki, onların kalplerinde, asla 

yetişemeyecekleri bir büyüklük hevesinden başka bir şey yoktur. Sen Allaha sığın. 

Kuşkusuz O, işiten ve görendir. 
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 Euvdu Billahi semiyil aliymi minel şeytanil raciym 

-----   41 - Fussilet suresi 36. ayet (Genel: 41 - İniş: 61 - Alfbetik: 30)   ----- 

 ِ ا يَْنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاّٰلله اِنَّهُ ُهَو السَّٖميُع اْلعَٖليمُ َواِمَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

41.36 - Ve immâ yenzeğanneke mineş şeytâni nezğun festeız billâh, innehû huves 

semîul alîym.   

Meali : 

41.36 - Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allaha 

sığın. Çünkü O, işiten, bilendir. 

-----   23 - Muminun suresi 97. ayet (Genel: 23 - İniş: 74 - Alfbetik: 69)   ----- 
(٧٩-٣٢) 

ِ اَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّيَاٖطينِ  َوقُْل َرب 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

23.97 - Ve gur rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn.   

Meali : 

23.97 - Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!

-----   23 - Muminun suresi 98. ayet (Genel: 23 - İniş: 74 - Alfbetik: 69)   ----- 
(٧٩-٣٢) 

ِ اَْن يَْحُضُرونِ َواَ  ُعوذُ بَِك َرب 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

23.98 - Ve eûvzu bike rabbi ey yahdurûvn.   

Meali : 

23.98 - Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim! 
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İSTİĞFAR EDİLMEK VE ŞEHİT OLMAK 

1 defa sabah okuyan sabahtan akşama veya akşam 1 defa okuyan akşamdan 

sabaha kadar okuyan kişiye melekler Allaha onun için istiğfar ederler bu vakit içinde 

ölürse şehit olur.  

3 Defa aşağıdaki sığınma okunur ve haşr süresinin son 3 ayeti birleştirilerek okunur. 

 اعوذ باهلل السمىع العليم من الشيطان الرجيم
1.Euvzu billahis semiy’il aliymi mineş şeytanir raciym

 اعوذ باهلل السمىع العليم من الشيطان الرجيم
2.Euvzu billahis semiy’il aliymi mineş şeytanir raciym

 اعوذ باهلل السمىع العليم من الشيطان الرجيم
3.Euvzu billahis semiy’il aliymi mineş şeytanir raciym

-----   1-Fatiha suresi 1. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

ٖحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.1 - Bismillâhir rahmânir rahîym.

-----   59-Haşir suresi 22. ayet (Genel: 59 - İniş: 101 - Alfbetik: 76)   ----- 

ْحٰمُن  ُ الَّٖذى ََل اِٰلهَ اَِلَّ ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ ُهَو الرَّ ُهَو اّٰلله

ٖحيمُ  الرَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

59.22 - Huvallahulleziy la ilahe illa huve, alimul ğaybi veş şehadeti, huver rahmanur 

rahiym.

-----   59-Haşir suresi 23. ayet (Genel: 59 - İniş: 101 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُ الَّٖذى ََل اِٰلهَ اَِلَّ ُهَو اَْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن  ُهَو اّٰلله

ا يُْشِرُكونَ  اْلعَٖزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ِرُ  ِ َعمَّ ُسْبَحاَن اّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

59.23 - Huvallahulleziy la ilahe illa huv, elmelikul kuddusus selamul mu'minul 

muheyminul aziyzul cebbarul mutekebbir, subhanallahi amma yuşrikuvn. 
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-----   59-Haşir suresi 24. ayet (Genel: 59 - İniş: 101 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُر لَهُ اَْلَْسَماُء اْلُحْسٰنى يَُسب ُِح لَهُ َما فِى  ِ ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو  ُهَو اّٰلله

السَّٰمَواِت َواَْلَْرِض َوُهَو اْلعَٖزيُز اْلَحٖكيمُ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

59.24 - Huvallahul halikul bariul musavviru lehul esmaul husna, yusebbihu lehu ma 

fis semavati vel ard, ve huvel aziyzul hakiym.

ANA SİHİR İPTAL ETME AYETİ 

-----   10-Yunus suresi 82. ayet (Genel: 10 - İniş: 51 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُ اْلَحقَّ  َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُمونَ  بَِكِلَماتِهٖ َويُِحقُّ اّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

10.82 – ( Ve yuhıkkullâh ulhakka bikelimâtihî ) ve leve kerihel mucrimûvn.  

294+241+503+272+373 Ebcedin kelime okunuşu: Rasad rame sac beb şel 

Ebcedi: 1683 Meali : 

10.82 - «Suçluların hoşuna gitmese de Allah, sözleriyle gerçeği açığa çıkaracaktır.» 

BATIL SİHRİ İMHA AYETİ 

-----   42-Şura suresi 24. ayet (Genel: 42 - İniş: 62 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُ يَْختِْم َعٰلى  ِ َكِذبًا فَِاْن يََشِا اّٰلله اَْم يَقُولُوَن اْفتَٰرى َعلَى اّٰلله

ُ اْلبَاِطَل َويُِحقُّ اْلَحقَّ بَِكِلَماتِهٖ قَْلبَِك  اِنَّهُ َعٖليٌم بِذَاِت  َويَْمُح اّٰلله

دُورِ  الصُّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş :  

42.24 - Em yegûlûnefterâ alallâhi kezibâ, feiy yeşeillâhu yahtim alâ galbik, (ve yemhullâhul bâtıle ve 

yuhıggul hagga bikelimâtihi) Buraya kadar 46 harf, innehû alîmum bizâtis sudûr.   
Meali : 

42.24 - Yoksa onlar, (senin için) Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini de 

mühürler. Ve Allah bâtılı yok eder; sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz O, kalplerde olanları 

bilendir. 
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ZULMETTEN NURA ÇIKMAK 

Açıklama: Tüm namaz vakitlerinde her farz namazdan sonra bu 3 ayet beraber 

okunur. 

Hadis: Sabah namazından sonra bu 3 ayet beraber okunur. 

Anlamı: Okunduğu zaman (Melek) nur nefsin dışındaki (Şeytanı) zulmeti tokmaklar 

ve o kişi ile sadece o (şeytanın) zulmetin arasına perde girer. Diğeri bundan ayrıdır 

izinlidir. 

Nefsin içindeki sadece vesvese olduğu için izne bağlıdır. 

-----   6-Enam suresi 1. ayet (Genel: 6 - İniş: 55 - Alfbetik: 76)   ----- 

ِ الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواَْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر ثُمَّ  اَْلَحْمدُ ّٰلِله

الَّٖذيَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم يَْعِدلُونَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

6.1 - Elhamdu lillâhillezî halegas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr, 

summellezîne keferû birabbihim ya’dilun.   

Meali : 

6.1 - Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a 

mahsustur. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile 

denk tutuyorlar.
-----   6-Enam suresi 2. ayet (Genel: 6 - İniş: 55 - Alfbetik: 76)   ----- 

ى ِعْندَهُ ثُمَّ اَْنتُْم  ُهَو الَّٖذى َخلَقَُكْم ِمْن ٖطيٍن ثُمَّ قَٰضى اََجًل َواََجٌل ُمَسمًّ

تَُرونَ تَمْ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

6.2 - Huvellezî halegakum min tînin summe gadâ ecelâ, ve ecelum musemmen 

ındehû summe entum temterûn.   

Meali : 

6.2 - Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. Bir 

de O'nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe 

ediyorsunuz.

-----   6-Enam suresi 3. ayet (Genel: 6 - İniş: 55 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُكْم َوَجْهَرُكْم َويَْعلَُم َما  ُ فِى السَّٰمَواِت َوفِى اَْلَْرِض يَْعلَُم ِسرَّ َوُهَو اّٰلله

تَْكِسبُونَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

6.3 - Ve huvallâhu fis semâvâti ve fil ard, ya’lemu sirrakum ve cehrakum ve ya’lemu 

mâ teksibûn.   

Meali : 

6.3 - O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. (Hayır ve şerden) ne 

kazanacağınızı da bilir. 
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Ruhani Hastalıkların Şifa Tedavisi 

(Safran renklendirme amaçlı verilmiştir. Mürekkeple beraber kullanabilirsiniz.) 

(Şart; misk ve kafurdur onlar olmazsa olmaz.) 

-----   17-İsra suresi 82. ayet (Genel: 17 - İniş: 50 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٩٣-٧٩) 

ُل ِمَن اْلقُْرٰاِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْؤِمٖنيَن َوََل يَٖزيدُ  َونُنَز ِ

الظَّاِلٖميَن اَِلَّ َخَساًرا

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

17.82 - Ve nunezzilu minel kurani ma huve şifae ve rahmete lilmu'vminiyne ve la 

yeziydul zalimiyne illa hasara.   

Meali : 

17.82 – Ve Kur'an'dan indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; yalnızca 

zalimlerin hasarını artırır.

Yüce Allah Şöyle Buyurdu; İlaç kullanmazsan şifa ihsan etmem. 
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DUA KABULU İÇİN 

Hz. Ali’den 

Öncelikle salavat ve duanın başında ve sonunda getirilir ve sonrasında 

aşağıdaki ayetler sırasıyla bağlanarak okunur. 

-----   1-Fatiha suresi 1. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

ٖحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.1 - Bismillâhir rahmânir rahîym. 

-----   57-Hadid suresi 1. ayet (Genel: 57 - İniş: 94 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧-٧٩) 

ِ َما فِى السَّٰمَواِت َواَْلَْرِض َوُهَو اْلعَٖزيُز اْلَحٖكيمُ  َسبََّح ّٰلِله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

57.1 - Sebbeha lillâhi mâ fissemâvâti vel ard, ve huvel azizul hakîm.

-----   57-Hadid suresi 2. ayet (Genel: 57 - İniş: 94 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٣-٧٩) 

لَهُ ُمْلُك السَّٰمَواِت َواَْلَْرِض يُْحٖي َويُٖميُت َوُهَو َعٰلى ُكل ِ َشْیٍء قَٖديرٌ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

57.2 - Lehû mulkus semâvâti vel ardı yuhyî ve yumît, ve huve alâ kulli şey'in gadîr.

-----   57-Hadid suresi 3. ayet (Genel: 57 - İniş: 94 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٢-٧٩) 

ِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوُهَو بُِكل ِ َشْیٍء َعٖليمٌ  ُل َواَْلٰ ُهَو اَْلَوَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

57.3 - Huvel evvelu vel âhıru vez zâhiru vel bâtın, ve huve bikulli şey'in alîm.

-----   57-Hadid suresi 4. ayet (Genel: 57 - İniş: 94 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٤-٧٩) 

اْستَٰوى َعلَى  ُهَو الَّٖذى َخلََق السَّٰمَواِت َواَْلَْرَض ٖفى ِستَِّة اَيَّاٍم ثُمَّ 

اْلعَْرِش يَْعلَُم َما يَِلُج فِى اَْلَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنَها َوَما يَْنِزُل ِمَن 

ُ بَِما تَْعَملُوَن  السََّماِء َوَما يَْعُرُج ٖفيَها َوُهَو َمعَُكْم اَْيَن َما ُكْنتُْم َواّٰلله

بَٖصيرٌ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

57.4 - Huvellezî halegas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arş, 

ya’lemu mâ yelicu fil ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ 

yağrucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bimâ ta’melune basîr.
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-----   57-Hadid suresi 5. ayet (Genel: 57 - İniş: 94 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧-٧٩) 

ِ تُْرَجُع اَْلُُمورُ  لَهُ ُمْلُك السَّٰمَواِت َواَْلَْرِض َواِلَى اّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

57.5 - Lehû mulkus semâvâti vel ard, ve ilallâhi turceul umûr.

-----   57-Hadid suresi 6. ayet (Genel: 57 - İniş: 94 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٦-٧٩) 

يُوِلُج الَّْيَل فِى النََّهاِر َويُوِلُج النََّهاَر فِى الَّْيِل َوُهَو َعٖليٌم بِذَاِت 

دُورِ  الصُّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

57.6 - Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâra fil leyl, ve huve alîmum bizâtis sudûr.

-----   59-Haşir suresi 22. ayet (Genel: 59 - İniş: 101 - Alfbetik: 76)   ----- 

ْحٰمُن  ُ الَّٖذى ََل اِٰلهَ اَِلَّ ُهَو َعاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ ُهَو الرَّ ُهَو اّٰلله

ٖحيمُ  الرَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

59.22 - Huvallahulleziy la ilahe illa huve, alimul ğaybi veş şehadeti, huver rahmanur 

rahiym.

-----   59-Haşir suresi 23. ayet (Genel: 59 - İniş: 101 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُ الَّٖذى ََل اِٰلهَ اَِلَّ ُهَو اَْلَمِلُك اْلقُدُّوُس السََّلُم اْلُمْؤِمنُ  اْلُمَهْيِمُن  ُهَو اّٰلله

ا يُْشِرُكونَ  ِ َعمَّ اْلعَٖزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر ُسْبَحاَن اّٰلله
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

59.23 - Huvallahulleziy la ilahe illa huv, elmelikul kuddusus selamul mu'minul 

muheyminul aziyzul cebbarul mutekebbir, subhanallahi amma yuşrikuvn.

-----   59-Haşir suresi 24. ayet (Genel: 59 - İniş: 101 - Alfbetik: 76)   ----- 

ُر لَهُ اَْلَْسَماُء اْلُحْسٰنى يَُسب ُِح لَهُ َما فِى  ِ ُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو  ُهَو اّٰلله

السَّٰمَواِت َواَْلَْرِض َوُهَو اْلعَٖزيُز اْلَحٖكيمُ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

59.24 - Huvallahul halikul bariul musavviru lehul esmaul husna, yusebbihu lehu ma 

fis semavati vel ard, ve huvel aziyzul hakiym.

Ayetler okunduktan sonra dua edilir. 
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Rasulullah’tan; İstenildiği zamanda uyanmak için Kehf süresinin son 10 ayetini 

uyumadan önce okumak gerekir. 

-----   18-Kehf suresi 100. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١١-٧٩) 

َوَعَرْضنَا َجَهنََّم يَْوَمئٍِذ ِلْلَكافِٖريَن َعْرًضا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.100 - Ve aradnâ cehenneme yevmeizil lilkâfirîne ardâ.

-----   18-Kehf suresi 101. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٧-٧٩) 

اَلَّٖذيَن َكانَْت اَْعيُنُُهْم ٖفى ِغَطاٍء َعْن ِذْكٖرى َوَكانُوا ََل يَْستَٖطيعُوَن 

َسْمعًا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.101 - Ellezîne kânet a’yunuhum fî ğıtâin an zikrî ve kânû lâ yestetîûne sem'â.

-----   18-Kehf suresi 102. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٣-٧٩) 

اَْعتَْدنَا اَفََحِسَب الَّٖذيَن َكفَُروا اَْن يَتَِّخذُوا ِعبَاٖدى ِمْن دُوٖنى اَْوِليَاَء اِنَّا 

َجَهنََّم ِلْلَكافِٖريَن نُُزَلً 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.102 - Efehasibellezîne keferû ey yettehızû ıbâdî min dûnî evliyâé', innâ a’tednâ 

cehenneme lilkâfirîne nuzulâ.

-----   18-Kehf suresi 103. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٢-٧٩) 

قُْل َهْل نُنَب ِئُُكْم بِاَْلَْخَسٖريَن اَْعَماَلً 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.103 - Gul hel nunebbiukum bil ahserîne amâlâ.

-----   18-Kehf suresi 104. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٤-٧٩) 

اَلَّٖذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِى اْلَحٰيوةِ الدُّْنيَا َوُهْم يَْحَسبُوَن اَنَُّهْم يُْحِسنُوَن 

ُصْنعًا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.104 - Ellezîne dalle sayuhum fil hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum 

yuhsinûne sun'â.
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-----   18-Kehf suresi 105. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٧-٧٩) 

اُوٰلئَِك الَّٖذيَن َكفَُروا بِٰايَاِت َرب ِِهْم َوِلقَائِٖه فََحبَِطْت اَْعَمالُُهْم فََل نُٖقيُم 

 لَُهْم يَْوَم اْلِقٰيَمِة َوْزنًا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.105 - Ulâikellezîne keferû biâyâti rabbihim ve ligâihî fehabitat ağmaluhum felâ 

nugîmu lehum yevmel gıyâmeti veznâ.   

-----   18-Kehf suresi 106. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٦-٧٩) 

ى َوُرُسٖلى ُهُزًواٰذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بَِما َكفَُروا َواتََّخذُوا ٰايَاتٖ   

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.106 - Zâlike cezâuhum cehennemu bimâ keferû vettehazû âyâtî ve rusulî huzuvâ.   

-----   18-Kehf suresi 107. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٩-٧٩) 

اِلَحاِت َكانَْت لَُهْم َجنَّاُت اْلِفْردَْوِس نُُزَلً اِنَّ الَّٖذيَن ٰاَمنُوا  َوَعِملُوا الصَّ  

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.107 - İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ.   

-----   18-Kehf suresi 108. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٩-٧٩) 

 َخاِلٖديَن ٖفيَها ََل يَْبغُوَن َعْنَها ِحَوَلً 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.108 - Hâlidîne fîhâ lâ yebğûne anhâ hıvelâ.   

-----   18-Kehf suresi 109. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧١٧-٧٩) 

ى لَنَِفدَ اْلبَْحُر قَْبَل اَْن تَْنفَدَ َكِلَماُت قُْل لَْو كَ  اَن اْلبَْحُر ِمدَادًا ِلَكِلَماِت َرب ٖ

ى َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْلٖه َمدَدًا  َرب ٖ

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.109 - Gul lev kânel bahru midâdel likelimâti rabbî lenefidel bahru gable en 

tenfede kelimâtu rabbî ve lev cié'nâ bimislihi mededâ.   
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-----   18-Kehf suresi 110. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 
(٧٧١-٧٩) 

قُْل اِنََّما اَنَا بََشٌر ِمثْلُُكْم يُوٰحى اِلَیَّ اَنََّما اِٰلُهُكْم اِٰلهٌ َواِحدٌ فََمْن َكاَن 

ِلقَاَء َرب ِٖه فَْليَْعَمْل َعَمًل َصاِلًحا َوََل يُْشِرْك بِِعبَادَةِ َرب ِٖه اََحدًايَْرُجوا   

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.110 - Gul innemâ ene beşerum mislukum yûhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhuv 

vâhıd, femen kâne yercû ligâe rabbihî felya’mel amelen sâlihav ve lâ yuşrik biıbâdeti 

rabbihî ehadâ.   

 

RASULULLAH’TAN HADİS 

Ömrü sadece yapılan iyilik arttırır. Kaderi de sadece dua geri çevirir. Şurası 

muhakkak ki, kişi, işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum edilir. 

RASULULLAH’TAN HADİS 

Kim sabah namazını kılarsa Allah’ın garantisi altındadır. 
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ŞEYH MUHYİDDİNİ ARABİ’DEN BİR KISSA 

Halvette iken Allah’ın en azametli adını öğrenmek için Allah’a yalvarır ve dua ederdi. 

Bir gün gözünün önüne nurdan bir levha gösterilir. 

Bir ses ona levhadan sana yararlı olacak şeyleri al denir. 

Şeyh muhyiddini arabi gözünün önünde bilmesi gerekeni alana kadar o levha 

gözünün önünde durur ve alır. 

Bu dairenin ortasında iki elif arasında elife benzeyen bir çizgi vardı. 

Şeyh muhyiddini arabi daha sonra rüya gördü. 

Hz. Ali rüyasında o görmüş olduğun levha nerededir diye sordu. 

Yüce Allah buradan çıkmaktadır söyleyip ciym harfini parmağıyla göstermiştir. 

Şeyh muhyiddini arabi hz. Aliye; 

Ey müminler emiri söylediklerini anlayamadım der. 

Hz. Ali; 

Allah’ın izni ile Talha oğlu muhammed bunun ne olduğunu sana açıklayacak dedi. 

Şeyh muhyiddini arabi gördüğü rüyayı anlattı ve levhayı gösterdi. 

Talha oğlu muhammed aynı levha ile ilgili görmüş olduğu rüyayı şöyle anlattı. 

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz; Efendimizi mihrapta oturur 

vaziyette görmüştüm. 

Hz.Ali kendisine görmüş olduğum nur levhasını şekil ve biçimiyle anlatıyordu. 

Hz. Ali; Bana niçin hak tealanın azametli adı üzerinde duruyorsun senden başka 

kimse bu şekilde bunu öğrenmek için üstüne düşmüyor sebebi nedir? Diye Sorunca! 
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Sevgili Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz; 

Buyurdu; 

Gerçeğin gerçekliğine and içerim ki  Allahın meleği Cebraiyl bunu bana (yani Allahın 

azametli adını) bu şekilde öğretti buyurmuşlardı. 

Uykudan uyanınca şeyh muhyiddini arabi belli bir zaman sustuktan sonra Şeyh 

muhyiddini arabinin şeyhi elini arkasına götürerek rüyasında gördüğüne benzer bir 

kağıt çıkarmıştı o levha ile aynısıydı. 

LEVHA HAKKINDA; 

Ciym harfi kesişen iki çizginin bittiği yerdeydi. 

Ha harfi ciymin sol çizgisinin en sonunda çizginin bitiminin sol dış tarafındaydı. 

Zeyn harfi nurlar içinde ciymin sağ çizgisinin sağ iç tarafında en sondaydı. 

Tahu harfi ciymin sol çizgisinin sol iç tarafında ve bulunduğu yerin içindeydi. 

Be harfi iki elif arasındaki elif çizgisine benzer sol tarafta be harfinin bulunduğu yerin 

içindeydi. 

Dal harfi iki elif arasındaki elif çizgisine benzer sağ tarafta orta çizginin üstündeydi. 

Vav harfi ciym harfinin tam karşı tarafında dairenin yuvarlağı açısında son taraftaydı. 

He harfi ciymin sol çizgisinin elif çizgisinin son tarafının orta üst sol kısmında son 

bölümde yukarıdaydı. 

Şemsul Maarifil Kubra! 133,134,135,136,137 sayfalarından alıntıdır. 

(Altıncı bölüm) Ulvi katlara varmak için itikaf erbabının inziva ve halvet yönünden 

hususiyetleri) başlığıdır. 

Ayrıca yukarıya doğru gösterilen ok işareti başka bir ismi azamı 

göstermekteydi fatiha süresindeki gibi. 

Ayrıca zeyn nurlar içindeydi ve celcelutiye duasına ilk harfi zeyn olan ismi 

azamı göstermekteydi ve iki esmanın yerinin değiştirip birleşmesindeydi. 
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LEVHA HATASIZ OLARAK AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 
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İçinde geçen ayetler 

Dairenin içinde Ali imran 1 ve 2.ayet 

Elif lam miym Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyuvm 

Tilke aşratun kamiletun 

Kella bel huvallahu 

Esmalar 

Rahman, Rahiym, Ğafuvr 

Kahhar, Samed, Vahid 

İçinde Gecen Sözler 

Abdun Lena, Haza İsmuke, Bilhudayi, Bilnuvri 

Ayrıca yukarı işareti başka bir esmanın yolunu gösterir. 
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CELCELUTİYE KASİDESİ 

 

 

001.Bede’tu bibismillahi ruhiy bihu ihtedet 

002.İleyye keşfiy esrari bi batinihe intavet 

Sırların hazinesi olan bismillah ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim. 

 

003.Ve salleytu bilsaniy aleye (h)ayri (h)alkuhu 

004.Muhammedu men zahad dalalete vel ğalet 

Ardından mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Muhammed’e salat 

getiririm. 

 

005.İlahiy lekad aksemtu biismike daiyu 

006.Biacu ve mahuvcu celet fetecelcelet 

İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi’ ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla senden istiyorum. 

 

007.Seeltuke bil ismil muazzami kadruhu 

008.Ve yessire umuriy ya ilahiy bi salmehet 

Kadri muazzam olan isminin hürmetine senden niyaz ediyorum, Yâ ilahi işlerimi kolaylaştır. 
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009.Ve ya hayyu ya kayyuvmu ed’uke raciye 

010.Bi acu eyuvcu celceliyyuvtu helhelet 

Yâ Hayy Yâ kayyum! Allah Ehad, Bedi’ ve Bâsıt isimlerini şefaatçi kılarak sana yalvarıyorum. 

 

011.Bi samsamu tamtamu ve ya (h)ayra bazi(h)u 

012.Bi mihraşu mehraşu bihe naru u(h)midet 

Ey yaratmanın en yükseğinde bulunan, Sabit ve Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri 

söndüren Halim isminin hürmetine! 

 

013.Bi acu ehuvcu ya ilahiy muhevvicu 

014.Ve ya celceluvtu bil icabeti helhelet 

Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad isimlerinin ve dualara süratle cevap veren Bedi’ ismin 

hürmetine sana yalvarıyorum. 

 

015.Lituhyiye hayatel kalbiy min denese bihu 

016.Bi kayyuvmu kamel sirru fiyhu ve eşrakat 

Kayyum ismin hürmetine, kalbimi kirlerinden temizleyerek ihya et. Ona senin sırrın yerleşip ışık 

saçsın. 
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017.Aleyye diyae min bevariki nuvruhu 

018.Felaha aleye vechiy senae ve ebrakat 

O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışık zuhur edip 

parlasın. 

 

019.Ve subbe aleye kalbiye şeabibu rahmete 

020.Bi hikmeti mevlanal keriymu fe entakat 

Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu kerim olan mevlamızın hikmet incileriyle dile getirsin. 

 

021.Ehatat biyel envaru min külli canibe 

022.Ve heybetu mevlanal aziymu bina alet 

Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük mevlamızın heybeti bizi kaplasın 

 

023.Fe subhanekellahumme ya (h)ayra (h)aliku 

024.Ve ya (h)ayra (h)allaku ve ekremu men beğat 

Seni tesbih ederim, ey yaratma ve yoktan varetme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri 

en kerimane dirilten Allahım! 
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025.Fe belliğniy kasdiy ve kulle mearibiy 

026.Bi hakki huruvfe bil hicai tecemmeat 

Bir araya getirilmiş heca harflerinin hakkı için beni maksatlarıma ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir. 

 

027.Bi sırri huruvfe udiat fiy aziymetiy 

028.Bi nuvri senae ilismi vel ruvhi kad alet 

Yüce ismi azamın ve Kur’anın her tarafı kuşatan nuruyla irademeyerleştirilen harflerin sırrı hürmetine 

 

029.Efid liy minel envari kabdate muşrike 

030.Aleyye ve ahyiy meyte kalbiy bi taytağat 

Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ismi Hakîminle kalbimin cansızlığına hayat ver. 

 

031.Ela velbisniy heybete ve celalete 

032.Ve kuffe yedel a’dai anniy bi almehet 

Ne olur Cebbar isminle bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çek. 
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033.Ela vahcubenniy min aduvve ve haside 

034.Bi hakki şema(h)u eşma(h)u sellemet semet 

Kadri Yüce, Selam, Aziz ve Celil isimlerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru. 

 

035.Bi nuvri celalu bazi(h)u ve şeranta(h)u 

036.Bi kudduvsu berkuvtu bihil zulmetuncelet 

Bunu Celal, Rauf, Münezzeh, Kuddus ve kendisiyle karanlıkların dağıldığı Rahim isimlerinin nuruyla 

lütfet. 

 

037.Ela vakdi ya rabbehu bil nuvri hacetiy 

038.Bi nuvri eşme(h)u celya seriy’u kadinkadat 

Ey rabbim, o nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy isminle hacetimi süratle yerine getir. 

 

039.Bi yahu ve yayuvhu nemuvhu esaliya 

040.Ve ya aliyyu yessir umuriy bi saysalet 

Mabud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kafi isminle işlerimi kolaylaştır. 
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041.Ve emnihniy ya zel celali keramete

042.Bi esrari ilme ya haliymu bikencelet

Ey celal sahibi ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırlarıyla bana bir ikram lütfeyle. 

043.Ve (h)allisniy min kulli hevle ve şiddete

044.Bi nasse hakiyme katiıssırri esbelet

Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuranı Hakimin nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve 

sıkıntıdan kurtar. 

045.Ve ahrisniy ya zel celali bi kefi kun

046.Eya cabiral kalbil kesiyri minel (h)abet

Ey celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran. “Kün”ün Kefi hürmetine beni koru. 

047.Ve sellim bi bahre ve a’tini (h)ayra berriha

048.Fe ente melaziy vel kurubi bikencelet

Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve hayırlı bir sahile çıkmayı nasib eyle. Sensin benim 
sığınağım. Sıkıntılar ancak seninle ortadankalkar. 
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049.Ve subbe aleyyel rizka sabbete rahmete 

050.Fe ente racail alemiyne velev tağat 

Rahmet olan yağmurun sağınağı gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı gitseler de alemlerin 

ümidi yalnız Sensin. 

 

051.Ve asmim ve ebkim summe a’mi aduvvena 

052.Ve a(h)rishum ya zel celali bi havsemete 

Ey celal sahibi! havsemete isminin hürmetine düşmanlarımızı sağır dilsiz, kör ve konuşamaz eyle. 

 

053.Ve fiy havsem mea devsem ve berasem 

054.Tahassantu bil ismil aziymi minel ğalet 

Havsem ve Devsem ve Berasem isimlerinle beraber Aziym isminin kalasına sığınarak yanlışlıktan 

korunurum. 

 

055.Ve ellif kuluvbel alemiyne cemiy'aha 

056.Aleyye va’tiniy elkabuvle bi şelmehet 

Baştan başa bütün mahlukatın gönüllerini birleştir ve Fettah isminle bana makbuliyet elbisesi giydir 
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057.Ve yessir umuriy ya ilahiy ve a’tiniy 

058.Minel izzi vel ulya bi şem(h)e ve eşme(h)at 

Yâ ilahi! Selam ismin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver. 

 

059.Vesbil aleynel setra veşfiye kuluvbena 

060.Fe ente şifae lil kuluvbe minel ğaset 

Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver. Kalpleri temizleyip şifaya kavuşturan yalnız 

sensin. 

 

061.Ve bariklena allahumme fiy cemiy’i kesbina 

062.Ve hulle ukudel usri bi yayuvhu irtehat 

Allahım, Hu ismin hürmetine bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de 

rahatlayalım. 

 

063.Bi yahu ve yayuvhu ve ya (h)ayra bazi(h)u 

064.Ve ya men lenel erzaku min cuvdihi nemet 

Ey gerçek Mabud, yâ Hu ve yâ hayrel halikin! Ve ey bizim için rızıklar onun cömertliğinden coşup gelen. 
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065.Neruddu bikel a’dae min kulle vichete 

066.Ve bil ismi termiyhimu minel bu’di bilşetet 

Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla def ederiz. Sen de … isminle onlara uzağa atar ve 

onları dağıtırsın. 

 

067.Ve a(h)zilhum ya zel celali bi fadli men 

068.İleyhi seat dabbul fulavti ve kad şeket 

Ey Celal sahibi! Çöl kelerinin yanına koşarak gelip şikayetini arzettiği zatın hürmetine onları yüzüstü 

ve yardımsız terket. 

 

069.Fe ente racaiy ya ilahiy ve seyyidiy 

070.Fe kulle lemiymel ceyşi in rame biy abet 

Yâ ilahi benim ümidim ve seyyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt. 

 

071.Ve kuffe cemiyal mudirriyne keydehum 

072.Ve anniy bi aksamike hatme ve ma havet 

Kesin yeminlerin muhtevaları hürmetine, bütün zararlıların tuzaklarını benden defet. 
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073.Fe ya (h)ayra mes’uvle ve ekreme men e’ta 

074.Ve ya (h)ayra me’muvle ila ummete (h)alet 

Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en 
kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi 

 

075.Ekid kevkebiy bil ismi nuvra ve behcete 

076.Medeyel dehri vel eyyami ya nuvru celcelet 

Ey gizliliklere ismiyle nüfuz eden Nur! Isminle yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya 

devam ettir! 

 

077.Bi acu ehuvcu celmehuvcu celaletu 

078.Celiylu celceluvtu cemahu temehracet 

 

079.Bi ta’dadi ebruvme ve simrazi ebrame 

080.Ve behrati tibrize ve umme teberreket 
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081.Tukadu sirace nuvre sirra beyanete 

082.Tukadu sirace surce sirra tenevveret 

Nurun kandili gizli fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır. 

 

083.Bi nuvru celalu bazi(h)u ve şerantahu 

084.Bi kudduvsu berkuvtu bihel naru u(h)midet 

İzzet, azamet, celal ve kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan zat-ı Rahimin nuruyla küfrün 

ateşi söndürülür. 

 

085.Bi yahu ve yayuvhu nemuvhu esaliya 

086.Bi tamtamu mihraşu li naril ida semet 

Mabudu bil hak, Hu, Samed, Zul batş Cebbar ve Halim olan zatın yardımıyla  düşmanlarının ateşini 

bastıracak. 

 

087.Bi helu ehiylu şel’u şel’uvbu şeli’u 

088.Tahiyyu tahuvbu taytahuvbu tayyattahet 

Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren Cemil, Vedud ve Mucib olan zatın yardımıyla 

insanlara kendini sevdirecektir 
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089.Enuv(h)e bi yemluv(h)e ve ebruv(h)e uksimet 

090.Bi temliy(h)i ayete şemuv(h)e teşemme(h)at 

 

091.Ebaziy(h)a beyzuv(h)e ve zeymuv(h)e ba’dehe 

092.(H)umaruv(h)e yeşruv(h)e bi şerhe teşemme(h)at 

 

093.Bi bel(h)e ve simyane ve bazuv(h)e ba’dehe 

094.Bi zeymuv(h)e eşmuv(h)e bihel kevnu ummirat 

 

095.Bi şelme(h)atu akbel duaiy ve kun maiy 

096.Ve kun liy minel a’dai hasbiy fekad beğat 

Hak isminin hürmetine duamı kabul et, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kafi gel. Çünkü artık onlar çok ileri 

gittiler. 
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097.Fe ya şem(h)asu ya şem(h)asu ente şemle(h)u 

098.Ve ya aytala hatlul riyahi te(h)al(h)alet 

Ey Rab, ey Rahman! sen hak ma’budsun. Ey kuvvetli yardımcım! Şiddetli fırtınalar peşpeşe 

kopmaktadır. 

 

099.Bikel havlu vel savlul şediydu limen ataye 

100.Libabi cenabike vel teca zulmetuncelet 

Korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına 

sığınanın karanlığı dağılır. 

 

101.Bi taha ve yasiyn ve tasiyn kun lena 

102.Bi tasiynmiym lil saadete ikbelet 

Ta ha, ya sin, ta sin , ve ta sin mim ile bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol. 

 

103.Ve kef ve he_ yae ve ayn ve sadiha 

104.Kifayetuna min külli ayne bina havet 

Kef ha ye ayn sad ile, bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter. 
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105.Bi hamiym ayn summe siyn ve kafiha 

106.Himayetuna min külle suv’e bi şelmehet 

Ha mim ayn sin kaf tüm kötülüklerden bizi koruyan sığınağımız olsun. 

 

107.Bi kaf ve nuvn summe hamiyme ba’deha 

108.Ve fiy suvretil du(h)ane sirra kad uhkimet 

Kaf, nun, ve ha mim ile ve Duhan suresindeki muhkem kılınmış olan sır ile bu himayeyi gerçekleştir 

 

109.Bi elif ve lam vel nisa ve ukuvdiha 

110.Ve fiy suvretil en’ami vel nuvre nuvviret 

Elif lam ile nisa, maide, en’am ve nurlu kılınmış nur sureleri hurmetine 

 

111.Ve elif ve lam summe rae bi sirriha 

112.Alevtu bi nuvril ismi min külli ma cenet 

Elif lam ra sırrı ve isminin nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim. 
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113.Ve elif ve lam summe miym ve raiha 

114.İleyye mecmeil ervahe vel ruvhe kad alet 

Elif lam mim ra ile yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim. 

 

115.Bi sirri havamiymil kitabi cemiy’aha 

116.Aleyke bi fadlil nuvre ya nuvru uksimet 

 

117.Bi amme _ abese vel naziate ve tarike 

118.Ve fiy vel semae zatil buruvce ve zulzilet 

Amme, abese, naziat, tarık, vessemai zatil buruci ve zilzal sureleri hurmetine, 

 

119.Bi hakki tebareke summe nuvne ve saile 

120.Ve fiy suvretil tehmiyzi vel şemse kuvvirat 

Tebareke, nun, seele sâilun, tehmiz, izeşşemsu kuvvirat sureleri hakkı için 

 

121.Ve bil zariyatil zerre vel necme iz hevaye 

122.Ve bikterabet liyel umuvre tekarrabet 

Zariyat, necm ve kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın. 
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123.Ve fiy suvretil kur’ane hizbe ve ayete 

124.Adede ma karael kariy vema kad tenezzelet 

Hizb hizb, ayet ayet, okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince kur’an sureleri hakkı için. 

 

125.Fe es’eluke ya mevlaye fiy fadlikelleziy 

126.Aleye külli ma enzelte kutbe tefaddalet 

Ey mevlam! Kendisine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum. 

 

127.Bi ahiyyu şerahiyyu aduvnayu sabvetu 

128.Asbavusu ali şeddayu aksemtu bi taytağat 

 

129.Bi sirri beduvhu echezetu batadu zehecu 

130.Bi vahil veha bil fethi vel nasri esraat 
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131.Bi nuvri feceşu mea sezhazu ya seyyidiy 

132.Ve bil ayetil kubra eminniy minel fecet 

 

133.Bi hakki fekacu mea me(h)metu ya ilahena 

134.Bi esmaikel husna ecirniy minel şetet 

 

135.Huruvfe li bahrame alet ve teşame(h)at 

136.Ve ismu asa muvsa bihul zulmetuncelet 

O harfler merih yıldızı gibi yüksek ve alidir. Asayı musa ismiyle karanlıklar dağılır. 

 

137.Tevesseltu ya rabbi ileyke bi sirriha 

138.Tevessule ziy zulle bihil nasuhtedet 

Bunların sırrıyla sana vesile ediyorum. Bu insanların onunla hidayete erdiği mütevazi birinin tevessülü gibi olsun. 
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139.Huruvfe bi ma’naha lehel fadlu şurrifet 

140.Medeyel dehri vel eyyami ya rabbinhanet 

Ey merhametli rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar boyu üstünlük kendilerine 

bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir. 

 

141.Deavtuke ya allahu hakka ve inneniy 

142.Tevesseltu bil ayeti cem’a bima havet 

Ey Allahım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle sana tevessülde bulunarak yalvardım. 

 

143.Fe tilke huruvfe nuvri fecm’a (h)avassaha 

144.Ve hakkik meaniyhe biha el(h)ayru tummimet 

Işte o nur harflerinin havassını bende topla, Her türlü hayrın sayelerinde tamamlandığı manalarını 

gerçekleştir. 

 

145.Ve u(h)duraniy avne (h)adiyme musa(h)(h)ara 

146.Tuheymefyaiylu bihil kurbetuncelet 

Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın. 
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147.Fe se(h)(h)irliy fiyha (h)adiyme yutiy’uni 

148.Bi fadli huruvfi ummil kitabi ve ma telet 

Ümmül kitab ve onu takip edenler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kıl. 

 

149.Ve es’eluke ya mevlaye fiy ismikelleziy 

150.Bihi iza duiye cem’ul umuvri teyesserat 

Ey mevlam! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle sana yalvarıyorum. 

 

151.İlahiy farham da’fiy vağfirliy zelletiy 

152.Bima kad daatkel enbiyau ve tevesselet 

İlahi! Peygamberlerin sana yaklaşmak için vesile ettikleri hürmetine zayıflığma merhamet et. Günahlarımı bağışla. 

 

153.Eya (h)alikiy ya seyyidiy ikdi hacetiy 

154.İleyke umuvriy ya ilahiy tesellemet 

Ey yaratıcım ve seyyidim! İhtiyacımı yerine getir! Işlerim sana havaledir. 
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155.Tevesseltu ya rabbi ileyke bi ahmeda 

156.Ve esmaikel husnalletiy hiye cummiat 

Yâ rabbi! Ahmed’i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak senden niyaz ediyorum. 

 

157.Fecud va’fu vasfah ya ilahiy bi tevbete 

158.Aleye abdikel miskiyni min nazrate abet 

Yâ ilahi! Yersiz bir bakışa kadar  tüm hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve hatasından 

geç. 

 

159.Ve veffikniy lil (h)ayri vel sidki veltuka 

160.Ve eskinennil firdevse mea firkate alet 

Beni hayır ihlas ve takvaya muvaffak kıl ve yüce toplulukla birlikte beni firdevs cennetine yerleştir. 

 

 

161.Ve kun biy rauvfe fiy hayatiy ve ba’dema 

162.Emuvtu ve elka zulmetel kabre celet 

Hayatımda da, ölüp kabrin karanlığına vardığımda da bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura 

açılsın. 
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163.Ve fiy elhaşri beyyide ya ilahiy sahifetiy 

164.Ve sekkil mevaziyniy bi lutfike in eraddet 

Yâ ilahi ne olur mahşerde amel sahifemi lutfunla ak eyle! Eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi 

ağırlaştır. 

 

165.Ve cevvizni haddel sirati muhervila 

166.Ve ahmiyniy min harri nare ve ma havet 

Beni keskin sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük cehennem ateşinden ve içindekilerden koru. 

 

167.Ve samihniy min kulle zenbe ceneytuhu 

168.Vağfir (h)atiy’atiyel izami ve in alet 

İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla. 

 

 

169.Fe heze (h)avatimuhunne men kad hassastuha 

170.Bi sirre minel esrare fiy ellevhi unzilet  

Bu indirilen levhadaki sırlardan bir sır ile özel olarak seçtiğim kimseye onların mühürleridir. 
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171.Selasu ısiyye suffefet ba’de hateme  

172.Aleye rasiha mislul sihame tekavemmet 

Mühürden sonra onların başında ok gibi hizaya sokan sıralanmış üç sopa! Başının üzerinde iki misli yatırılmış çizgi 

 

173.Ve miymu tamiysu ebteru summe sullemu  

174.Ve fiy vasatiha kel cerrateyni teşerbeket  

Ve sönük (tek gözlü) ebter bir miym Tahu harfidir sonra iki kesre ile birbirine bağlanmış bir merdiven 

 

175.Ve arbaate tuhkil enamile ba’deha  

176.Tuşiyru ilel (h)ayrati vel rizka cummiat 

Ve ondan sonra hayırlara yığılmış rızka işaret eden, tarif edilen dört parmak ucu. 

 

177.Ve heu şekiyku summe vavu mukavvesu  

178.Keunbuvbi haccame minel sirri iltevet 

İki gözlü he sonra kıvrık vav hacamat yapanın tüpü gibi barındırdığı sırdan alan 
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179.Ve a(h)iruha mislul evaili (h)ateme 

180.(H)umasiyyu erkane bihel sirru kad havet 

Ve onların sonunda başındaki gibi mühür var taşıdığı sır o beş esasta 

 

181.Fe addilhu min ba’di aşre selasete 

182.Ve la teku fiy ihsaiha mutevehhimet 

Onüç’ten sonra onu değiştir! Onu saymada sakın vehme kapılma. ( Şüpheye düşüp vazgeçme.) 

 

183.Selase minel tevrate la şekke arbau ( Tevrat Mührü ) (3.üncü)  

184.Ve arbau min inciyle iysabni meryemet ( İnciyl Mührü ) (4.üncü)  

Üç tevrattan hiçbir şüphe yok dört! Ve Dört Meryem oğlu iysanın inciylinden. 

 

185.Ve (h)amsu minel kur’ani hunne temamuha ( Kur’an Mührü ) (5.inci)  

186.İleyye külli ma(h)luke fesiyhe ve ebkemet 

Beşde kurandan onlar onun tamamıdır her bir mahluka apaçık dilsiz değil. 
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187.Fe heze ismullahi celle celaluhu 

188.Ve esmauhu indel beriyyeti kad semet 

İşte bu Allah celle celaluhu’nun ismidir, onun isimleri yeryüzünde yücedir. 

 

189.Fe heze ismullahi ya kariuntebih 

190.Ve la tertedid tebliy li ruvhike bil (h)abet 

Ey okuyan bu Allahın ismidir dikkat et ruhun sönüp pörsüyüp solmasın. 

 

191.Fe heze ismullahi ya cahilu’tekid 

192.Ve iyyake teşkuk tetluful ruvha vel (h)abet 

Ey cahil! Bunlar Allahın isimleridir inan sakın şüphe etme ruhu telef edip cinayet işlemeyesin. 

 

193.Fe huz hazihil esmae hakka ve a(h)fiha 

194.Fe fiyhe minel esrari ma la bihi levet 

Bu isimleri al ve gizle içerinde saptırmayan sırlar vardır. 
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195.Bihel ahdu vel miysaku vel va’du vel lika 

196.Ve bil miski vel kafuvri hakka kadi(h)temet 

 

197.Ve la tu’ti zel esmai yevme licahile 

198.Ve lev kane mea unsa lekanet bihi semet 

 

199.Fein kane hamiluha minel (h)avfi haribe 

200.Fe akbil ve la ta(h)şel muluvke bima havet 

 

201.Fein kane masrua minel cinne vakia 

202.Fe hamiyme harful ayne le sahu kuttiat 

 

203.Fe tersimu min fevkil cebiyni huruvfeha 

204.Feha hiye ismullahi cemiy’a tefaddalet 
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205.Fein kane insane ye(h)afu aduvvehu 

206.Ve la ta(h)şe min be’sil muluvki velev tağat 

 

207.Fein kane hazel ismu fiy mali tacire 

208.Fe emvaluhu bil (h)ayri vel cuvdi kad nemet 

 

209.Ve in kunte hamileha minel (h)avfi haribe 

210.Fe akbil ve la ta(h)şel fete’men minel (h)abet 

 

211.Fe ya hamilel ismilleziy celle kadruhu 

212.Tevekka bihe kullel umuvre tesellemet 

Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin! 

 

213.Fe katil ve la ta(h)şe ve harib vela te(h)af 

214.Ve dus kulle arde bil vuhuvşe teammerat 

Öldür, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir! 
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215.Ve akbil ve la tehrab ve (h)asim men teşa 

216.Ve la ta(h)şe be’se lil muluvke velev havet 

Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört bir yanını kuşatmış olsa da hiç bir melikin 

gücünden korkma! 

 

217.Fela hayyatu te(h)şa ve la akrabu tera 

218.Vela esedu ye’tiy ileyke bi hevhemet 

Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir! 

 

219.Vela ta(h)şa min seyfe vela ta’ne (h)ancere 

220.Vela ta(h)şa min rumhe vela şerre eshemet 

Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış şerden korkma! 

 

221.Ceza men karae heze şefaate ahmeda 

222.Ve yuhşeru fiy elcenneti mea huvre suffifet 

Bunu okuyanın mükafatı, Ahmed’in şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle cennete toplanır. 
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223.Va’lem bi ennel mustafa (h)ayru mursele 

224.Ve efdalu (h)alkillahi men kad teferrakat 

Bil ki Mustafa en üstün peygamberdir. Allahın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir. 

 

225.Ve saddir bihi min cahihi kulle hacete 

226.Ve selhu li key tencuve minel cevri vel tağat 

Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an. Onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden 

kurtulasın. 

 

227.Ve salli ilahiy kulle yevme ve saate 

228.Aleyel mustafal mu(h)tari ma nesmete semet 

Yâ ilahi! Her gün, her an ve bir rüzgar kıpırdadıkça o seçkin Mustafa’ya salat eyle. 

 

229.Ve salli aleyel mu(h)tari vel ali kullihim 

230.Ke addu nebatil ardi vel riyhi ma serat 

O seçilmişe ve bütün aline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgar adedince salat eyle. 
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231.Ve salli salate temleul arda vel semae 

232.Kevebli ğamame maa ruuvde tecelcelet 

Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak 

kadar salat eyle. 

 

233.Fe yekfiyke ennallahe salla bi nefsihi 

234.Ve emlakehu sallet aleyhi ve sellemet 

Bizzat Allahın ve meleklerinin ona salat ve selam getirmesi sana yeter. 

 

235.Ve sellim aleyhi daime mutevessile 

236.Medeyel dehre vel eyyame ma şemsu eşrakat 

Yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ona selam et.. 

 

237.Ve sellim aleyel athari min ali haşime 

238.Adede ma haccel haciycu ve sellemet 

Ali Haşimden o paklara, hacılar kabeyi ziyaret edip onu selamlamaları adedince selam eyle! 
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239.Varda ya ilahiy an ebiy bekre mea umer 

240.Varda aleye usmane mea haydaril sebet 

Yâ ilahi! Ebu Bekir ve Ömerden, Osman ve Haydar’dan da razı ol. 

 

241.Kezal alu vel ashabu cem’a cemiy’uhum 

242.Meal evliyai vel salihiyne ve ma havet 

Aynı şekilde cemi cümle âl ve ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tabi herkesten razı ol. 

 

243.Mekalu aliyye vebnu ammu muhammede 

244.Ve sirru uluvme lil (h)alaiki cummiat. 

Bu Hz. Muhammedin amcasıoğlu Ali’nin sözleridir. Onda mahlukat için ilimlerin özü ve sırrı 

toplanmıştır. 
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FATİHA SÜRESİNDEKİ ALLAHIN İSMİ HAKKINDA 

Rum kralı kayser Hz. Ömer (R.A.)’ya bir mektup göndermiş ve 

mektubunda şöyle demiştir. Ey Eba Hafs! Biz zebuvr’da, tevrayt’ta ve 

inciyl’de şunu bulduk kim bu süreyi okursa Allah Teala o kişinin 

kemiklerini ateşe haram kılar çünkü onun içinde (7) yedi tane harf vardır. 

Sizler! Size nazil olan ve en faziletli kitap olduğunu iddia ettiğiniz Kuranı 

Kerim isimli kitabında buldunuz mu? 

Hazreti Ömer (R.A.) mektubu okuyup Hazreti Ali (R.A.)’ya göstermiş ve 

demiş ki: Ey Ali! Rum kralı kayser bize bir mektup göndermiş 

mektubunda içinde yedi harf olan ve okuyanın kemiklerini Allah C.C.’nun 

ateşe haram kıldığını belirten bir süre olduğunu söylüyor. 

Hz. Ali (R.A.) yazıyı bana ver dedi yazıyı okuduktan sonra dedi ki. Ya 

Ömer! Bu süre fatiha süresidir. Bunu Peygamber (S.A.V.) söyledi. Bu 

yedi harf fatiha süresinden çıkartılıp yasin süresine yerleştirildi daha 

sonra yasin süresinden alınıp enam süresine yerleştirildi. O Ayeti 

Kerime’de şudur: 

-----   6-Enam suresi 122. ayet (Genel: 6 - İniş: 55 - Alfbetik: 76)   ----- 

 

(٧٣٣-٦) 

اََو َمْن َكاَن َمْيتًا فَاَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًرا يَْمٖشى بِٖه فِى النَّاِس 

ٖريَن َكَمْن َمثَلُهُ فِى الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرجٍ ِمْنَها َكٰذِلَك ُزي َِن ِلْلَكافِ 

 َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

6.122 - E ve men kâne meyten feahyeynâhu ve cealnâ lehû nûray yemşî 

bihî fin nâsi kemem meseluhû fiz zulumâti leyse bihâricim minhâ, 

kezâlike zuyyine lilkâfirîne mâ kânû ya’melûn.   

 

Meali : 

6.122 - Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında 

yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç 

çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kâfirlere yaptıkları 

böyle süslü gösterilmiştir. 

Fatiha süresinde şu an olmayan (7) harf Enam süresi 122.ayette sırasına 

göre sıralanmıştır. 
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Ayetin içindeki (7) yedi harfte şudur. 

 ف       ج         ش        ث       ظ       خ        ز

Zeyn      hıe     zıe      see          şiyn          ciym     fae 

Hazreti Ömer (R.A.) dedi ki: Ey Ali! Rum kralı kaysere haber gönderelim. 

İkisi birlikte Allah C.C. azze ve celleye secde ettikten sonra Kaysere 

mektupla cevabı gönderdiler. Mektubu alan Kayser’in kalbi mutmain oldu 

ve iman edip islam dini üzerine öldü. 

Bu yedi harfin birleşmesinden meydana gelen isim Allah Teala’nın 

ismidir. 

 .ismidir (feceşsazhaz ) فجش ثظخز

Fatiha süresinde olmayan harflerin enam 122. Ayette 

birleşmesidir. Ayrıca diğer Allahın isimleride böylece 

çıkmaktadır. 

Celcelutiye duasında’da geçer! 

131.Bi nuvri feceşe mea sezhaze ya seyyidiy 

132.Ve bil ayetil kubra eminniy minel fecet 

 

MİSK VE KAFUR KARŞIMLI KALEM YAPMAK İÇİN 

Misk ve Kefuvr bir miktar suda kaynamadan önce olacak 

şekilde ısıtılır ve ardından pilot kalemin uc kısmını tutan 

yerden açılarak kalemdeki mürekkep ile karıştırılarak 

pilot kaleminin içine doldurulur ve uc kısmı yerine takılır 

ve yazmaya hazırdır. 

Pilot kalemi doldurmak için enjektör kullanılabilir. 
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KURANI KERİMİ EZBERLEMEK İÇİN 

Hz. İbn Abbâs (r.a.) anlatıyor: “Hz. Alî b. Ebî Tâlib (r.a.) Resûlullâh (s.a.v.)’e gelerek: “Annem ve 
babam  

Sana kurban olsun, şu Kur’an göğsümde durmayıp gidiyor. Kendimi onu ezberleyecek 

güçte göremiyorum” dedi. Resûlullâh (s.a.v.) ona şu cevabı verdi: “Ey Ebû’l-Hüseyin! (Bu 

mes’elede) Allâh’ın sana faydalı kılacağı, öğrettiğin takdirde öğrenen kimsenin de istifâde 

edeceği, öğrendiklerini de göğsünde sâbit kılacak kelimeleri öğreteyim mi?”  

Hz. Alî (r.a.): “Evet, ey Allâh’ın Resûlü, öğret bana!” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber 

(s.a.v.) şu tavsiyede bulundu:  

“Cuma gecesi (perşembeyi cumaya bağlayan gece) olunca, gecenin son üçte birinde 
kalkabilirsen kalk.  

Çünkü o an (meleklerin de hazır bulunduğu) meşhûd bir andır. O anda yapılan duâ 

müstecâbdır. Kardeşim Ya‘kub da evlâdlarına şöyle söyledi: “Sizin için Rabbime istiğfâr 

edeceğim, hele Cuma gecesi bir gelsin.” Eğer o vakitte kalkamazsan gecenin ortasında 

kalk. Bunda da muvaffak olamazsan gecenin evvelinde kalk. Dört rek‘at namaz kıl. Birinci 

rek‘atte, Fâtihâ ile Yâsin sûresini oku, ikinci rek‘atte  

Fâtihâ ile Duhân sûresini oku, üçüncü rek‘atte Fâtihâ ile Secde sûresini oku, dördüncü 

rek‘atte Fâtiha ile Mülk sûresini oku. Teşehhüdden sonra Allâh’a hamdet, Allâh’a senâyı 

da güzel yap, bana ve diğer  

peygamberlere salât oku, güzel yap. Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar ve senden önce 

gelip geçen mü’min kardeşlerin için istiğfat et. Sonra bütün bu okuduğun duâların sonunda 

şu duâyı oku:  
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Türkçe okunuşu: 

Allâhümme’rhamnî bi-terki’l me‘âsî ebeden mâ ebkaytenî ve’rhamnî 
enetekellefe mâ-lâ ya‘ninî ve’rzuknî husne’n-nazari fî-mâ yurdîke 
annî.  

Allâhümme bedî‘a’s-semâvâti ve’l-‘ardı yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâmi 
ve’l‘ızzeti’l-lletî lâ-türâmü. Es’elüke yâ Allâhu yâ Rahmânü bi-
celâlike ve nûri vechike en-tülzime kalbî hıfza kitâbike kemâ 
‘allemtenî ve’rzuknî enetlüvehû ‘ale’n- nahvi’llezî yurdîke ‘annî. 
Allâhümme yâ bedî‘a’s-semâvâti ve’l-’ardı yâ ze’l-celâli ve’l-
ikrâmi ve’l-’ızzeti’lletî lâ-türâmü. Es’elüke yâ Allâhu yâ 
Rahmânü bi-celâlike ve nûri vechike en-tünevvira bi-kitâbike 
basarî ve en-tüdlika bihî lisânî ve en-tüferrice bihî ‘an kalbî ve 
en-teşraha bihî sadrî ve en-tağsile bihî bedenî fe-innehû 
yu‘înünî ‘ale’l-hakkı ğayruke ve yü’tînihî illâ ente ve lâ havle ve 
lâ kuvvete illâ billâhi’l- ‘aliyyi’l- ‘azîm.  
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Türkçe Anlamı:   

Allâh’ım! Bana günahları, beni hayatta baki kıldığın müddetçe 
ebediyyen terkettirerek merhamet eyle. Bana faydası olmayan 
şeylere teşebbüsüm sebebiyle bana acı. Seni benden râzı 
kılacak şeylere hüsn-i nazar etmemi bana nasîb et. Ey 
semâvât ve arzın yaratıcısı olan Celâl, ikram ve dil 
uzatılamayan izzetin sâhibi olan Allâh’ım. Ey Allâh! Ey 
Rahmân! Celâlin hakkı için, yüzün nûru hakkı için kitâbını bana 
öğrettiğin gibi hıfzına da kalbimi icbâr et. Seni benden razı 
kılacak şekilde okumamı nasîb et. Ey semâvât ve arzın 
Yaratıcısı, Celâlin ve yüzün nûru hakkı için kitâbınla gözlerimi 
nûrlandırmanı, onunla dilimi açmanı, onunla kalbimi yarmanı, 
göğsümü ferahlatmanı, bedenimi yıkamanı istiyorum. Çünkü, 
hakkı bulmakta bana ancak Sen yardım edersin, onu bana 
ancak Sen nasîb edersin. Her şeye ulaşmada güç ve kuvvet 
ancak büyük ve yüce olan Allâh’tandır.  

Ey Ebû’l-Hasan, bu söylediğimi üç veya yedi Cuma yapacaksın. 
Allâh’ın izniyle duâna icâbet edilecektir. Beni hak üzere gönderen 
Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun bu duâyı yapan hiçbir mü’min icâbetten 
mahrum kalmadı.”  

İbn Abbâs (r.a.) der ki: “Allâh’a yemin olsun, Alî (r.a.) beş veya yedi  

Cuma geçti ki Resûlullâh (s.a.v.)’e aynı önceki mecliste tekrar 
gelerek:  

“Ey Allâh’ın Resûlü! dedi. Geçmişte dört beş âyet ancak 
öğrenebiliyordum. Kendi kendime okuyunca onlar da (aklımda 
durmayıp) gidiyorlardı. Bugün ise, artık 40 kadar âyet 
öğrenebiliyorum ve onları kendi kendime okuyunca Kitâbullâh 
sanki gözümün önünde duruyor gibi oluyor. Eskiden hadisi 
dinliyordum da arkadan bir tekrar etmek istediğimde aklımdan 
çıkıp gidiyordu. Bugün hadis dinleyip sonra onu bir başkasına 
aktarmak istediğimde ondan tek bir harfi kaçırmadan 
anlatabiliyorum. Resûlullâh (s.a.v.) bu söz üzerine Hz. Alî 
(r.a.)’e: “Ey Ebu’l-Hasan! Kâ‘be’nin Rabbine yemin olsun sen 
mü’minsin!” dedi. [Tirmizî, Da‘avât 125, (3565).]  
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NEDEN MİSK VE KAFUR KALEMİ 

KURANI KERİMDE GEÇTİĞİ İÇİN BU İKİ KOKU ŞARTA 

BAĞLANMIŞTIR. 

YAZI YAZMA İLMİNDE 

 
-----   83 - Mutaffifin suresi 26. ayet (Genel: 83 - İniş: 86 - Alfbetik: 73)   ----- 

 
(٣٦-٩٢) 

 ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوٖفى ٰذِلَك فَْليَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسونَ 

 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

83.26 - Hıtâmuhû misk, ve fî zâlike felyetenâfesil mutenâfisûn.   
 

  Meali : 
83.26 - Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. 

 
-----   76 - İnsan suresi 5. ayet (Genel: 76 - İniş: 98 - Alfbetik: 43)   ----- 

 
(٧-٩٦) 

 اِنَّ اَْلَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكاٍْس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 
76.5 - İnnel ebrâra yeşrabûne min keé'sin kâne mizâcuhâ kâfûrâ.   

 
  Meali : 

76.5 - İyiler ise, kâfûr katılmış bir kadehten (cennet şarabı) içerler. 
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Gavsiyye  

Belirsiz ve muğlak şeyleri keşfeden Allah’a (cc) 
hamdolsun. Yaratılmışların hayırlısı Hazreti 
Muhammed’e (sav) selat-u selam olsun!  

Allah’tan (CC) başkasına gönül bağlamayıp ürken, Allah (CC) ile 
gönül alışkanlığı içinde ünsiyet kuran GAVS-I A’ZAM (KSA) diyor ki:  

“Cenâb-ı Hakk (CC) bana (ilham yoluyla) şöyle 
buyurdu: - Ey Gavs-i A’zam (KSA)!  

- Buyur Allah’ım (CC) buyur, emrine amadeyim!  

- İnsanlık alemiyle melekût âlemi arasındaki her hal ve sınır, 
ŞERİAT’ın kendisidir.  

Melekût alemiyle, Allah’a (CC) varmanın üçüncü basamağı olan 
CEBERUT âlemi arasındaki her hal ve sınır, TARİKAT’ın 
kendisidir.  

CEBERUT alemiyle LÂHUT (ilâhî âlem) arasındaki her hal ve sınır 
ise,  

HAKİKAT in kendisidir.”  

Ve sonra Allah (CC) şöyle buyurdu:  

- “Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Ben, insanda zahir (belirgin) 
olduğum kadar hiçbir şeyde zâhir olmadım.”  

Bu beyandan sonra bu kez ben, Rabbime (CC) sordum:  

- Sizin için, size mahsus bir yer var mıdır?  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Yerleri (mekânları) yaratıp oluşturan 
Benim. Bu bakımdan Benim için hiçbir mekân olamaz. 
buyurdu. - Ya Rab! Sizin yemeniz ve içmeniz olur mu?  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Fakirin yemesi ve içmesi benim 
yemem ve içmemdir. [1]  

Ve sonra şöyle sordum:  

- Ya Rab (CC)! Melekleri neden ve hangi şeyden yarattın?  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Melekleri insanın nurundan yarattım; 
insanları da kendi nurumdan vücuda getirdim. Buyurdu ve 
şöyle devam etti:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Ben ne güzel istekliyim, insan da ne 
güzel istenilendir!  

Binici olarak ne güzeldir İNSAN ve ne güzeldir ona binit olan 
varlıklar! Rabbim (CC) sonra devamla buyurdu ki: - Ey 
Gavs-i A’zam (KSA)! İNSAN benim sırrımdır; Ben de onun 
sırrıyım. Eğer insan benim katımdaki mevkiini bilmiş olsaydı, 
her nefes alıp verişinde “BUGÜN MÜLK KİME AİTTİR?" 
(Âyet meali) derdi. Ve sonra Rabbim buyurdu ki:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! İnsan ne yerse, ne içerse, ne kadar 
ayağa kalkar ve ne kadar oturursa; ne kadar konuşur ve ne 
kadar susarsa; ne kadar bir iş işler, ne kadar bir şeye yönelir 
ve ne kadar bir şeyden uzaklaşıp aynlırsa mutlaka Ben onda 
bulunuyor ve onu harekete geçiriyorum, (çünkü KUDRETİM 
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her varlığı kapsayıp içine almıştır)! Rabbim (CC) sonra 
buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! İnsanın cismi, nef.si, kalbi, ruhu, 
kulağı, gözü, ayağı, dili var ya. işte onların hepsinde BEN 
varım (hepsi de Benim tecellimle) zahir olur; Ben onların 
başkası değilim.  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Fakirlik ateşiyle yananı, yoksulluk 
kırgınlığıyla kırgın bulunanı gördüğün zaman ona derhal yaklaş; 
çünkü Benimle onlar arasında hiçbir perde yoktur.  

Rabbim (CC) yine buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Bir şey yediğin, bir şey içtiğin ve bir 
uykuya yattığında her halde uyanık bir kalb ve gören bir göz ile 
olsun! Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Bâtında (gizli ve kapalı olan 
hal) Bana olan yolculuktan mahrum bulunan kimse, zahirî 
(açık ve seçik) yolculukla imtihan edilir de bu yolculuğunda 
Benden ancak uzaklaşmayı artırır. Ve sonra devamla 
Rabbim buyurdu ki:  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! İttihad (birleşme, bir arada olma) öyle 
bir haldir ki, kelime ile anlatılamaz ve ona bir tâbir de 
verilemez. Bu hal (gönülde yer bulup) mevcut olmadıkça ona 
(ittihada) inanan kimse küfre düşer. Kim de (Hakk’a) vuslat 
peyda ettikten (Bana gönül yoluyla kavuştuktan) sonra 
(vuslattan gaflet içinde) ibâdet etmek isterse, o, Allah’a (CC) 
eşortak koşmuş olur.  

Rabbim (CC) yine buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Kim ezelî (öncesi olmayan) saadetle 
mutlu olursa, ona müjde!.. Çünkü o, ebediyen rezîl ve rüsvây 
olmayacaktır. Kim de ezelî şekavetle (mutsuzluk ve 
bedbahtlık) mutsuz olursa, ona da yazıklar olsun! O artık bir 
daha makbul bir insan olmayacaktır! Ve yine Rabbim (CC) 
buyurdu ki:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Fakirlik ve yoksulluğu insana binek 
yaptım; bu bineğe kim binecek olursa, çölleri ve vadileri 
aşmadan Önce yüce makama ulaşır. Sonra yine buyurdu:  

- Ey Gavs-ı A’zam (KSA)! Eğer insan ölümden sonra meydana 
gelen şeyleri bilmiş olsaydı, dünyada yaşamayı hiç de temenni 
ve arzu etmez ve Benim huzurumda her ân ve her dakika “YA 
RAB (CC)! CANIMI AL” diye yalvarırdı.  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Halkın kıyamet günü Benim katımdaki 
hüccetleri, sadece “ONLAR SAĞIRDIRLAR, DİLSİZDİRLER, 
KÖRDÜRLER” (âyet meali) hükmü olacak ve sonra da hasret 
ve ağlamak...  

Kabirdeki durumları da böyledir.  

Rabbim (CC) devamla buyurdu ki:  
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-Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Muhabbet (gönülden gelen sevgi) daima 
iki taraflıdır; sevgi sevenle sevilen arasındadır. Seven, sevgiyi aşıp 
fena bulunca sevgilisine kavuşur.  

Rabbim (CC) yine buyurdu:  

-Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Ruhları, kendilerine “BEN SİZİN 
RABBİNİZ  

DEĞİL MİYİM?”  

(âyet meali) hitabımdan sonra verdim. Ruhların kendi 
kalıplarında kıyamete kadar beklemekte olduklarını 
görüyorum. GAVS-I A’ZAM (KSA) DİYOR Kİ:  

- (Mânâ âleminde) Rabbimi (CC) gördüm; bana buyurdu ki: “Ey 
Gavs-ı A’zam (KSA)! Kim ilimden (bilgi edindikten) sonra 
Benden rü’yeti (Beni görmekliği) İsterse, hakikat o, rü’yet 
ilmîyle mahcûbdur (rü’yet ilmi ara yerde perdedir). Kim de 
rü’yetin ilimden başka olduğunu zannederse, hakikat o, 
RÜ’YETULLAH İle aldanmıştır!” Sonra Rabbim (CC) 
buyurdu ki:  

-Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Beni gören kimsenin artık her 
halükarda sormaya ihtiyacı kalmaz. Beni görmeyen kimseye 
ise, sormak fayda vermez. Böylesi sözü yönünden perde 
arkasında kalmıştır. (Yani sözü onunla rü’yetullah arasında 
perde olmuştur.)  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Benim katımda fakir, hiçbir şeyi olmayan 
kimse demek değildir. Bilâkis her hususta emir verme yeteneği olan 
kimsedir.  

O, bir şeye “ol!” deyince o da 
oluverir. Sonra yine Rabbim 
(CC) buyurdu:  

- Cennetlerde Benim zuhurumdan sonra artık ne ülfet, ne de 
nimetin değeri kalır.  

Cehennemde de Benim onlara hitabımdan sonra ne yabancılık 
kalır; ne de ateşte yanmak!  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Ben her cömert ve âlicenap kişiden 
daha cömert ve ihsan sahibiyim ve Ben her merhamet 
edenden daha merhamet ediciyim.  

Rabbim (CC) devamla buyurdu ki:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Benim katımda uyu, ama halkın 
uyuduğu gibi değil, ancak o takdirde Beni görebilirsin.  

Bunun üzerine Rabbime (CC) dedim 
ki: -“Ya Rabbî (CC)! Senin katında 
nasıl uyuyayım?” Rabbim (CC) 
buyurdu ki:  

- Bedeni lezzetlerden kesip dondurmakla; nefsi şehvetlerden 
uzaklaştırmakla; kalbi hâtıralardan paklamakla; ruhu zaman 



 

Sa
yf

a1
0

5
 

mefhumundan ilgisini kesmekle ve zâtını, Zât-i İlâhiyemde fena 
(yok) etmekle uyuyabilirsin.  

Rabbim (CC) yine buyurdu:  

- Ey Gavs-ı A’zam (KSA) ! Kendi arkadaş ve yaranlarına de ki: 
Sizden kim beni arzuluyorsa fakirliği seçip beğensin; sonra da 
fakirliğin fakirliğini... İşte bu fakirlik tamamlanınca arlık onun 
ötesinde ancak Ben varım.  

-Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Yaratıklarıma karşı merhamet ve 
şefkatli olursan, o zaman müjde sana!.. Yine müjde sana 
yaratıklarıma karşı bağışlayıcı olursan!  

Sonra Rabbim (CC) yine buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Arkadaş ve dostlarına de ki: Fakirlerin 
davetini ganimet bilsinler. Çünkü fakirler Benim yanımda Ben 
de onların yanındayım.  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Ben her şeyin varılacak tek 
sığmağıyım ve Ben her şeyin nazargâhıyım; dönüş bana 
olacaktır.  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Sen cennete de, ondaki mevcut 
nimetlere de bakma! O zaman Benim (tecellimi) vasıtasız 
olarak görebilirsin. Bunun gibi cehenneme ve ondaki şeylere de 
bakma; o zaman benim (tecellimi) vasıtasız olarak yine 
görebilirsin.  

Sonra Rabbim (CC) devamla buyurdu ki:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Cennet ehli, cennet ile; cehennem ehli 
de cehennem ile meşguldür. Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Cennet 
ehlinden bir kısmı oradaki mevcut nimetlerden (bana) 
sığınırlar. Nitekim cehennem ehli de cehennemin şiddetinden 
(bana) sığınırlar. Ve Rabbim (CC) buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Benim, Nebî ve Resullerden (AS) 
başka öyle kullarım var ki, onlann ahvâline dünya ve âhiret 
ehlinden hiçbir kimse muttali’ olamaz; hattâ ne cennet, ne de 
cehennem ehlinden bir kimse, ne cennet bekçisi Ridvân (AS), 
ne de cehennem bekçisi Mâlik (AS) onların ahvalini bilebilir. 
Ben onları ne cennet ehli, ne de cehennem ehli kıldım. Ne 
sevap ehli, ne de azâb ehli eyledim; ne huri için, ne de gılman 
için onlara bu imkânı verdim. Tanımasalar bile onlara gönülden 
inanan kimselere müjdeler olsun!  

Rabbim (CC) devamla buyurdu ki:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! İşte sen onlardan birisin. Onların şu 
dünyada alâmetleri şudur: Bedenleri az yemek ve az içmekten 
eriyip incelmiştir. Nefisleri şehvetlerden (geri kalıp) yanmıştır. 
Gönülleri hâtıralardan (paklanıp) ütülenmiştir. Ruhları zaman 
mefhumundan arınıp manevî düzeye kavuşmuştur. Onlar, evet 
onlar BAKA YÂRANI’dır (ebedîleşen Allah cc. dostlarıdır).  
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LİKAA NÛR’U (Allah’a cc. kavuşma nuru)yla kavrulmuşlardır. 
Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Çok sıcak bir günde susamış bir 
kimse sana gelir ve sen de soğuk suya sahip bulunur, aynı 
zamanda suya ihtiyacın da olmazsa, eğer o susamışı sudan 
men’edecek olursan, şüphesiz ki o zaman sen cimrilerin 
cimrisisin! Ve artık Ben, kendimi merhamet edenlerin en çok 
merhamet edeni olarak tescil etmemle beraber öylesine 
susamışları kendi rahmetimden nasıl men’ederim?.. Rabbim 
(CC) yine buyurdu ki:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Günah işleyenlerden hiç biri Benden 
uzaklaşmadı ve ibâdet ehlinden de hiçbir kimse Bana 
yaklaşmadı. (Çünkü yakınlık ve uzaklık nisbîdir, izafîdir. 
Allah’ın (CC) ilmi, kudreti ve rahmeti her şeyi içine alıp 
kuşatmıştır).  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Eğer bir kimse Bana yaklaşacak 
olsaydı, herhalde o, günahkârlardan biri olurdu. Çünkü onlar 
âciz, yeteneksiz ve pişmanlık duyan kimselerdir.  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Aczini, yeteneksizliğini bilmek, 
nurların ve feyizlerin kaynağıdır. Kendini beğenmişlik ise, 
karanlıkların menbaıdır. Ve Rabbim (CC) buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Günahkârlar günahları sebebiyle 
mahcûbdurlar. (Günah, onlarla ilâhî tecelli arasında bir perde 
olur). İbâdet ehli ise, ibâdetleriyle mahcubdurlar. Bunlann 
ötesinde benim bir milletim daha var ki, onlann ne günah 
üzüntüleri, ne de taat u ibâdet kederleri olur.  

Sonra Rabbim (CC) buyurdu ki:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Günahkârları fazilet ve iyiliğimle; 
kendini beğenenleri de adalet ve azabımla müjdele!  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! İbâdet ve taat ehli, Benim NAÎM 
sıfatımı zikretmekte; günah ehli de Benim RAHİM sıfatımı 
anmaktadır. Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Ben, günahkâr kimseye 
yakınım; o günahtan vaz geçtiği zaman. İtaatkâr kimseye 
uzağım, o taat ve ibâdeti bıraktığı zaman.  

Ve Rabbim (CC) buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Halk tabakasını yarattım, Benim 
güzelliğimin nuruna güç getiremediler. Bu sebeple kendimle 
onlar arasına zulmet perdesi gerdim. Havass’ı (seçkin kişileri) 
yarattım; onlar da bana komşu olmaya güç getiremediler.  

Bu sebeple ilâhî nurlarımı kendimle onlar arasına perde 
yaptım. - Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Arkadaş ve yaranma de ki: 
Onlardan kim Bana kavuşmak istiyorsa, Benden başka her 
şeyden sıyrılıp çıksın! - Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Dünyanın iniş 
ve yokuşlarından, geçit ve derbentlerinden çık ki, âhirete 
ulaşasın! Âhiretîn de geçit ve derbentlerinden çık ki Bana 
kavuşasın! Sonra yine Rabbim buyurdu:  
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- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Cisimlerden ve nefslerden çıkıp 
uzaklaş, sonra da kalblerden ve ruhlardan sıyrılıp çık ve sonra 
hüküm ve emir kaydından da çık ki,  

Bana kavuşasın!  

Ve ben, Rabbime (CC) sordum:  

- Ey Rabbim (CC)! Hangi namaz Sana daha çok yakındır? 
Rabbim (CC) buyurdu:  

- Şu namaz ki içinde Benden başkası bulunmaz ve namaz kılan 
da kıldığı o namazdan gâib bulunur. Yine sordum:  

- Hangi oruç Senin yanında daha üstündür?  

- Şu oruç ki, onda Benden başkası yoktur ve o oruçlu da ondan 
gâib bulunur...  

- Hangi ağlayış Senin katında daha makbuldür?  

- Gülenlerin ağlaması.  

- Hangi gülmek Senin katında daha üstündür?  

- Ağlayanların gülmesi.  

- Hangi tevbe Senin yanında daha makbuldür?  

- Günahtan korunmuşların tevbesi.  

- Hangi korunma Senin katında daha iyidir?  

- Tevbe edenlerin korunması.  

Ve sonra Rabbim (CC) buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! İlim sahibine Benim yanımda hiçbir 
yol yoktur; ancak ilmi inkâr ettikten (yani imândan uzak bir 
ilmin yalnız başına sahibini Allah’a cc. kavuşturacağını inkâr 
ettikten) sonra yol bulabilir. Çünkü o ilmi (îmandan uzak bir 
şekilde) kendine alıp o vaziyette kalacak olursa, şeytanlasır.  

>>>>> • <<<<<  

YÜCE RABBİMİ (CC) MANA ALEMİNDE GÖRDÜM VE 
KENDİSİNE SORDUM  

- Ey Rabbim (CC)! Dedim, Aşk’ın mânası nedir? Buyurdu ki:  

- Aşk, âşıkla maşuk arasında bir hicaptır. Rabbim (CC) devamla 
buyurdu:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Tevbe etmek istediğin zaman, günah 
üzüntüsünü iç âleminden; korku ve tehlikeleri gönülden 
çıkarman gerekir. Bu takdirde Bana ulaşırsın! Aksi halde alay 
edenlerden, işi alaya alanlardan olursun.  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Benim HARİM-İ İSMETİME girmek 
istediğin zaman, artık ne mülk ve melekûte ve ne de ceberûta 
iltifat etme, çünkü mülk âlimin şeytanıdır.  

Melekût, arifin şeytanıdır. Ceberut vâkıfın şeytanıdır. 
Bunlardan birine razı olan kimse Benim katımda 
kovulmuşlardan sayılır.  

Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Mücâhede, müşahededen bir 
denizdir. Bu denizin balıkları orada bekleyenlerdir. O halde 
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müşahede denizine girmek isteyen kimsenin, mücâhedeyi 
seçip beğenmesi gerekir. Çünkü mücâhede, müşahedenin 
ay’ıdır. Sonra Rabbim (CC) bana buyurdu ki:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! İstekliler için mücâhede lâzımdır, 
Bana olan lüzumları gibi.  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Kullarımdan Bana en sevgili olan, 
anası babası ve evlâdı bulunduğu halde kalbi benimle meşgul 
bulunan kimsedir. O kadar ki, babası ölecek olursa onun için 
hiçbir üzüntü taşımaz. Evlâdı ölecek olursa, evlâd üzüntüsü 
diye bir hali görülmez. İşte kulum bu mertebeye yükselince 
artık o benim yanımda babasız ve evlâdsızdır. Öylesinin dengi 
de bulunmaz.  

VE RARBİM (CC) BUYURDU:  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Benim sevgim sebebiyle baba 
yokluğunun tadını hissetmiyen kimse, Vahdaniyet ve 
Ferdâniyet lezzetini bulamaz. - Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Bir 
yerde Bana bakmak istediğin zaman, içinde  

Benden başkası bulunmayan bir gönül 
seç! Dedim ki:  

- Ya Rab (CC)! İlmin ilmi nedir?  

- İlmin ilmi, ilimden yana bilgisizliktir, buyurdu ve sonra devam 
etti: - Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Gönlü mücâhedeye meyleden 
kula müjde olsun!.. Gönlü şehvetlere meyleden kula da 
yazıklar olsun! GAVS-I A’ZAM (KSA) DİYOR Kİ:  

Rabbimden (CC) Mi’rac hakkında sordum. Buyurdu ki: Benden 
başka her şeyden sıyrılıp yükselmektir. Böyle bir mi’racın 
kemâli yükselme ve huzurda sağa – sola İltifat etmemektir. Ve 
sonra buyurdu Rabbim (CC) :  

- Ey Gavs-i A’zam (KSA)! Benim kalımda Mİ’RAC’ı olmayan 
kimsenin namazı namaz, sayılmaz. Namazdan mahrum olan 
kimse Benim yanımda mi’racdan da mahrumdur.  

Ve burada Aziz ve Celîl olan Allah’ın (CC) sebepleri 
kolaylaştırmasiyle GAVSİYYE, ki buna Mİ’RACÎYYE de 
denir, tamamlandı.  

Kaynak:Füyuzat-ı Rabbaniyye  

[1] Hak Teâlâ ve tekaddes hazretleri yemekten, içmekten 
münezzehtir.  

O’nun (cc) şanı yücedir.  

Bütün kemal sıfatlarla sıfatlıdır.. Eserin bu ibaresi zahirî 
mânâ ile anlaşılmaz. Aşağıdaki hadîs-i şerifi okursak ne 
denilmek istendiğini anlarız. Resûlullah (sav) Efendimizin 
şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:  

"Kıyamet günü Allah-ü Teâlâ (cc) kuluna:  

- Ey Ademoğlu, Ben acıktım, Beni yedirmedin. O şahıs:  
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- Sen âlemlerin Rabbisin (cc), ben Seni nasıl yedirecektim yâ Rab 
(cc), der. Allah-ü Teâlâ (cc):  

- Aç olan din kardeşin sana geldi de sen onu yedirmedin, eğer onu 
yedirseydin, Beni yedirmiş gibi olurdun, buyurur.” -Müslim (ra), 
Ebû Hureyre’den (ra) rivayet etmiştir.  

  

40 KUDSİ HADİS İMAMI GAZALİ  

1.KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"Ey âdemoğlu!  

Öleceğini kesinlikle bilen bir kimsenin, nasıl sevindiğine 
şaşarım! Yine, hesaba çekileceğine kesin olarak inanan 
bir kimsenin nasıl mal topladığına, kabre gireceğini kesin 
olarak bilen bir kimsenin nasıl güldüğüne şaşarım!  

Âhirete inancı olanın dünyada nasıl huzur bulduğuna, 
dünyanın geçiciliğini bilen birinin ona nasıl güvenip bel 
bağladığına şaşarım! Yine dili ile âlim kalbi ile cahil olana, 
su ile bedenini yıkayıp temizleyen  

fakat kalbi temiz Olmayana insanların kusurları ile 
meşgul olduğu halde kendi kusurlarına hiç bakmayana 
şaşarım! Yüce Allah'ın kendisini gördüğünü bildiği 
halde O'na isyan edene şaşarım!  

Tek başına öleceğini, kabre gireceğini, hesap vereceğini 
bilen birinin beni bırakıpta nasıl insanlarla yakın dostluk 
kurduğuna şaşarım! Hiç şüphesiz benden başka ilah yoktur 
ve Muhammed benim kulum ve resulumdur. 

 2.KUDSİ HADİS:  

Yüce Allah c.c. şöyle buyurmaktadır:  

Ben, benden başka ilah olmadığına, hiçbir ortağımın 
bulnmadığına ve Muhammedin benim kulum ve elçim 
olduğuna kendi nefsimi şahit tutarım.  

Her kim benim kaderime razı olmaz, verdiğim belaya 
sabretmez, nimetlerime şükretmez, verdiğim rızka kanaat 
etmez ise benden başka bir rabbe kulluk etsin.  

Her kim dünya için hüzünlenir ve kederlenirse bana kızmış 
gibidir. Kim bir musibetten şikayette bulunursa benden 
şikayette  

bulunmuş olur.  

Her kim bir zenginin yanına çıkar ve ona sırf zenginliği 
sebebiyle tevazuda bulunursa dininin üçte biri gider.  

Biri öldü diye dövünerek yüzünü yırtan kimse, mızrağını 
alarak benimle savaşmış gibidir. Bir kabrin üstündeki bir 
ağacı kesen kimse, eliyle kabemin kapısını yıkmış gibidir.  
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Kazancını hangi yoldan elde ettiğine aldırış etmeden yiyen 
biri; Allah'ın onu hangi kapıdan cehenneme atacağına 
aldırış etmiyor demektir.  

Her yeni gününde dini için kazançta olmayan herkes kayıptadır. 
Kayıpta olan kişi için de ölüm daha hayırlıdır.  

Her kim ki bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediği ilimleri öğretir.  

Emelini uzun tutanın ameli hâlis olmaz."  

3. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Kanaat et, ihtiyaç duymaktan kurtul! Hasedi bırak, rahat et! 
Haramdan sakın, dinde ihlâs sahibi ol!  

Gıybeti terkedene muhabbetimi tattırırım.  

İnsanlardan uzak duran, zararlarından korunur.  

Kimin kelâmı az olursa aklı kemale erer: Aza razı olan, yüce 
Allah'a güvenmiş olur.  

Ey âdemoğlu! Sen bildiğinle amel etmiyorsun, bilmediğin şeylerin 
ilmini nasıl istersin?  

Ey âdemoğlu! Sanki yarın ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışıp 
didiniyor ve ebediyen kalacakmış gibi mal topluyorsun.  

Ey dünya! Sana hırsla tutunup sarılanı kendinden mahrum 
bırak, senden uzak durup gönlünü çekenin peşinden git ve 
ona hizmet et, sana bakanların gözüne şirin görün."  

4. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Her kim dünyalık bir şey için üzüntü duyup kederlenirse, 
bu sadece Allah'tan uzaklaşmasını; dünyada ise sadece 
sıkıntısını ve âhirette de perişanlığını artırmaktan başka 
bir işe yaramaz.  

Yüce Allah, dünya için kederlenenin kalbini arkası kesilmeyen 
tasalarla ve hiç boş vakit bulamayacak meşgalelerle doldurur. 
Allah o kalbe öyle bir fakirlik hissi verir ki, hiçbir zaman 
zenginliğe ulaşamaz, ona vereceği emeller ise onu sürekli 
meşgul eder.  

Ey âdemoğlu! Ömrün her geçen gün biraz daha kısalır ama bunu 
idrak etmezsin. Sana her gün rızkını gönderirim ama şükretmezsin.  

Aza kanaat etmez, çokla da doymazsın.  

Ey âdemoğlu! Katımda sana rızkın ulaşmadığı gün yoktur; 
ancak meleklerin huzuruma senin tarafından işlenmiş çirkin 
fiilleri ulaştırmadıkları gün de yoktur. Sen hem benim verdiğim 
rızkı yiyor hem de bana isyan ediyorsun.  

Bana dua ediyorsun, sana icabet ediyorum. Benden sana hep 
iyilikler inip dururken, senden bana kötülüklerin çıkıp duruyor. 
Ben  

senin için iyi bir dost ve koruyucu iken, sen benim için ne kötü bir 
kulsun!  
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Sana verdiğim nimeti benden gizlemeye kalkışıyorsun.  

Ben, peş peşe yaptığın kötülüklerini örter ve senden 
utanırken, sen benden utanmıyorsun. Beni unutuyorsun ama 
benden başkasını hatırında tutuyorsun. İnsanlardan korkuyor 
fakat benden korkmuyorsun. Onların ezasından çekiniyor 
ama benim gazabımdan çekinmiyorsun."  

5.KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Tövbede kusurlu davranıp emelini uzun tutanlardan olma! 
Amel etmeden âhiret saadetini bekleyen, âbidlerin sözlerini 
söyleyip münafıkların amellerini yapanlardan da olma!  

Bu kimse, nimet verildiğinde doymaz, verilmediğinde 
sabretmez, başkasına hayrı emreder ama kendisi yapmaz, 
insanları kötülükten sakındırır ancak kendisi sakınmaz. O, 
salihleri sever ama onlar gibi olmaz, münafıklardan nefret 
eder fakat onlar gibi olur. Yapmadığı şeyi söyler, 
emredilmediği şeyi yapar. Başkasından vefakârlık bekler 
ama kendi vefasızdır.  

Ey âdemoğlu!  

Her yeni günde yeryüzü sana şöyle seslenir: Ey âdemoğlu! 
Benim üzerimde yürüyorsun lâkin bir gün içime 
gömüleceksin. Üzerimde istediklerini yiyorsun ama bir gün 
içime gömüldüğünde böcekler seni yiyecek. Ey âdemoğlu! 
Ben, insanı ürperten bir evim. Ben sorgulama, yalnızlık ve 
karanlıklar yurduyum. Akreplerin ve yılanların eviyim. 
Öyleyse beni (salih amellerinle) mamur eyle,  

(kötülüklerinle) harap eyleme!"  

6. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Sizin çokluğunuzla azlıktan, ünsiyetinizle yalnızlıktan 
kurtulayım diye sizi yaratmadım. Yapmaktan âciz kaldığım bir 
şey için sizden yardım alayım diye de sizi yaratmadım. Bir 
menfaati ele geçirmek veya bir zararı defetmek için de sizi 
yaratmış değilim. Bilakis sizi bana sürekli kulluk, çokça şükür, 
gece ve gündüz beni teşbih edesiniz diye yarattım. Ey 
âdemoğlu!  

Öncekileriniz ve sonrakileriniz, cinleriniz ve insanlarınız, 
küçükleriniz ve büyükleriniz, hürleriniz ve köleleriniz hepiniz bana 
kulluk  

etmekte birleşseniz, bu yaptıklarınız benim mülkümde zerre kadar 
bir şey artırmaz.  

Her kim hayırlı işlerde gayret ederse sırf kendi iyiliği için eder. 
Şüphesiz ki Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur.  

Ey âdemoğlu! Verdiğin zararın aynısıyla karşılaşırsın ve yaptığının 
aynısı sana yapılır."  

7. KUDSİ HADİS  
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Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Ey altın ve gümüşün kulu kölesi olan insan! Ben o ikisini sizin için 
kendileriyle rızkımı yiyesiniz, yarattığım giysileri giyesiniz, beni 
teşbih ve takdis edesiniz diye yarattım. Siz ise buna karşılık 
kitabıma sırtınızı dönüp onunla ameli terkediyor, altın ve gümüşe 
sarılıp onları baş tacı ediniyorsunuz.  

Evlerinizi yükseltiyor ama benim evlerimi (mescidlerimi) 
alçaltıyorsunuz. Bu halinizle siz ne hayırlı ne de hürsünüz; 
ancak dünyanın kulu ve kölesisiniz.  

Bu durumda haliniz, dışı kireçle sıvanmış kabirlere 
benzemektedir. Dışı göze hoş gözükür, lâkin içi çirkindir.  

Yine sizler, insanlar için halinizi güzelleştiriyor, tatlı 
sözlerle ve hoşa giden davranışlarınızla onlara sevimli 
görünmeye çalışıyor, fakat katı kalpleriniz ve çirkin 
hallerinizle aslında onlardan uzak bulunuyorsunuz.  

Ey âdemoğlu! Amelini ihlâslı yap ve benden ne istersen iste! Ben 
sana istek sahiplerinin istediklerinden daha fazlasını veririm."  

8. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Ben sizleri boşuna ve başıboş bırakmak için yaratmadım. Ben 
sizden gafil değilim, her şeyinizden haberdarım.  

Siz benim katımdaki nimet ve müjdelere, . ancak hoşunuza 
gitmeyen şeylere karşı benim rızam için sabrederek 
ulaşabilirsiniz. Sizin bana itaatte göstereceğiniz sabır, sizin 
için, bana isyanda gösterilecek sabırdan daha kolaydır. 
Günahı terketmeniz, cehennem ateşi karşısında benden özür 
dilemenizden daha kolaydır. Dünya azabı, sizin için âhiret 
azabından daha hafiftir.  

Ey âdemoğlu! Benim hidayete ulaştırdıklarım hariç, tümünüz 
sapık yolda kalırsınız. Yine benim koruduklarım hariç hepiniz 
günahkârsınız. Öyleyse bana tövbe ediniz ki size merhamet 
edeyim. Kendisine hiçbir sırrınız gizli kalmayacak rabbiniz 
yanında gizli günahlarla sırrınızı ortaya dökmeyiniz."  

9. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Yaratılmışlara lanet okumayın, sonra lanet size döner.  

Ey âdemoğlu! Gökler boşlukta benim isimlerimden biri ile 
direksiz olarak dosdoğru durmakta iken, sizin kalpleriniz 
kitabımın binlerce öğüdüyle bile dosdoğru olamamaktadır.  

Ey insanlar! Su, içindeki sert taşı yumuşatmadığı gibi, güzel 
öğütler de katı kalplere tesir etmez.  

Ey âdemoğlu! Allah'ın kulları olduğunuza şahitlik ettiğiniz 
halde nasıl olur da O'na isyan ediyorsunuz? Yine ölümün hak 
olduğuna inandığınız halde ondan nasıl hoşlanmıyorsunuz?  
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Hakkında hiçbir bilginiz olmayan nice şeyleri söylüyor ve 
bunu önemsiz görüyorsunuz; oysa bunun günahı Allah 
katında çok büyüktür."  

10. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "'Ey insanlar, size 
rabbinizin katından bir öğüt ve kalplerdeki hastalıklar için bir şifa 
gelmiştir.'^ Öyleyse neden yalnız size iyilik edene iyilikte 
bulunuyor, sadece size gelene gidiyor, sizinle konuşanla 
konuşuyor ve yalnız size ikram edene ikramda bulunuyorsunuz?  

Hiç kimsenin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Müminler, ancak 
Allah'a ve Resûlü'ne iman eden kimselerdir. Onlar, 
kendilerine kötülükte bulunana iyilik ederler, gelmeyene 
giderler, kendilerine vermeyeni affederler, ihanet edene 
hainlik yapmazlar. Kendilerini terkedenlerle konuşur ve 
hakaret edenlere ikramda bulunurlar. Şüphesiz ben sizin her 
yaptığınızdan haberdarım." Yûnus 10/57.  

11. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar!  

Dünya, yurdu olmayanların yurdu, malı olmayanların malıdır. 
Dünya malını aklı olmayanlar biriktirir, onunla anlayışı kıt 
olanlar sevinir. Tevekkülü olmayanlar dünya için hırs gösterir ve 
marifete ulaşamayanlar dünya zevklerinin peşine düşerler.  

Her kim yok olacak bir nimeti ve sonu olan bir hayatı isterse, 
şüphesiz o, nefsine zulmetmiş, rabbine isyan etmiş, âhireti 
unutmuş, dünyası kendisini aldatmış, açığıyla gizlisiyle günahı 
arzu etmiştir.  

'Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka 
çekeceklerdir.'2 Ey âdemoğlu! Bana kulak ver ve benimle 
ticaret yap, bana çalış ve kârını yanımda saklayıp âhirette al.  

2En'âm6/120.  

Benim yanımda hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın 
duymadığı ve hiçbir beşerin kalbine gelip hayal etmediği nice 
nimetler vardır.3 Benim hazinelerim ne biter ne de eksilir. 
Ben hesapsız ihsan edenim ve sonsuz ikram sahibiyim." 12. 
KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

'Size bahşettiğim nimeti hatırlayın ve ahdime (emrime) vefa 
gösterin ki, ben de size verdiğim ahdi yerine getireyim. Birde 
(ahde vefasızlık hususunda) benden korkun.'4  

3 Buhârî, Tevhîd, 35, Bed'ü'l-Halk, 8; Müslim, İmân, 312; 
Tirmizî, Cennet, 15; İbn Mâce, Zühd, 39; Dârimî, Rikâk, 98, 
105; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/313, 438.' 4 Bakara 2/40.  

Yola kılavuzsuz çıkamayacağın gibi cennete de amel dışında 
hiçbir yolla ulaşamazsın. Yorulmaksızın mal toplanamayacağı 
gibi bana ibadet üzere sabretmeksizin de cennete giremezsin. 
Öyleyse Allah'a (farzların yanında) nafile ibadetlerle yaklaş.  
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Benim rızâmı, miskinlerin (garip ve çaresiz kimselerin) 
sizden razı olmasında arayın. Rahmetimi âlimlerin 
meclislerinde bekleyin. Zira benim rahmetim göz açıp 
kapama süresince , dahi onlardan ayrılmaz. Allah Teâlâ 
şöyle buyurdu: Ey Musa, söyleyeceğimi iyi dinle! Şu bir 
gerçektir ki, kim bir miskine karşı kibirlenirse kıyamet günü 
onu karınca suretinde (küçük, hor ve hakir bir halde) 
hasrederim. Miskine karşı tevazu göstereni dünya ve 
âhirette yüceltirim. Her kim, bir miskinin sırlarını (özel 
hayatını) açığa çıkarıp utandırmak için uğraşırsa kıyamet 
günü onu, bütün gizli halleri açık bir halde haşrederim.  

Kim bir fakire hakaret edip onu küçük düşürürse bana karşı 
harp ilân etmiş demektir.  

Kim bana iman ederse meleklerim dünya ve âhirette onunla 
musafaha eder."  

13. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Nice (ilim ve ibadetle kalpte parlayan) ışıklar vardır ki, onu 
kötü arzuların rüzgârı söndürmüştür. Nice ibadet edenler 
vardır ki, kendini . beğenme duygusu onları felâkete 
götürmüştür.  

Nice zenginler vardır ki, zenginlik onları ifsat etmiştir.  

Nice fakirler vardır ki, fakirlik onları bozmuştur.  

Nice sıhhatli kişiler vardır ki, afiyette olmak onları yoldan 
çıkarmıştır.  

Nice âlimler vardır ki, ilim onları saptırmıştır.  

Nice cahiller de vardır ki, cehaletleri onları helake 
sürüklemiştir. Eğer aranızda çokça rükû eden yaşlılar, 
takvaya sarılmış gençler, süt emen çocuklar ve otlayan 
hayvanlar olmasaydı (yaptığınız isyanlar yüzünden) 
üzerinizdeki göğü demir, yeri kuru bir çöl ve toprağı da safi 
kül yapardım. Böylece gökten bir damla olsun yağmur 
yağdırmaz, yerden bir tek yeşillik çıkartmaz ve üzerinize 
azabı daimî kılardım."  

14. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Bana olan ihtiyacınız kadarınca benden isteyin. Ateşe 
dayanabileceğiniz kadar bana isyan edin.  

Ecelinizin uzak, rızkınızın elinizin altında ve günahınızın gizli 
olduğuna bakıp aldanmayın.  

'O'nun zâtı hariç her şey helak olacaktır. Hüküm O'na aittir ve 
sonuçta O'na döndürüleceksiniz.'"  

15. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"Ey âdemoğlu!  
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Dinin sağlam ve güzel olursa amelin, kanın ve bedenin de güzel 
olur.  

Dinin bozuk olursa amelin, bedenin ve kanın da bozuk olur.  

İnsanları aydınlattığı halde kendini yakıp kül eden çıra gibi 
olma. Dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü ben dünya 
sevgisi ile benim sevgimi asla bir kalpte birleştirmem. Kasas 
28/88.  

Rızık toplama hususunda nefsini zorlama; zira rızık 
paylaştırılmış haldedir. Hırslı kişi mahrum kalır, cimri ise 
kınanır. Nimet daimî değildir. İşlerin lâzım olmayan 
yönlerinin araştırılması hayır getirmez.  

Ecel bellidir. Hak ise malûmdur.  

Allah'ın kuluna verdiği en hayırlı hikmet, huşudur (Allah 
korkusu). En hayırlı zenginlik, kanaattir. En hayırlı azık, 
takvadır. Kalbe ikram edilen en hayırlı şey yakîndir. Size 
verilen en hayırlı şey ise afiyettir."  

16. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"'Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin 
söylüyorsunuz?'^ Sizler çoğu defa hayırları söyler ama 
zıddını işlersiniz. Kendinizin sakınmadığı nice 
şeylerden 6 Saf 61/2.  

başkalarını sakındırırsınız. Nice şeyleri başkalarına emreder, 
fakat kendiniz yapmazsınız. Yine yiyemeyeceğiniz nice malı 
toplar ve tövbeyi günden güne, yıldan yıla ertelersiniz, sonra 
size mühlet verilmez. Yoksa yanınızda ölüme karşı bir 
güvence mi var? Ya da cehenneme karşı bir kurtuluş beratınız 
mı mevcut? Yoksa cenneti hak edip kurtulduğunuza dair bir 
bilgiye mi sahipsiniz? Sizinle rahman arasında bir rahmet 
(bağı) mi var?  

Nimetler sizi şımarttı. İhsanlar sizi ifsat etti. Uzun emel sizi 
dünya ile aldattı. Sağlık ve afiyet içinde olmak sizi 
yanıltmasın; günleriniz belirli, nefesleriniz sayılıdır. Elinizde 
kalan ömrü kendi hesabınıza âhiret için kullanın.  

Ey âdemoğlu! Sen her gün alıştığın işinle uğraşıp 
duruyorsun; fakat annenden doğduktan sonra her gün, 
ömründen birazını yok etmekte ve her geçen gün içine 
girene kadar seni kabre biraz daha yaklaştırmaktadır.  

Ey âdemoğlu! Sizin dünyadaki haliniz bala düşen sineğe 
benzemektedir; o bala her düşüşünde ona yapışıp içinde kalır. 
İşte siz de böylesiniz.  

Kendisini başkaları için ateşte yakıp yok eden odun gibi olmaktan 
sakın!"  

17. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"Ey âdemoğlu!  
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Sana emrettiğim gibi amel et ve seni sakındırdığım şeyden uzak 
dur. Böyle yaparsan sana öyle bir (manevî) hayat veririm ki  

(rahmetimle) ebediyen yaşarsın. Şunu bil, devamlı 
hayatta olup asla ölmeyecek olan benim. Ben bir şeye 'ol' 
dersem, o derhal olur. Ey âdemoğlu! Sözün tatlı ama 
amelin çirkin olursa sen münafıkların başısın demektir.  

Dışın güzel ama için çirkin olursa helak olanlardan olursun. 
Böyle olanlar Allah'ı kandırmaya çalışanlardır. Oysa Allah 
kendi oyunlarıyla onları kandırmıştır. 'Halbuki onlar ancak 
kendilerini aldatırlar ve farkında değillerdir.'7  

Ey âdemoğlu! Cennete ancak benim azametime boyun eğen, 
gündüzlerini beni zikretmekle geçiren, yalnız benim için 
şehvetlerden el çekenler girer.  

Ben (bana sığınan) garibi himaye ederim, fakiri emniyette 
tutarım, yetime ikramda bulunur, kendisi için merhametli bir 
baba gibi olurum. Dul kadınlara şefkatli kocaları gibi 
merhametle davranırım. İşte her kim bu sıfatlara sahip olursa, 
onun duasına icabet ederim; bana dua ettiğinde karşılık verir 
ve benden bir şey istediğinde onun isteğini yerine getiririm."  

7 
Bakara 
2/9.  

18. 
KUDSİ  
HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Beni kime şikâyet ediyorsun? Halbuki benim dengim ve benzerim 
yok ki şikâyet edesin!  

Beni ne zamana kadar unutacaksın? Oysa benim sizden istediğim 
bu değildir.  

Beni ne zamana kadar inkâr edeceksin? Halbuki ben kullarıma 
zulmedici değilim.  

Ne zamana kadar nimetimi inkâr edeceksin? Ne zamana kadar 
kitabımı hafife alacaksın? Oysa ben sana güç yetiremeyeceğin 
şeyleri yüklemedim.  

Ey âdemoğlu! Ne zamana kadar isyanınla bana cefa 
edeceksin? Benden gayri rabbiniz yok iken, ne zamana kadar 
beni inkâr edeceksin?  

Hastalandığınızda benden başka hangi tabip size şifa verebilir 
ki? Fakat siz benden şikâyetçi olmakta ve kaderime 
kızmaktasınız.  

Gökten üzerinize yağmuru bolca ben indirdiğim halde siz, 
'İşte biz şu yıldız sayesinde yağmura kavuştuk'8 
diyorsunuz. Böylece beni inkâr etmiş, yıldıza iman etmiş 
oldunuz.  



 

Sa
yf

a1
1

7
 

8 Zeyd b. Hâlid el-Cühenî şu hadisi nakleder: Resûlullah 
(s.a.v) bize Hudeybiye'de henüz ortalık karanlıkken yağan 
yağmurun ıslaklığı üzerinde sabah namazını kıldırdı. Namazın 
ardından insanlara yönelerek, "Rabbinizin ne buyurduğunu 
biliyor musunuz?" dedi. Oradakiler, "Allah ve Resulü daha iyi 
bilir" dediler. Resûlullah Efendimiz  

(s.a.v) şöyle buyurdu: "Allah şöyle buyuruyor: Kullarımdan 
kâfir ve mümin olarak sabahlayan vardır. 'Allah'ın fazlı ve 
rahmetiyle yağmura kavuştuk' diyenler bana iman edip 
yıldızları inkâr ettiler. 'Falan yıldızın doğuşu ile yağmura 
kavuştuk' diyenler ise beni inkâr edip yıldızlara iman ettiler." 
Bk. Buhârî, istiskâ', 28; Müslim, İmân, 125; Ebû Dâvûd; 
Tıbb, 22, Nesâî, İstiskâ',16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 
4/117.  

Ben size rahmetimi belli bir ölçüde, hesaplı, belirli ve« 
taksim edilmiş halde indiriyorum. Sizden birine üç günlük 
gıdası geldiği halde, o, 'Ben kötü bir haldeyim, hayırdan 
mahrumum!' deyip nimetimi inkâr ediyor. Her kim malının 
zekatını vermezse, kitabımı hafife almış olur. Her kim 
namaz vaktinin girdiğini bildiği halde, onu yerine getirmek 
için harekete geçmezse, o benden gafildir."  

19. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"Ey âdemoğlu!  

Sabırlı ve mütevazi ol ki, seni yücelteyim. Bana şükret ki, 
sana nimetimi artırayım. Benden affını iste ki, seni 
bağışlayayım. Bana dua et ki, sana karşılık vereyim; tövbe et 
ki affedeyim.  

Benden iste, vereyim, sadaka ver; malını bereketlendireyim. 
Akrabanla ilişkini devam ettir, ömrünü uzatayım.  

Benden sıhhatle birlikte afiyet iste. Yine benden yalnızlıkta 
selâmet, bir şeye yöneldiğinde ihlâs, tövbende Allah'a karşı 
vera' ve kanaatte zenginlik iste.  

Ey âdemoğlu! Karnın tam dolu iken ibadette manevî hazza 
ulaşmayı nasıl arzularsın? Mal sevgisi ile beraber Allah 
sevgisini nasıl umarsın? Fakirlikten korkar halde iken aynı 
anda Allah korkusuna nasıl sahip olursun? Dünyaya hırsla 
yapışmış haldeyken vera'yı nasıl beklersin? Miskinlerin 
rızasını almadan Allah'ın rızâsını nasıl elde edersin? 
Cimrilikle rızâya nasıl ulaşırsın? Dünya sevgisi ve övülmek 
arzusu ile cennete girmeyi nasıl arzularsın? Az ilimle âhiret 
saadetini nasıl umarsın?"  

20. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar!  

Tedbir gibi güzel geçim, halka zarar vermekten kaçınmak 
gibi vera', edepten daha yüce bir muhabbet, tövbe gibi 
şefaatçi, ilim gibi ibadet yoktur.  
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Yine haşyet gibi dua, sabır gibi zafer, tevfik gibi saadet, 
akıldan daha güzel bir süs ve hilimden daha cana yakın bir 
arkadaş yoktur. Ey Âdemoğlu! Vakitlerini bana ibadet 
etmeye ayır ki, kalbini zenginlikle doldurayım, rızkını 
bereketlendireyim ve vücuduna rahatlık vereyim.  

Beni zikretmekten gafil olma! Gafil kaldığın takdirde kalbini 
fakirlikle doldurur, vücudunu yorgun ve halsiz kılar, göğsünü 
dert ve gama salarım. Ne kadar ömrün kaldığını görebilsen, 
düşünü kurduğun emellerden gönlünü çekerdin. Ey âdemoğlu! 
Sana bahşettiğim afiyet sayesinde bana kulluk etmeye güç 
buldun. Benim özel yardımımla, sana  

farz kıldığım ibadetleri yerine getirebildin. Benim rızkımı 
yiyerek bana karşı yaptığın isyana kuvvet buldun. Benim 
dilememle, istediklerini istiyorsun. Dilediğin her şey benim 
irademledir.  

Benim nimetimle ayakta duruyor, oturuyor ve dönüyorsun.  

Benim korumam sayesinde geceliyor ve sabahlıyorsun. 
Benim ihsanım içinde yaşadın ve nimetim içinde dönüp 
durdun. Verdiğim afiyetle güzelleştin. Lâkin ardından beni 
unutup başkalarını hatırında tuttun. Neden benim hakkımı ve 
şükrümü eda etmedin?"  

21. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Ölüm senin tüm sırlarını açığa çıkaracak, kıyamet seninle ilgili 
bütün haberleri verecek ve azap yüzündeki perdeyi yutacaktır.  

Bir günah işleyeceğinde, günahın küçüklüğüne değil, onunla kime 
isyan  

ettiğine bak! Sana az bir rızk verildiğinde, rızkın 
azlığına değil, onu sana kimin verdiğine bak!  

Küçük günahları hafife alma; çünkü sen Allah'a hangi 
günahla (affedilmeyecek ve azabı hak edecek) isyanı 
yaptığını bilemezsin. Benim tuzağımdan emin olma; zira 
benim imtihanım senin için, bir karıncanın karanlık bir 
gecede bir kaya üzerindeki yürüyüşünden daha gizlidir. Ey 
âdemoğlu!  

Bir isyan ettiğinde benim gazabımı hatırlayıp günahtan el 
çektiğin oldu mu?  

Sana emrettiğim gibi farzlarımı yerine getirdin mi?  

Miskinlere malından verdin, sana kötülük eden kişiye iyilik ettin mi?  

Sana zulmedeni bağışladın mı?  

Senden akrabalık bağını koparanla sen ilgilendin mi?  

Sana ihanet edene sen insaf ettin mi? Seninle küs olanla konuştun 
mu?  

Çocuğuna edep verdin, komşunu kendinden razı ettin mi?  

Âlimlere dinin ve dünyan hakkında sorular sordun mu?  
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Şüphe yok ki ben, sizin görünüşlerinize ve dış güzelliklerinize 
bakmam ancak kalplerinize bakarım.9  

İşte bu sıfatlar kimde varsa ben ondan razı olurum."  

9 Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz Allah (c.c) 
sizin cisimlerinize ve suretlerinize bakmaz. O ancak 
kalplerinize bakar (ve sizi ona göre değerlendirir)." Bk. 
Müslim, Birr; 33, ibn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Han-bel, 
Müsned, 2/285, 359.  

22. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Nefsine ve tüm yarattıklarıma bak; eğer kendin için 
nefsinden daha kıymetli birini bula-bilirsen onun ikram ve 
iyiliklerini kendine çek. Yok, eğer senin için nefsin kıymetli 
ise, o halde ona tövbe ve salih amellerle ikramda bulun. 
Allah'ın sana verdiği nimetlerini ve sizinle yaptığı sözleşmeyi 
hatırla. Hani siz 'işittik, itaat ettik' diyerek Allah'a söz 
vermiştiniz!  

Kıyamet günü gelip çatmadan önce Allah'tan korkun ve O'na 
dönün. O gün niceleri için bir aldanma ve zarar günüdür. O 
gün gelmesi hak olan bir gündür. O gün, bir günü dünya 
günleriyle elli bin güne denk bir gündür. 1°  

O gün, kimsenin konuşmaya güç yetiremediği ve mazeret 
sunmalarına izin verilmeyen bir gündür.11  

O gün, her şeyi alt üst eden bir gündür.  

O gün, sayha (çığlık) günüdür.  

O gün, çok çetin ve belâlı bir 
gündür. ^ 11 Meâric 70/4. 11 
Mürse/ât 77/35-36. İnâ 7/ 1* 
İnşân 76/10.  

O. gün hiçkimsenin (kendi başına) kimseye bir şey 
yapmaya imkan sahibi olmadığı bir gündür. O gün, 
bütün iş ve emir Allah'a aittir.13  

13 İnfitâr 82/19. 14Enfâl8/21. 47  

O gün, dünyanın harap olduğu göndür. O gün, yeryüzünün 
sarsıldığı ve birbirine çarpıp toz duman olduğu gündür. O 
gün, dağların kökünden sökülüp atıldığı bir gündür.  

O gün, azabın gelip çattığı, yok oluşun çabuklaştırıldığı, yıkım 
için görevli meleğe sür'a üfürülme emrinin verildiği ve kainatın 
yıkıldığı gündür. O gün, dehşetten küçük çocukların saçları 
ağarır. Artık sizler hakkı duyduk deyipte duymayanlar gibi 
olmayın.  
  

23. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"'Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikrediniz ve O'nu gece ve 
gündüz teşbih ediniz.'15 Ey İmrân oğlu Musa!  
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Ey beyan sahibi, kelâmıma kulak ver! Ben deyyân (hüküm 
sahibi) olan Allahım. Benimle senin aranda tercüman yoktur. 
Faiz yiyenleri, rahmanın gazabı ve şiddeti kat kat artırılmış 
ateş ile müjdele!  

Ey âdemoğlu! Kalbinde bir katılık, bedeninde bir rahatsızlık, 
rızkında bir  

daralma ve malında bir azalma bulduğun vakit sana 
yararı olmayan bir konuda (mâlâyâni) konuştuğunu bil.  

Ey âdemoğlu! Dilin dosdoğru olmadıkça dinin de dosdoğru 
olmaz. Sen rabbinden haya etmedikçe de dilin dosdoğru 
olmaz. 15 Ahzâb 33/41-42.  

Ey âdemoğlu! İnsanların ayıpları ile uğraşarak kendi ayıbını 
unuttukça şeytanı kendinden razı eder ve rahmanı kendine 
gazap ettirirsin.  

Ey âdemoğlu! Dilin bir aslan gibidir; onu kendi başına bırakırsan 
seni öldürür. Senin helak olman dilinin başı boş kalıp pervasızca 
konuşmasındandır."  

24. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

'Şeytan sizin düşmanınızda; öyleyse siz de ona düşman 
olun.'16 16 Fâtır 35/6.  

Bilin ki bugün gruplar halinde haşredileceğiniz, rahmanın 
huzurunda saflar halinde duracağınız, kitabı (amel defterinizi) 
harf harf okuyacağınız, gizli veya açık işlediğiniz her şeyden 
sorulacağınız bir gündür. Ogün, müttakileri binek üzerinde 
rahmanın huzuruna götürdüğümüz, günahkârları ise susuz 
olarak cehenneme sürdüğümüz gündür.^  

Sizin için hem müjde hem de tehdit vardır.  

Şüphesiz ki ben, benzeri olmayan Allahım. Kimsenin benimki gibi 
bir saltanatı ve hükümranlığı yoktur.  

Her kim benim için aralıksız oruç tutar ise ona çeşitli nimetlerimle 
iftar ettiririm.  

Kim gecesini ibadetle geçirirse, kendisine sevdiğim hallerden bir 
hal veririm.  

Her kim gözünü haram kıldığım şeylerden korursa, onu ateşimden 
emin kılarım.  

Rab benim; beni iyi tanıyın! Nimetleri veren benim; öyleyse 
bana şükrediniz. Koruyucu benim; siz de benim haklarımı 
gözetin! Yardım eden benim; (siz de dinime yardım suretiyle) 
17 Meryem 19/85-86. bana yardım ediniz. Affeden benim; 
bana istiğfarda bulununuz. Maksud benim; beni gaye 
edininiz. Veren benim; benden isteyiniz. Ma-bud benim; 
bana ibadet ediniz. Her şeyi bilen benim; benden korkunuz."  
  

25. KUDSİ HADİS Yüce Allah (c.c) şöyle 
buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  
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'Allah, kendisinden başka ilâh olmadığına şahittir. Melekleri 
ve adalet sahibi âlimler de O'ndan başka ilâh olmadığına 
şahittir. O, her şeye hükmü geçen ve her işini hikmetle 
gerçekleştirendir. Hiç şüphesiz Allah katında gerçek din 
İslâm'dır.'18 18 Âl-i İmrân 3/18-19.  

'Her kimm İslâm'dan başka bir dine yönelirse bu ondan 
asla kabul edilmeyecek ve o âhirette hüsrana 
uğrayanlardan olacaktır.' ^ O, güzel olan her şeye 
cenneti müjdelemiştir.  

Kim Allah'ı ihlâs ile tanır ve O'na itaat ederse kurtulur.  

Kim şeytanı tanır ve ona isyan eden selâmet bulur.  

Kim hakkı tanır ve ona tâbi olursa azaptan emin olur. Bâtılı tanıyıp 
ondan sakınan başarıya kavuşur.  

Her kim dünyayı ve şeytanı tanıyıp onları reddederse 
saadete erer. Kim âhireti tanıyıp onu talep ederse hidayete 
kavuşur. Şüphesiz Allah dilediğini hidayete erdirir. Hepiniz 
sonuçta O'na döndürülürsünüz.  

19 Al-i Imrân 3/85.  

Ey âdemoğlu! Allah rızkına kefil olmuşken senin rızık için 
çektiğin bu uzun süreli endişen neden? Allah, verdiğinin 
yerini dolduracak olduktan sonra bu cimriliğin niçin? Şeytan 
Allah'ın düşmanı iken bu gafletin neden?  

Allah'ın cezalandırması cehennemle olacağı halde senin keyif 
içinde olmanın sebebi ne?  

Allah'ın hayır sahiplerine mükâfatı cennet olduğu halde, senin 
isyan halinde olman niçin?  

Her şey benim kaza ve kaderimle meydana geldiği halde bu 
sabırsızlık ve feryadın niye?  

'Biz her şeyi takdir edip kitaba yazdık ki, elinizden çıkana 
tasalanmayasınız ve O'nun size verdiği ile de sevinip 
şımarmayasınız. Allah  

çok böbürlenen kibirli kimseleri sevmez.'" 
20 20 Hadîd 57/23.  

26. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"Ey âdemoğlu!  

Çokça azık edininiz (hayırlı, salih amel biriktirin); çünkü yol 
uzundur. Allah a karşı kulluğunuzu güzel ve sağlam yapın; 
zira deniz derindir. Ameli hakkıyla yerine getirin; çünkü sırat 
incedir. Yaptıklarınızı ihlâsla yapın; zira sizi hesaba çekecek 
olan Allah her şeyi görmektedir.  

Senin bütün arzuladıkların cennette, rahatın âhirettedir. Orada 
senin için güzel huriler vardır. Sen benim için ol, ben de senin için  

olayım. Dünyayı küçümseyip iyileri severek bana yaklaş. Şüphesiz 
Allah, iyilik sahiplerinin sevabını zayi etmez."  
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27. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar!  

Siz nasıl oluyor da Allah'a isyan ediyorsunuz? Halbuki siz 
daha güneşin verdiği hararete feryat ediyorsunuz, 
cehennemin ateşine nasıl dayanacaksınız?  

O cehennemin yedi tabakası vardır. İçindeki ateşin harareti 
birbirini yer. Her bir tabakasında yetmiş bin ayrı ateş bölümü 
vardır. Her bölümde yetmiş bin bina vardır; her binada 
yetmiş bin ev vardır. Her evde, yetmiş bin kuyu vardır. Her 
kuyuda ateşten yetmiş bin tabut ve her tabutta ateşten 
yetmiş bin akrep vardır. Tabutların her birinin üstünde de 
yetmiş bin adet zakkum vardır.  

Bu ağaçların her birinin altında ateşten yetmiş bin görevli 
ve her bir görevlinin emrinde ateşten yetmiş bin melek 
ile ateşten yetmiş bin koca yılan bulunmaktadır.  

Bu ateşten yılanların boyu yetmiş bin zirâ-dır. Her bir yılanın 
karnında öldürücü siyah zehirden bir deniz bulunmaktadır.  

Her bir akrebin bin tane kuyruğu vardır. Kuyruklardan her 
bir tanesinin boyu yetmiş bin zirâdır. Kuyruklarda yetmişer 
bin rıtl öldürücü zehir bulunur. 'Zâtıma, Tûr'a, yayılmış ince 
deri üzerinde yazılı kitaba (Kur'an'a), Beyt-i Ma'mur'a, 
yükseltilmiş göğe, dolan denize andolsun ki rabbinin azabı 
muhakkak vuku bulacaktır.' 21  

Ey âdemoğlu! Ben bu ateşi ancak kâfir, ko-vucu, riyakâr, malının 
zekâtını vermeyen, zina eden, faiz yiyen, içki içen, yetimlere  

zulmeden, ölünün ardından dövünenler ile komşusuna 
eziyet eden ve işçi çalıştırdığı halde ücretini ödemeyenler 
için yarattım. 'Ancak tövbe edip iman ederek salih amel 
işleyenler müstesnadır. 21 Tur 52/1-6.  

İşte onlar, Allah'ın kötülüklerini iyiliklerle değiştireceği 
kimselerdir. Allah çok affedici ve çok acıyandır.'22  

Ey kullarım! Nefislerinize acıyın; zira bedenler zayıf, yol 
uzun, yük ağır, sırat incedir. Hepinizin hesabını görecek olan 
zât ise, her şeyi görendir. Hüküm verecek olan hâkim, 
âlemlerin rabbidir." 22 Furkân 25/70. 28. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey insanlar!  

Fâni bir dünyaya ve sonu olan bir hayata nasıl rağbet ediyorsunuz? 
Hiç şüphesiz itaat edenler sekiz kapısından cennetlere girerler.  

Her bir cennette yetmiş bin bahçe bulunmaktadır. Bu bahçelerden 
her birinde de yakuttan yapılma yetmiş bin köşk vardır.  

Bu köşklerde ise zümrütten yetmiş bin ev ve bu evlerin her birinde 
kırmızı altından yetmiş bin oda vardır.  

Bu odaların her birinde beyaz gümüşten yetmiş bin asma kat 
vardır ki, bu asma katların her birinde de yetmiş bin siyah 
renkli sofra bulunmaktadır.  
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Bu sofralardan her birinde mücevherden yapılma yetmiş bin tabak 
ve her tabakta yetmiş bin çeşit yemek vardır. Her bir asma katta  

kırmızı altından yetmiş bin yatak, bunların her birinde yetmiş bin 
ipek, kalın ve ince atlastan yapılmış yetmiş bin döşek bulunur.  

Yine yatakların her birinin yakınında içinden hayat suyu, 
süt, şarap ve balın aktığı yetmiş bin nehir vardır. Bu 
nehirlerin her birinin ortasında yetmiş bin çeşit meyve 
bulunur. Her bir evde yetmiş bin erguvandan çadır ve her 
bir döşekte de beyaz tenli gözde  

hurilerden biri bulunmaktadır. Bu hurilerin her birinin elinin 
altında henüz ergenliğe adım atmamış saklı cevherler misali 
yetmiş bin hizmetkâr kız vardır.  

Her bir köşkün tepesinde yetmiş bin kubbe, her bir kubbede 
de kimsenin gözünün görmediği, kulağının işitmediği ve hiçbir 
beşerin hayal dahi edemeyeceği (güzellikte) rahman 
tarafından verilmiş yetmiş bin hediye, bulunmaktadır. 'Onlar 
için diledikleri meyveler,  

iştahla arzu duyacakları kuş etleri ve şahin gözlü, saklı incilere 
benzeyen  

huriler vardır. Bunlar onlara işledikleri iyi amellere 
karşılık bir mükâfat olarak verilir.'23  

Cennetlikler cennette ölmez, yaşlanmaz ve üzülmezler. 
Oruç tutmaz, namaz kılmaz ve hastalanmazlar. Onların 
küçük veya büyük ab-deste çıkmak gibi bir ihtiyaçları 
olmaz.24 23 Vakıa 56/20-24.  

24 ilgili hadisler için bk. Buhârî, Bed'ü'l-Halk, 8; Müslim, Cennet, 15-
17;  

Tirmizî, Sıfatü'l-Cennet, 7; İbn Mâce, Zühd, 39; Dârimî,  

Rikâk,104; Ahmed b. Hanbel, Müs-ned, 2/232, 253, 316; 
3/316, 349, 354, 364, 384. Onlar oradan çıkarılacak da 
değiller.  

İşte her kim bu cennetlere girmeyi arzu eder, ikramımı, 
yakınlık ve nimetimi isterse; her işinde sadakat, dünyayı 
değersiz görmek ve aza kanaat etmek ile bana yaklaşsın."  

29. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Mal benim malım, sen ise benim kulumsun. Benim malımdan sahip  

olacağın, ancak yiyip tükettiğin veya giyip eskittiğin 
yahut sadaka vererek ebedî kıldığın kısmıdır.  

Bana ve sana ait olan şeyler üçe ayrılır: Biri bana, biri sana 
aittir. Diğeri de ikimiz arasındadır.  

Bana ait olan senin ruhundur. Sana ait olan işlediğin 
amelindir. İkimizin arasında olan ise senin dua etmen, benim 
de duana karşılık ver-memdir.  
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Ey âdemoğlu! Şüpheli şeylerden sakın, verdiğime kanaat et, 
âhirette beni görürsün. Bana ibadet edersen, bana ulaşırsın. 
Beni ararsan, bulursun.  

Ey âdemoğlu! Sen, işledikleri suçlar yüzünden cehenneme 
giren yöneticiler, isyan eden cahiller, haset eden âlimler, 
hain tüccarlar, kulun hiçbir amelinden mesul olmadığını 
söyleyen cahil kimseler, gösteriş yapan hayır sahipleri ve 
ibadet yapanlar, kibirli zenginler, yalancı fakirler gibi 
olacaksan; cenneti isteyenlerle ne ilgin olabilir?" 30. KUDSİ 
HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"'Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak müslüman 
olarak ölün.' 25  

Ey âdemoğlu!  

Amelsiz ilim, peşinden yağmur gelmeyen şimşek ve yıldırıma 
benzer.  

İlimsiz amel, meyvesiz ağaç gibidir.  

Ameli olmayan âlim, oksuz yaya benzer (hedefine ulaşamaz).  

Zekâtsız mal, taş üzerine tuz ekmeye benzer (ondan bir 
hayır çıkmaz). Ahmak birine yapılan öğüt, hayvanlara 
sunulan inci ve mücevhere benzer. 25 Al-iİmrân 3/102.  

Kalbi katı olanın yanında bulunan ilim, içinde su bulunan taşa 
benzer  

(İçindeki su taşa etki edemediği gibi, kalbi katı kimseye 
de içindeki ilim tesir etmez).  

İsteksiz kimselere verilen vaaz, kabirlerin yanında güzel 
sesle nâme okumaya benzer. Haram maldan verilen 
sadaka, elbiseye bulaşan bir necaseti sidikle yıkamaya 
benzer.  

Zekâtsız namaz, ruhu olmayan bedene 
benzer. Tövbesi olmayan âlim, temelsiz 
kurulan eve benzer.  

'Onlar Allah'ın mekrinden (gizli imtihanından) güvende mi 
oldular? Halbuki helak olan kimselerden başkası Allah'ın 
mekrinden emin olmaz."26  

26 A'râf 7/99.  

31. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Benim yanımdaki değerin, dünyaya olan meylin ve 
kalbinde taşıdığın muhabbetim kadardır. Zira ben dünya 
sevgisi ile benim sevgimi bir kalpte asla birleştirmem.  

Ey âdemoğlu! Takva sahibi ol, beni tanırsın. .. Açlık çek, beni 
görürsün. Yalnız bana ibadete yönel, bana ulaşırsın. Amelini 
gösterişten temiz tut, sana muhabbet elbisesini giydireyim. 
Beni zikretmek için vakit ayır, seni meleklerimin yanında 
anayım.  
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Ey âdemoğlu! Kalbinde Allah'tan başkası varken ve sen 
O'ndan başkasından bir şey umarken, ne zamana kadar 
hem, 'Allah her şeyden yücedir' diyeceksin hem O'ndan 
başkasından korkmaya devam edeceksin?  

Allah'ı hakkıyla tanısaydın, düşünceni O'ndan başkasıyla 
meşgul etmezdin, O'ndan başkasından korkmazdın ve 
O'nun zikrini dilinden hiç düşürmezdin.  

Ey âdemoğlu! Fakirlikten korktuğun kadar cehennemden korkmuş 
olsan, seni hiç ummadığın yerden rızıklandırırdım.  

Ey âdemoğlu! Dünyaya duyduğun rağbet kadar cennete rağbet 
etseydin,  

seni her iki âlemde de mesut kılardım. Bazılarınızın 
bazılarını zikrettiği kadar olsun beni zikretseydiniz, 
melekler sabah akşam sizi selâmlardı.  

Dünyayı sevdiğiniz ölçüde benim için ibadet etmeyi 
sevseydiniz, peygamberlere ikram ettiğim nimetlerden size 
de ikramda bulunurdum. Kalplerinizi dünya sevgisiyle 
doldurmayın; onun yok olup gitmesi yakındır."  

32. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"Günah işlememek için göstereceğin azıcık sabır, senin için, 
cehennem azabının çoğuna sabretmenden daha kolaydır. 'Doğrusu  

O'nun azabı daimî olup geçici değildir.' &  

Azıcık taat için sabretmen, sana içinde daimî nimetler barındıran 
uzun bir rahatlık kazandırır.  

Ey âdemoğlu! Rızkını başkasına yedirmeden önce benim 
sana vereceğimi ahdettiğim şeye güven. Ben senden 
vazgeçmeden evvel, sen dünyadan vazgeç.  

Hesap gününde iyiliklerin yok olup gitmeden evvel kendini 
şüphelerden  

arındır. Âhireti zikrederek kalbini mamur et. Şunu bil ki, 
senin kabirden başka bir barınağın yoktur.  

27 Furkân 25/65.  

Ey âdemoğlu! Cennete girme arzusu olan, hayırlı işlere 
koşar. Ateşten korkan kimse, kötülüklerden el çeker. Nefsini 
şehvetlerden (kötü arzulardan) meneden kimse, en üstün 
dereceleri elde eder. Ey İmrân oğlu Musa! Sen taharet 
(abdest) üzere değilken sana bir musibet erişirse, sakın 
kendinden başkasını kınama.  

Ey Musa! Fakirlik, bir çeşit iyiliktir; ancak o, (nefis için) en büyük 
ölümdür. Ey Musa! İstişare etmeden iş gören pişman olur. 
İstihare eden pişman olmaz."  

33. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Amelleri ile gösteriş peşinde 
olan kimse, dağın zirvesine sırtında su taşıyan kimseye benzer.  
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Ona yaptığı işten, ancak zorluk ve yorgunluk kalır. Kendisinin hiçbir 
ameli kabul edilmez.  

Bu kimse, her ne zaman su ile buluşsa, su onu yumuşatmaz 
(Gösterişçi de böyledir; birçok hayırlı amelle iç içe olur, fakat 
kalbi yu-muşayıp ihlâs sahibi olmaz).  

Ey âdemoğlu! Ben ancak benim rızâm için yapılan bir ameli 
kabul ederim. Ne mutlu ihlâs sahiplerine!  

Ey âdemoğlu! Fakirliğin sana doğru geldiğini gördüğünde, 
ona, 'Ey salihlerin süsü ve şiarı, merhaba!' de (onu gönül 
hoşluğu ile karşıla). Zenginliğin sana doğru geldiğini 
gördüğünde de, 'Bu (işlediğim bir hatadan dolayı) bana 
peşin olarak verilmiş (âhirete bırakılmış) bir cezadır' de 
(hemen sevinmeyip dikkatli ol).  

Bir misafirin, (kimsenin ilgilenmediği için) bir yerde 
mahsur kaldığını görürsen (bunun vebalinden kork ve), 
'Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım!' deyip 
onunla ilgilen.  

Ey âdemoğlu! Mal benimdir, sen benim kulumsun ve misafir de 
benim elçimdir. Nimetimi senden çekip almamdan korkmaz mısın?  

Rızık benim rızkımdır, sana düşen ise şükürdür. Bu şükrün faydası 
da  

«ana dönecektir. Sana verdiğim nimetlerden dolayı bana 
hamdetmek istemez misin?  

Ey âdemoğlu! Yerine getirmen gereken üç emir vardır: 
Malının zekâtını vermen, akrabanı gözetip onun hukukunu 
koruman, ailene ve misafire karşı gerekeni yapman. Sana 
vacip kıldığım bu emirleri yerine getirmezsen, seni âlemlere 
ibret olacak şekilde cezalandırırım. Ey âdemoğlu! Ailenin 
hakkını gözetir gibi komşunun haklarına saygı 
göstermezsen, sana bakmam, amelini kabul etmem ve 
duana da icabet etmem.  

Ey âdemoğlu! Tıpkı senin gibi yaratılmış birine dayanıp bel 
bağlama; seni ona havale ederim (senden özel desteğimi 
çekerim).  

Yarattıklarıma kibirle muamele etme; çünkü senin aslın, 
erkeğin beli ile kadının göğüs kemiği arasından çıkan ve 
sidik kanalından dışarı atılan bir menidir.  

Sana haram kıldığım şeye bakma; zira böcekler ilk önce 
gözlerinden yemeye başlayacaktır. Şunu bil ki, her bakış ve 
sevgiden dolayı hesaba çekileceksin.  

Öyleyse yarın benim huzurumda hangi makamda olacağını düşün; 
çünkü  

ben bir an olsun senin gizli hallerinden gafil değilim. Hiç  

şüphesiz ben, kalplerin içinde saklı olan düşünceleri bilirim."  

34. KUDSİ HADİS  
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Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: . "Ey 
âdemoğlu! Bana hizmet et; ben bana hizmet edeni 
sever ve kullarımı onun hizmetine koştururum.  

Sen, ömrünün geçip giden kısmında bana isyanının ne 
ölçüde olduğunu bilemezsin. Yine ömrünün kalan kısmında 
da bana ne derece isyan edeceğini bilemezsin.  

Beni unutma, hatırında tut; zira ben dilediğim her şeyi 
yaparım. Bana kulluk et, çünkü sen zelil bir kulsun. Ben ise 
yüce olan rabbim. Eğer kardeşlerin ve sevenlerin senin 
günahlarının kokusunu alabilseler ve senin işlediğin ameller 
hakkında benim bildiklerimi  

bilselerdi, (günahlarının kötü kokusundan dolayı) seninle oturmaz 
ve yakınlık kurmazlardı.  

Nasıl oluyor da, ömrün annenin seni doğurduğu günden bu yana 
eksilip dururken, günahların her geçen gün artıyor?  

Ey âdemoğlu! Gemisi battıktan sonra denizin ortasında etrafı 
dalgalarla çevriliyken bir tahta parçasına tutunmak zorunda kalan  

birinin uğradığı felâket, senin şu an içinde bulunduğun 
durumdan daha kötü değildir.  

Günahlarının cezasını kesin olarak göreceğini kabul et; yaptığın 
hayırlı amellerinin kabulü hususunda ise korku içinde bulun.  

Ey âdemoğlu! Ben sana afiyet nazarı ile bakıyor ve günahlarını 
örtüyorum. Oysa benim sana bir ihtiyacım yok. Sen ise bana 
muhtaç olduğun halde isyan içindesin.  

Ey âdemoğlu! Ne zamana kadar böyle idare edeceksin? Fâni 
olduğu halde dünyayı imar ediyorsun ve baki olduğu halde 
âhireti harap bırakıyorsun. Ey âdemoğlu! Yarattıklarımı idare 
ediyor ama yine de zararlarından korkuyorsun.  

Ey âdemoğlu! Yer ve gök ehlinden herkes senin bağışlanman 
için talepte bulunsa bile senin günahların için ağlaman gerekir. 
Çünkü hangi hal üzere benimle karşılaşacağını bilmiyorsun. 
Ey İmran oğlu Musa! Söyleyeceklerimi iyi dinle! Ben hakkı 
söylerim. İnsanlar onun şerrinden, zulmünden, hilesinden, 
haset, kin ve ko-ğuculuğundan emin olmadıkça hiçbir kulum 
bana iman etmiş değildir. Ey Musa, 'De ki: İşte bu, size 
rabbinizden gelen haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr 
etsin.'" 28 28 Kehf 18/29. 35. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

iki nimet içinde ve bunlardan hangisinin daha fazla aleyhine 
olduğunu kestiremez halde sabahlarsın. Bunlardan biri; 
günahlarının örtülerek insanlardan saklanması; diğeri de 
insanların seni iyi bilip övgü ile anmalarıdır.  

İnsanlar, senin hakkında bildiklerimi bilmiş olsalar sana selâm 
bile vermezlerdi. Afiyet içinde olman, insanlara muhtaç 
bulunmaman, onların  
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sana ihtiyaç duymaları ve şerlerinin senden uzak tutulması ise 
bundan daha büyük bir nimettir.  

Bana hamdet, senin üzerindeki nimetimin büyüklüğünü bil, 
amelini gösterişten uzak tut, korku üzere bulunan bir yolcu 
gibi azık edin ve hayırlı amelini arşımın altında yap.(Amelini 
ahirete kadar zayi etme.= Ey ademoğlu! Katı kalpleriniz 
işlediğiniz amelleriniz yüzünden, amelleriniz bedenleriniz 
yüzünden ve bedenleriniz de dilleriniz yüzünden 
ağlamaktadır.  

Ey ademoğlu! Benim hazinelerim ebediyyen tükenmez. 
Senin infak ettiğin ölçüde sana infak eder, cimrilik ederek 
kıstığın ölçüde de senden kısarım.  

Sana veddiğim rızıktan miskinlere karşı cimrilikte bulunman; 
bana karşı kötü zannın, fakirlikten korkman ve bana güven 
duymamandandır. Ben seni rızka çok önem verecek şekilde 
yarattım. Sen rızkı düşündüğünde seni ben rızıklandırdım. 
Öyleyse infakta bulun ve benim rızkımla kullarıma karşı 
cimrilik etme. Çünkü ben, verdiğinin yerini dolduracağıma 
söz verdim, ayrıca sana sevap vaatettim.  

Durum bu iken sen niçin kitabım hakkında şüphe içindesin? 
Benim vaadimi ve peygamberlerimi tasdik etmeyen kimse, 
benim rab olduğumu inkar etmiş demektir. Rab olduğumu 
inkar edeni yüzükoyun ateşe atarım.  

36. KUDSİ HADİS:  

Yüce Allah c.c. şöyle buyurmaktadır:  

Ey ademoğlu! Ben kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığı 
Allah'ım.  

Bana şükredin ve beni inkar etmeyin.  

Ey Ademoğlu! Her kim benim bir velime düşmanlıkta bulunursa 
bana savaş ilanında  

bulunmuş olur. Benden başka yardımcısı olmayana zulmedene 
karşı gazabım şiddetli olur.  

Benim kendisi için yaptığım taksime razı olanın rızkını 
bereketlendiririm; kendisi istemese bile dünya ona koşarak gelir."  

37. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Elini vicdanına koy ve kendin için istediğin şeyi başkası için 
de iste. Ey âdemoğlu! Bedenin zayıf, dilin hafif meşrep (ileri 
geri ayarsız konuşur), kalbin ise merhametsizdir.  

Ey âdemoğlu! Sonun ölümdür. O sana gelmeden önce sen onun 
için amelde bulun.  

Ey âdemoğlu! Uzuvlarından hiçbirini ona ait rızkı yaratmadan 
var etmedim.  

Ey âdemoğlu! Seni gözsüz yaratmış olsam göze hasretlik duyacak; 
sağır yaratmış olsam duymaya özlem çekecektin. Sana  
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bahşettiğim nimetlerimin kıymetini bil ve bana şükürde bulun; 
nankörlük etme, sonunda dönüş banadır.  

Ey âdemoğlu! Taksim edip sana ayırdığım rızkı elde etmek 
için kendine sıkıntı verme. Sana ayırdığım rızık, sen onu 
tümüyle elde edene kadar seni aramaktadır.  

Ey âdemoğlu! Benim adımla yalan yeminde bulunma! Benim 
adıma yalan yeminde bulunanı ateşe atarım.  

Ey âdemoğlu! Rızkımı yediğin vakit hemen ardından bana 
kulluğa yönel. Ey âdemoğlu! Benden yarının rızkını isteme; 
çünkü ben senden yarının amelini istemiyorum.  

Ey âdemoğlu! Ben senin az ameline razı olurken, sen benim sana 
bahşettiğim çok rızka bile razı olmuyorsun.  

Ey âdemoğlu! Dünyayı kullarımdan birine bırakacak olsam; 
kullarımı  

bana itaate davet etsinler ve emirlerimi uygulasınlar diye 
peygamberlerime bırakırdım.  

Ey âdemoğlu! Ölüm sana gelmeden önce nefsin için çalış. 
Hatalarının örtülmesi ve cezasının hemen verilmemesi seni 
aldatmasın; şüphesiz onları takip edip yazan melekler 
vardır.  

Hayatın devamı ve uzun emel sana tövbeyi unutturmasın. 
Yoksa tövbeyi, pişmanlığın sana bir fayda yermeyeceği 
zamana tehir ettiğine pişman olursun.  

Ey âdemoğlu! Benim sana verdiğim maldan zekâtını ayırmaz 
ve fakirlerin hakkını esirgersen zalimlerden biri sana musallat 
edilerek malın elinden alınır. Buna karşılık sana sevap da 
vermem. Ey âdemoğlu! Rahmetimi dilersen bana itaate sarıl. 
Azabımdan korkuyorsan bana isyan etmekten sakın.  

Ey âdemoğlu! Dünya sana yöneldiğinde ölümü, günahlara arzu 
duyduğunda da tövbeyi hatırla.  

Mal kazanacak olursan hesabını vereceğini, yemeğe oturacağın 
vakit aç  

olanları, nefsin seni bir zayıfa karşı gücünü kullanmaya  

çağırdığında Allah'ın gücü ve kudretini hatırla ve bil ki Allah 
dilese onu sana musallat edebilirdi.  

Başına bir belâ geldiğinde, 'La havle ve lâ kuvvete illâ billâh 
(kötülükten korunmak, hayırlarda muvaffak olmak ancak 
Allah'ın yardımı ile mümkündür)' diyerek yardım dile. 
Hastalanırsan sadaka vererek bedenine şifa ara. Sana bir 
musibet erişecek olsa, 'innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (Biz 
Allah'ın mülküyüz ve O'na döneceğiz) de!"  

38. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ey âdemoğlu!  

Hayır işle. Hayır cennetin anahtarıdır ve oraya götürür. Serden 
sakın, o cehennemin anahtarıdır; sonuçta sahibini oraya sürükler.  
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Ey âdemoğlu! Bil ki inşa ettiklerin yıkılacak, ömrün harap, 
bedenin toprak olacak. Birikimlerin vârislerinin, nimetler de 
başkasının eline geçecek. Bütün bunlardan sana kalan, 
hesabı, pişmanlığı ve cezasını çekmek olacak.  

Kabirdeki arkadaşın amelindir. Hesaba çekilmeden önce 
sen kendini hesaba çek ve itaatime yapış, bana isyandan 
sakın. Sana verdiğime rıza göster, şükredenlerden ol.  

Ey âdemoğlu! Güle güle günah işleyeni ağlaya ağlaya ateşe atarım.  

Benden korkarak ağlayanı, gülerek cennete koyarım.  

Ey âdemoğlu! Hesaba çekileceği gün fakirlerden olmayı temenni 
edecek nice zenginler vardır.  

Nice zalimler de vardır ki, ölüm onları zelil kılmıştır.  

Nice tatlılıklar var ki, ölüm onları acılaştır-mıştır.  

Hallerinden memnun ve mutlu niceleri var ki, ölüm bu 
sevinçlerini zehir etmiştir. Nice kısa anlık sevinçlerin sonu, 
uzun hüzünler olmuştur.  

Ey âdemoğlu! Hayvanlar senin ölüm hakkındaki bilgine sahip 
olsa açlık ve susuzluktan ölene kadar yemeden içmeden 
kesilirlerdi. Ey âdemoğlu! Sana ölümden ve onun şiddetinden 
başka bir ceza verilmeyecek olsaydı dahi, bunun şiddetinden 
geceleri sükûnet içinde olmaman, gündüzleri rahat 
bulmaman gerekirdi. Ölümün acısı bu ise, ya ardındaki daha 
şiddetli durumlarda halin nice olur?  

Ey âdemoğlu! Âhiret yaşamında ulaşacağın nimetler 
vesilesiyle ölüm sırrını arkanda bırak, dünyada esef 
duyacağın tek şey elden kaçırdığın hayırlar olsun.  

Dünya hayatında elde ettiklerinle şımarma, elinden çıkanlar için 
de üzülme.  

Ey âdemoğlu! Seni topraktan yarattım, tekrar toprağa 
döndüreceğim ve bir kez daha topraktan dirilteceğim.  

Dünya ile vedalaş ve ölüme hazırlan. Bil ki ben bir kulu 
sevdiğimde, dünyayı ondan uzak tutar ve onu âhiret için 
çalıştırırım. Ona dünyanın kusurlarını gösteririm; böylece 
ondan sakınır, cennet ehlinin amelleri ile meşgul olur. Ben 
de bunun üzerine onu rahmetimle cennete dahil ederim.  

Bir kuluma da buğzedersem, ona beni bıraktırır, dünya ile 
meşgul eder ve dünya ameli için çalıştırırım. Böylelikle ateş 
ehlinden olur,  

onu cehenneme dahil ederim.  

Ey âdemoğlu! Uzun bile olsa her ömür fânidir. Tıpkı bir 
gölgenin uzantısı gibi kısacık bir an durur; fakat bir daha geri 
dönmemek üzere kaybolur gider.  

-Ey âdemoğlu! Seni yaratan benim, sana rızk veren de. Sana 
can veren de senden canını alacak olan da benim. Yine seni 
diriltecek olan ve hesaba çekecek olan da benim. Sen, 
kendine herhangi bir yarar yahut zarar vermeye, hayata, 
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ölüme ve dirilmeye sahip olmadığın halde, işlediğin kötü 
işlerin karşılığını göreceksin.  

Ey âdemoğlu! Bana itaatte bulun ve bana hizmet et. Rızkın için 
endişe etme, ben onun için sana yeterim. Senin için bizzat 
benim karşılayacağım şeylerin derdini kendine yük etme!  

Ey âdemoğlu! Sana takdir edilmemiş ve ulaşamayacağın bir 
şeyin yükünü niçin çekersin? İşlemediğin bir amelin 
sevabını alamayacağın gibi sana takdir edilmemiş bir şeye 
de sahip olamazsın. Ey âdemoğlu! Yolu ölüm olan biri 
dünya ile nasıl sevinebilir? Evi kabir olan biri dünya 
yurdundaki evi ile nasıl mutluluk duyabilir?  

Ey âdemoğlu! Şükrünü eda ettiğin az bir mal, şükrünü 
yapamayacağın çok maldan hayırlıdır.  

Ey âdemoğlu! En hayırlı malın, önden gönderdiğindir. En 
hayırsızı ise ardından dünyada bıraktığındır. Nefsin için 
önden hayır yolla, ölümden önce onu yanında bulursun.  

Ey âdemoğlu! Dertli olana dertten kurtuluş veren, istiğfar 
edeni affeden, tövbe edeni sakındıran, çıplağı giydiren, korku 
içinde olanın korkusunu gideren, aç olanı doyuran benim. 
Kulum bana itaat ve kulluk  

üzere bulunur, emrime razı olursa onun işlerini 
kolaylaştırır, gücüne güç katar, göğsüne genişlik veririm.  

Ey Musa! Her kim yetimin ve fukaranın malı ile 
zenginleşirse onu dünyada fakirleştirdiğim gibi âhirette de 
azaba çarptırırım. Kim fakirlere  

ve zayıflara karşı kibirlenip merhametsizlik ederse, onun binasını 
harap eder, cehennemi ona mesken yaparım.  

'Şüphesiz İd bunlar, evvelki sahîfelerde, İbrahim 
ve Musa'nın sahîfelerinde de mevcut olan 
öğütlerdir.'"29 29 A'lâ 87/18-19.  

39. KUDSİ HADİS  

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: "Ben kulumun benim 
hakkındaki itikad ve zannına göre kendisine muamele 
ederim. Artık kulum nasıl isterse benim hakkımda öyle itikad 
etsin.  

Kulum beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim. Beni içinde 
(kalbinden gizli olarak) zikrederse, ben de onu zâtımla özel 
olarak zikrederim.  

Kulum beni bir topluluk içinde zikrederse, ben de onu, o 
topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde (meleklerin 
arasında) zikrederim. Kulum bana güzel amelleri ile bir karış 
yaklaşırsa, ben ona bir karış yaklaşırım. O bana bir karış 
yaklaşırsa, ben ona bir kulaç  

yaklaşırım. Kulum bana yürüyerek gelirse, ben ona (rahmetimle) 
koşarak gelirim."  

40. KUDSİ HADİS  
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Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır:  

"Ey kullarım! Ben zulmü kendime haram kıldım; onu sizin 
aranızda da haram kıldım; öyleyse birbirinize zulüm yapmayın.  

Ey kullarım! Benim hidayete ulaştırdıklarım hariç, hepiniz 
sapıklık içinde kalırsınız, öyleyse benden sizi hidayete 
ulaştırmamı isteyin ki, size hidayet nasip edeyim.  

Ey kullarım! Benim doyurduklanm hariç, hepiniz açsınız; öyleyse 
benden sizi doyurmamı isteyin ki,' size yiyecek vereyim.  

Ey kullarım! Benim giydirdiklerim hariç, hepiniz çıplaksınız; 
öyleyse benden sizi giydirmemi isteyin ki, size giyecek vereyim.  

Ey kullarım! Sizler gece-gündüz hata edip günah 
işliyorsunuz. Ben ise bütün günahları affediyorum. Öyleyse 
siz de benden günahlarınızın affını isteyin ki, sizleri 
affedeyim.  

Ey kullarım! Sizin bana bir zarar vermeye gücünüz 
yetmez ki, zarar veresiniz. Aynı şekilde, bana bir fayda 
vermeye de gücünüz yetmez ki, fayda veresiniz.  

Ey kullarım! Sizin ilk insandan son insana kadar hepiniz, 
insanlarınız ve cinleriniz en muttaki bir insan gibi olsanız ve o sıfat 
içinde  

bana kulluk etseniz, bu benim mülkümde hiçbir şey artırmaz, 
yüceliğime bir şey katmaz.  

Ey kullarım! Sizin ilk insandan son.insana kadar hepiniz, 
insanlarınız ve cinleriniz en günahkâr bir insan gibi olsanız ve 
o halde bana isyan etseniz, bu benim mülkümde hiçbir şey
eksiltmez, yüceliğime hiçbir zarar vermez.

Sizin ilk insandan son insana kadar hepiniz, insanlarınız ve
cinleriniz bir tepede toplansanız, her biriniz benden bir şey
istese ve hepinize istedikleri şeyleri versem, bu benim
mülkümde hiçbir şey eksiltmez.

Ey kullarım! Siz amel etmektesiniz, ben ise amellerinizi
sizin için tesbit edip yazıyorum; sonra onların karşılığını
size tam olarak vereceğim.

Kim amel defterinde bir hayır bulursa, (onu kendisine nasip eden)
yüce

Allah'a hamdetsin. Kim de amel defterinde kötü işler
bulursa, başkasını değil, sadece kendi nefsini kınasın."
Âlemlerin rabbi yüceAllah'a hamdolsun.

TASAVVUF 
NEDİR? EHLİ 

KİMDİR?  
• Tasavvuf bir ilim-irfan mektebidir.

Esrar odasının ilâhî sırlarına mazhar olabilmek ve hakikatı anlamak
için kurulmuş bir mektep. Bu tahsil sayesinde bütün ilimlerin özüne
inilir. Asıl mânâ süzülmektir.
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Tereyağının süzüldüğü gibi süzülmek, haddelerden geçmek. 
Koca bir adam olarak girdim, zerre hakir olduğumu bildim. 
Tasavvuftan gaye budur. Bu hâle gelebilmek için tasavvuf 
elzemdir. Her müslüman için zaruri bir yoldur.  

Lüzumu ise Âyet-i kerime’lerle ispat edilmiştir. Allah-u Teâlâ Âyet-i 
kerime’sinde:  

“Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik.” 
buyuruyor.  

(Mâide: 48)  

Fahrüddin-i Râzi Hazretleri ve diğer bazı müfessirler bu Âyet-i 
kerime’ye “Ey kullarım!  

Sizin her birinize iki şeyi vâcip ettim. Evvelâ şeriat, sonra 
da tarikat.” Mânâsını vermişlerdir. Çünkü “Minhac” lügat 
itibariyle  

“Münevver bir yol” demektir. Ve buna benzer bir çok Âyet-i 
kerime’ler vardır. Allah-u Teâlâ:  

“Benim zikrim için namaz kıl!” (Tâhâ: 14)  

Âyet-i kerime’si ile namazı emretmiş olduğu gibi;  

“Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin!” (Ahzab: 41)  

Âyet-i kerime’sinde kendisini zikretmeyi emretmiştir. Namaz da ilâhi 
bir emirdir, zikrullah da ilâhî bir emirdir.  

İnsanların mizaçları yaratılış itibarı ile değişik olduğundan, 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz zikrullah 
emrini alınca; Hazret-i Ebu Bekir -radiyallahu anh- Efendimiz’e 
kalbi zikir yapmayı, Hazret-i Ali radiyallahu anh- Efendimiz’e de 
cehrî zikir yapmayı ve insanlara öğretmelerini emir 
buyurmuştur.  

Ve bu yol o günden bu güne, Piran-ı izam Hazeratının el ve 
gönüllerinde zamanımıza kadar teselsülen gelmiştir. Bu silsile-i 
celile, tevatür ile sabit olmuştur. Her devirde büyük bir cemaat 
tarafından doğruluğu tasdik edilmiştir.  

İmam-ı Rabbâni -kuddise sırruh- Hazretleri:  

“Tevatür ile dinde sabit olanı inkâr etmek küfürdür.” 
buyurdular. Bir Âyet-i kerime’de de:  

“Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta iken, otururken ve 
yanlarınız üzerinde yatarken de  

Allah’ı zikredin.” buyuruluyor. (Nisa: 103)  

Bu emre uyan ve gereğini icrâ edenler Hakk’ın sevgisini 
kazanırlar. Zahirde kalanlar Âyet-i kerime ve Hadis-i 
şerif’lerdeki zikri, yalnız namaz olarak kabul ediyorlar. 
Bilmediklerinden hakikatlara gözü yumuk bakarlar. Halbuki 
bâtına intikâl edip, iç âlemine döndükleri zaman bunun 
hakikatını göreceklerdir. Allah-u Teâlâ:  

“Allah’ı unuttuklarından dolayı Allah’ın da kendilerini 
kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar 
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fâsıkların tâ kendileridir.” (Haşr: 19) Âyet-i celile’si 
icabınca zikir ve fikirden gafil olan müminleri “Fâsık” 
kelimesi ile tabir buyuruyor.  

Allah-u Teâlâ’nın bir kulunu sevmesi, muhakkak ki o kulun 
zikrullah’ı sevmesi ve onunla iştigal etmesi ile kaimdir.  

Yani zâhirimizi süslemek için Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-
in şeriatına, bâtınımızı ziynetlendirmek, iç dünyamızı nurlandırmak 
için de tarikatına ittiba eylemelidir. Şeriatla dış nizam, tarikatla da iç 
nizam tesis edilir.  

İç âleme intikal ancak farz ve nafilelerle kazanılır. Çünkü 
farzların edası ile mükellef olan beden olduğu gibi, nafilelerle 
memur olan da ruhaniyettir.  

Bir insan söz ve davranışlarına şer-i şerif çerçevesinde yön 
vermezse onun tarikattan feyz alamayacağı açık bir gerçektir. 
Doktorun verdiği ilaçları kullanıp, perhize riayet etmeyen bir 
hasta gibi olur.  

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, tarikatların hepsine Allah-u 
Teâlâ’nın emr-i şerifi ile sülük edilmiştir. Bütün tarikatların 
hangisi olursa olsun hepsinin de esası ve değeri şeriat-ı 
mutahhara’dır. İslâm’a muhalif olan bir tarikat, zaten tarikat da 
değildir.  

Tasavvuf sadece kâl değil, bir hâl ilmidir, bir tatbikattır. 
Yaşanılmadıkça tadılmadıkça, hissedilmedikçe nazari bilgilerle 
anlaşılmaz ve anlatılmaz. Tarikat-ı aliye’ye dehalet etmekten 
maksat, şeriatte inanılması gereken şeylere karşı yakin hasıl 
olmasıdır. Hakiki iman da budur.  

Mesela Allah’ın varlığını önce işiterek inanan insan; bularak, 
anlayarak inanmaya başlar, imanı kemâle erer.  

Diğer taraftan ibadetleri yapabilmek için nefs-i emmâreden ileri 
gelen güçlükler ortadan kalkar, ibadetler kolaylıkla ve seve 
seve yapılır. İlim ve hakikat aleminde imanın kemalleşmesine 
büyük bir âmil, zühd ve takva ile başlayıp olgun dimağlarda bir 
felsefe olan tasavvufun; bir takım müfsid telakkiler altında zan, 
nam ve menfaatler sebebiyle safiyeti ve aslı kaybettirilmeye 
çalışıldı.  

Bazı cahilleri marifet ehli zannıyla aldatan, taassub ehli bir kaç 
sahte mürşidin tasavvuf iddiasında bulunmaları, fikirlerde 
kararsızlık husule getirmiştir.  

Tarikat-ı münevvere Cenab-ı Peygamber -sallallahu aleyhi ve 
sellem-  

Efendimizin söz ve davranışlarından ibarettir. Kaynağı 
Kur’an-ı kerim ve Hadis-i şerif’lerdir. Zamanımıza kadar 
büyük bir saffet ve samimiyet içinde gelmiş, asliyetinden hiç 
bir şey kaybetmemiştir. Asırlar boyunca İslâm ahlâkının 
vücud bulmasında, fitne ve fesadın bertaraf edilmesinde, 
gerçek kardeşliğin tesisinde, birlik ve beraberliğin 
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sağlanmasında, beşeriyetin ruh hastalıklarının tedavisinde, 
imanın kemalleşmesinde yine de en büyük âmil o olmuştur. O 
sır bereketi ile ahkâm-ı ilâhi kıyamete kadar baki kalacaktır. 
Her zamanda olduğu gibi bugün de tasavvuf aynen 
mevcuttur. Bilhassa Tarikat-ı Nakşibendiye’de kıyamete 
kadar Pîr eksik olmayacaktır. O has oda; odadan odaya, 
halkadan halkaya geçmiş ve hiç bozulmamıştır.  

“Ebu Bekir’in kapısından başka, mescide açılan bütün kapıları 
kapatınız.” (Buharî)  

Hadis-i şerif’ine Şeyh Es’ad Efendi -kuddise sırruh- 
Hazretlerimiz: “Allah’ım! Bütün tarikatların pîri 
kesildiği zaman Ebu Bekir’in yolunu kıyamete kadar 
baki kıl” mânâsını vermişlerdir.  

Allah-u Teâlâ zâhirî ilimlerin öğrenilmesi için yeryüzünden 
âlimleri eksik etmediği gibi, bâtınî ilimleri öğretmek için tarikat 
ehlini de eksik etmemiştir.  

Hüccet-ül İslâm olduğu halde İmâm-ı Gazâlî -kuddise sırruh- 
Hazretleri tasavvufa yönelmiş seyr-ü sülûk yolundaki zevki 
taddıktan sonra durumunu şu şekilde dile getirmiştir:  

“...Sonra kendi durumuma baktım. Bir de ne göreyim! 
Dünyevî alâkalar içine dalmış batmışım. Bu alâkalar beni her 
taraftan sarmışlar. Yaptığım işlerimi gözden geçirdim.  

Onların en güzeli tedris ve tâlim idi. Fakat bu sahada da 
ehemmiyetsiz, âhiret yoluna faydası olmayan ilimlerle 
meşgul olduğumu anladım. Tedris hakkındaki niyetimi 
yokladım. Onun da Allah rızası için değil, mevki ve şöhret 
kazanmak gayesi ile olduğuna kanaat getirdim. Bu hâlimle 
uçurumun kenarında bulunduğuma, eğer durumumu 
düzeltmek için harekete geçmezsem ateşe 
yuvarlanacağıma kanaat getirdim.”  

“Yakinen anladım ki, sûfiler hakikaten Allah yolunu bulan 
kimselerdir. Onların gidişleri, gidişlerin en güzelidir. 
Gittikleri yol, yolların en doğrusu, ahlâkları ahlâkların en 
temizidir. Dünyadaki bütün akıllı insanların akılları, 
hikmet sahiplerinin hikmetleri, şeriatın bütün teferruatını 
bilen zâhir ulemâsının ilimleri, onların gidişat ve 
ahlâkından bir şey  

değiştirmek ve yerine daha iyisini koymak üzere bir araya 
gelseler, buna muvaffak olamazlar.  

Onların zâhir ve bâtınlarındaki hareket ve duyguların hepsi, 
Nübüvvet kandilinin nûrundan alınmıştır. Yeryüzünde ise 
nübüvvet nurundan başka hidâyet rehberi, nûr kaynağı 
yoktur.” (El-munkizu min’ed-dalâl)  

•  

• Tarikat-ı âliye bir ordudur.  
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Muazzam bir teşkilatı vardır. Evvela nefisle mücadele, 
icabettiği zaman dalâlet ehli ile mücadele, maddi yardım 
yaparak mücadele... Fakat size ifşâ edeyim ki, en büyüğü 
kalemle mücadeledir. Buna cihad-ı ekber denir.  

Nefisle mücadele çok mühimdir. Çünkü nefis ıslah edilmedikçe 
yapılan cihad yersizdir.  

Bu hususta demişizdir ki: “Ey zahid! Fethetmek için seni kuşanmış 
görüyorum. Fakat sen fethedildiğini bilmiyorsun. Evvela kendi içine 
dön, içindeki düşmanı öğren, evini ve odalarını işgaliyetten kurtar.”  

Onun için insan evvela nefsini fethedecek, fetihten sonra 
yapacağı işleri rızâ yoluyla yapacak. Yoksa içindeki putla 
fetholunmaz. Evvelâ iç putunu kır, ondan sonra fethe çık. Bir 
düşmanla çarpışırsın, beş kişiyle on kişiyle; fakat kalemle 
milyonlarla çarpışırsın.  

Onun için kalemle mücadeleye cihad-ı ekber demişizdir.  

Bunu söylemekle sizi de bu cihada teşvik ediyorum. Ve bunu 
Allah namına yaptığın zaman, hiç şüphesiz ki O sana yardım 
eder, desteğin O olur, muhafazakarın O olur. Bütün kâinatı 
karşına alsan, murad ederse kılına halel gelmez.  

Binaenaleyh böyle bir orduya giren insanın yapacağı işleri çok 
iyi bilmesi lâzım. Nefsiyle, bedeniyle, malıyla, kalemi ile cihad 
etmesi şarttır. Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- 
Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde:  

“Cihad etmek üzerinize farz kılınmıştır.” buyuruyorlar. (Ebu 
Dâvud) Bu yol öyle nizamlı, disiplinli bir ordudur ki, mânevî 
kumandanlar tarafından idare edilir.  

Başkumandanı da Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 
Efendimizin vekâletini taşır.  

Bu yolun önderlerine Hazret-i Allah öyle bir ikram ve ihsanda 
bulunmuştur ki, gayeleri ulaşmak değil ulaştırmaktır. Mânevî 
kumandan ordusunun selâmetini düşünür, kendi selâmetini 
değil.  

•  

• Tarikat-ı âliye bir hastanedir.  

Öyle bir hastanedir ki, sertabibi bizzat Seyyid-i Kâinat -
sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizdir. Vekili olan mürşid-i 
kâmiller de, o hastanenin doktorudurlar.  

Bedenî hastalıkların teşhis ve tedavisi için hâzık bir tabibe 
müracaatı emir buyurmuş olan Resul-i Ekrem -sallallahu 
aleyhi ve sellem- Efendimiz, mânevi hastalıklardan 
kurtulmak için de mânevi bir tabibe başvurmayı emir 
buyurmuştur. Mühim olan bu mânevi hastalıklardır.  

“Onların kalplerinde hastalık vardır.” (Bakara: 10)  

Âyet-i kerime’si ile işaret buyurulan korkunç hastalıklar, tedâvi 
edilmezse hayat-ı ebediyeyi öldürdüğü için çok tehlikelidirler.  
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Hasta olan bir insan, güzel yemeklerin lezzetini anlayamaz. 
Ağız tadının geri gelmesi hastalığının tedavi edilmesine 
bağlıdır. Bunun gibi nefs-i emmâre’ye mağlup olan bir 
kimsenin kalbi hastadır, ibadet ve taatlerden lezzet alamaz. 
Kin, kibir, gadap, şehvet, hased, riyâ, tamah, ucb... gibi kötü 
sıfatlar kalp hastalıklarıdır.  

Güzel bir kâlple geldik. Kalbin o güzelliğini korumak için 
bu ahlâk-ı zemimelerden, hayvâni sıfatlardan sıyrılmak 
gerek. Şifa bulmak için:  

“Zikrullah kalplerin şifâsıdır.” (Münâvi)  

Hadis-i şerif’i mucibince, Hazret-i Allah’ı çok zikretmemiz icap 
ediyor. Zikrullah ile kalp, ruh, sır, hafa, ahfa odaları nefsin 
işgalinden kurtulur. En son nefs-i kül odası da kurtarılırsa, 
hakimiyet ruhun eline geçer, letaif ampülleri yanar, kişi bütün 
kötülüklerden nedamet eder, bir daha yapmadığı gibi 
düşünmekten de sıyrılır.  

Artık o kişi ahlâk-ı zemimeden arınmış, hayvânî sıfatlardan 
kurtulmuş olur. Kemal yollarını bulur. Bütün âzâları ahkâm 
mucibince hareket etmeye başlar.  

Bir de şu var ki, Allah-u Teâlâ’nın ezelden aldığı kimselerin 
ameliyata da ihtiyacı vardır.  

Bu ameliyatı da ancak Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 
Efendimizin vekili olan Mürşid-i kâmiller yapabilirler. 
Operatörlüğe tayin edilen o doktor; ezelî nasibi olanlara 
nasibini vermek için, masiva köklerini kazımak için, şeytanı 
çıkarmak için, sadrın  

genişletilmesi için, marifet fidanlarının ekilmesi için... şart olan 
bu ameliyatı yapar.  

•  

• Tarikat-ı âliye bir pazardır.  

Öyle bir pazardır ki, gerçekten bu sahaya adımını atan bir 
kimse canını ve malını ortaya koyacak ki, Hazret-i Allah ile 
alış-verişe girişebilsin.  

Hâlik ile alış-veriş yapabilme şerefine nail olmak ne büyük bir 
saadettir!  

Allah-u Teâlâ Hazretlerinin şöyle bir fermanı var:  

“Hiç şüphesiz Allah yolunda savaşıp düşmanları 
öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve 
mallarını Allah cennet kendilerinin olma 
karşılığında satın almıştır.” (Tevbe: 111)  

Bu pazara giren kişi “Allah’ım! Ben bu alış-verişi kabul ettim, 
bunu benden kabul buyur  

ve bana kolaylaştır.” diye Hazret-i Allah’a sığınması, sahaya 
girince de bir daha dönüş yapmaması lâzımdır. Madem ki 
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Hazret-i Allah ile ahdlaştın, alış-verişi kabul ettin, artık işin 
biter.  

Diğer Âyet-i kerime’lerinde şöyle buyuruyor:  

“Ey iman edenler! Elem verici, can yakıcı bir azaptan sizi 
kurtaracak bir ticaret yolunu göstereyim mi size?” (Saf: 10)  

Bu soru teşvik için sorulmuştur. Bundan sonra Allah-u Teâlâ şöyle 
buyurarak bu ticareti açıklamıştır:  

“Allah’a ve Resulü’ne imanda sebat eder, Allah yolunda 
mallarınızla canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu 
sizin için çok daha hayırlıdır.” (Saf: 11)  

Ticaret; kişinin kazanç arzusu ile malını, emeğini, her türlü 
kabiliyetini ortaya koyarak kâr elde etmesidir. Bu bakımdan iman 
ve Allah yolunda cihad etmek, ticarete benzetilmiştir.  

İnanan, malı ve canı ile cihad eden kimse; elem verici azaptan 
kurtulmak için, Allah katındaki büyük mükafatı elde etmek için, 
sözde kalmamış, yapacağını yapmıştır. Maddi kazancını Allah 
yolunda sarfettiği için manevi kazanca dönüştürmüştür. Bu 
ticaretin asıl kârı ahirette görülecektir:  

“İşte bu takdirde Allah günahlarınızı bağışlar, sizi 
altlarından ırmaklar akan cennetlere,  

Adn cennetlerindeki hoş ve güzel meskenlere 
yerleştirir. İşte bu pek büyük bir kurtuluştur.” (Saf: 
12)  

Bu ticaret, dünya ticareti ile kıyas bile edilemez.  

•  

Tasavvuf ehli ise üç kısma ayrılır:  

1. 
Müke
mmel 
2. 
Kem
âl  

3. Mukallid  

Mükemmel üç kısma ayrılır:  

1. Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- 
Efendimiz’in sehm-i nübüvvetine vâris olanlar.  
  

Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:  

“Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki, 
onlar Hakk’a iletirler ve Hakk ile hüküm verirler.” 
(A’raf: 181)  

İrşad memurlarından murad, kibâr-ı evliyâullahtan olan mürşid-i 
kâmillerdir.  

2. Sehm-i velâyetine vâris olanlar. Âyet-i 
kerime’de şöyle buyuruluyor:  
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“Eğer bilmiyorsanız dini müşküllerinizi ehl–i zikirden sual 
ediniz.” (Nahl: 43)  

Ehl-i zikirden murad evliyâullah hazeratıdır.  

3. Sehm-i nübüvvet ve sehm-i velâyetinden nasip 
alanlar. Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:  

“Allah’tan korkar, takvâ sahibi olursanız mualliminiz Allah 
olur.” (Bakara: 282)  

Burada size üç Âyet-i kerime arzedilmiş oluyor. Hazret-i Allah 
buyuruyor ve duyuruyor ki, bu işin ehli bunlardır. Mürşid-i hakiki 
Hazret-i Allah’tır.  

Mürşid-i kâmil bir korkuluğa benzer, kargalar taneleri toplamasın 
diye... Mürşid-i kâmil aynı zamanda bir berzahtır, hakikat ile dalâlet 
karışmasın diye...  

Kemâl olan mürşid gayrıya tecavüz etmez, hududunu muhafaza 
eder,  

yol tarif eder, fakat  

mürid götürmeye sahib-i salâhiyet değildir. Allah-u Teâlâ’nın 
izniyle alıp götürmeye sahib-i salâhiyet olanları az önce üç Âyet-i 
kerime ile size arzettik.  

Mukallid olanlara gelince, bugün sahayı işte bunlar istilâ 
etmiştir. Zan ile hareket ederler, hiç bir iş ve hareketleri 
ahkâm-ı ilâhîye uymaz.  

Bir temsil getirelim. Bal arısı bal yapar, eşek arısı da 
vızıldar. Karşıdan gören onları bir gibi zanneder. Ehl-i 
hakikat bunları ayırt eder. Bunun içindir ki tarikat bir 
tatbikattır, nazarî bilgilerle anlaşılmaz. Tadılmadıkça, 
yaşamadıkça lezzeti bilinmez.  
  

MARİFETULLAH İLMİ  

VE MARİFETULLAH EHLİ  

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:  

“Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana hiç kimse haber 
veremez.” (Fâtır: 14)  

Sana hakikatı bildirecek olan, herşeyden kemaliyle 
haberdar olan zât-ı kibriyâ’dır, diğer haber verenler değil.  

Allah-u Teâlâ veli kullarını bize tarif ediyor ve Hadis-i kudsî’de 
buyuruyor ki:  

“Kulun benimle meşgul olması, en fazla önem verdiği şey 
olursa, onun arzu ve lezzetini zikrimde kılarım. Arzu ve 
lezzetini zikrimde kılarsam da o bana âşık olur, ben de ona 
âşık olurum. O bana, ben ona âşık olunca da, onunla 
aramdaki perdeyi kaldırırım. Bu hâli onun umumî hâli 
kılarım. İnsanlar yanıldığı zaman o yanılmaz. Böylelerinin 
sözleri peygamberlerin sözleri gibidir. Gerçek kahramanlar 
onlardır.  



 

Sa
yf

a1
4

0
 

Onlar öyle kimselerdir ki yer ehline bir cezâ ve azab 
vermek istediğim zaman onları hatırlarım da azabdan 
vazgeçerim.” (Ebû Nuaym, Hilye) Bu mevzuyu güzel takip 
edebilmeniz için üç Hadis-i şerif’i birleştireceğiz. Resulullah -
sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyururlar ki:  

“Ümmetimin âlimleri benî İsrail’in Peygamberleri gibidir.”  

“Allah-u Teâlâ bu ümmete, her yüz yıl başında dinini 
yenileyecek bir müceddid gönderir.” (Ebu Dâvud)  

Bunlar yüz senede bir, vazifeli olarak gönderilmiş olanlardır.  

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir diğer 
Hadis-i şerif’inde buyururlar ki:  

“Âlimler peygamberlerin varisleridir.” (Buharî)  

Hadis-i kudsî’de geçen “Böylelerinin sözleri peygamberlerin 
sözleri gibidir, gerçek kahramanlar onlardır.” beyanını bu üç 
Hadis-i şerif ile izah etmiş olduk.  

Nübüvvetin üstünde hiç bir rütbe olmayacağına göre, bu 
rütbeye vâris olmaktan daha büyük şeref tasavvur edilemez. 
Hiç bir peygamberin ümmeti vâris-i enbiyâ mertebesine nâil 
olamamıştır. Bu vazife ancak Ümmet-i Muhammed’e tevdi ve 
ihsan buyurulmuştur. Bunlar öyle kimseler ki bütün işleri Allah 
içindir. Hiç bir kimseden hiç bir ücret, hiçbir menfaat 
beklemezler. Her şeyleri liveçhillahtır, Hazret-i Allah’a dayanır.  

•  

Vâris-i enbiyâ kimdir?  

Allah-u Teâlâ kimi sevip seçmişse, kimi kendisine çekmişse, 
emanetini kime vermişse, Resulullah Aleyhisselâm’ın nûrunu 
kime takmışsa, işte onlar Peygamber vârisidirler.  

Onların muallimi bizzat Hazret-i 
Allah’tır. Âyet-i kerime’de:  

“Allah’tan korkar, takvâ sahibi olursanız mualliminiz 
Allah olur” buyuruluyor. (Bakara: 282)  

Muallimleri Hazret-i Allah olduğu için ilimleri kesbî değildir, yani 
herhangi bir hocadan medreseden tahsil etmezler. Onların 
ilimleri vehbîdir, doğrudan doğruya Hazret-i Allah ve Resulullah 
Aleyhisselâm’dan gelir.  

Yani halka muhtaç değildirler.  

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu ilmi 
tarif ediyor ve Hadis-i şerif’lerinde buyuruyor ki:  

“Öyle ilimler vardır ki, gizlenmiş mücevherat gibidir. Onu 
ancak Ârif billâh olanlar bilirler. Bu ilimden konuştukları 
vakit, Allah’tan gafil olan kimseler anlamazlar.  

Binâenaleyh Allah-u Teâlâ’nın kendi fazlından ilim ihsan 
ettiği âlimleri sakın tahkir edip küçük görmeyin. Çünkü Azîz 
ve Celîl olan  
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Allah onlara o ilmi verirken tahkir 
etmemişti.” (Erbaîn)  

Kur’an-ı kerim’de beyan buyurulduğuna göre Resulullah -
sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz için de müşrikler böyle 
söylediler. “Peygamberlik filân filân kimselere verilseydi?” 
dediler. (Bakınız, Zuhruf: 31) Yani Allah-u Teâlâ’nın takdir ve 
taksimine rızâ göstermediler. Neden?  

Çünkü nefis putu “Ben!” diyor, başka kimseyi dinlemiyor, o bir 
puttur.  

•  

Onların vâris-i nebi oldukları nasıl bilinir?  

Hiç kimseden hiç bir tahsil görmediği halde en doğrusunu bilirler.  

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:  

“Eğer bilmiyorsanız dini müşküllerinizi ehl-i zikirden sual 
ediniz.” (Nahl: 43)  

Ehl-i zikirden murad evliyaullah hazeratıdır.  

Bir Âyet-i kerime’de de şöyle buyuruluyor:  

“İnsana bilmediklerini O talim eyledi.” (Alâk: 5)  

Hiç kimseden çekinmeden hakikatı söyler. Neden? Vazifedar 
olduğu için.  

Mühim olan emr-i ilâhîdir, mahlûkun hiç hükmü yoktur.  

Âyet-i kerime’de:  

“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’tan korkar, takvâ sahibi 
olursanız, O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir marifet bir 
nûr verir.” buyuruluyor. (Enfâl: 29) Kendilerine ihsan ve 
ikram edilen o lütuf ve o nur sebebiyledir ki, Allah-u Teâlâ’nın 
bildirdiği kadar bütün hakikatları bilirler, hiç kimseden 
çekinmeden hakikatı söylerler.  

Ve Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde onları şöyle tarif 
eder: “Hiç bir kınayıcının kınamasından 
korkmazlar.” (Mâide: 54)  

•  

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de Hadis-i 
şerif’lerinde buyururlar ki:  

“Allah-u Teâlâ bu ümmete, her yüzyıl başında dinini 
yenileyecek bir müceddid gönderir.”  

(Ebu Dâvud)  

Dünya bozulmaya yüz tuttuğu, fitne ve fesadın arttığı bir 
zamanda Allah-u Teâlâ sevdiği ve seçtiği bu kullarından birini 
gönderir, o ifsadı kaldırır.  

Hele bu zamanda, her gün bir bölücü, her gün bir fitne türüyor.  

Bu gönderilme hususunu size şöyle arzedelim. İsâ Aleyhisselâm 
Antakya halkını Tevhid’e davet etmek için Havari’lerinden iki kişiyi 
göndermişti.  
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Oranın halkı karşı çıkınca arkalarından bir Havarî daha 
gönderdi. Hazret-i Allah bu hadiseyi Kuran-ı kerim’inde şöyle 
haber veriyor: “O zaman kendilerine iki elçi göndermiştik 
de onları yalanlamışlardı.”  

“Biz de bir üçüncü ile onları takviye edip desteklemiştik.”  

“Gerçekten biz size gönderildik demişlerdi.” (Yâsin: 14)  

Dikkat edilirse onları görünüşte İsâ Aleyhisselâm gönderdi, fakat 
Hazret-i  

Allah “Biz gönderdik.” buyuruyor. “Biz gönderdik.” buyurulması, 
İsâ Aleyhisselâm tarafından gönderilmeleri de Allah-u Teâlâ’nın 
emriyle olduğundan dolayı olmuş oluyor.  

Binaenaleyh bu gönderilenler Hazret-i Allah’ın emrini tebliğ 
ediyorsa, halkın onlara itaat etmesi gerekiyor. Gönderilmiş 
olduğu için. Onlara isyan eden, gönderene isyan etti 
demektir. Ahirette de bundan ötürü muhasebeye çekileceği 
şüphesizdir. “Ey kulum! Benim ahkâmım sana duyurulmadı 
mı? Benim ahkâmıma mı iman ettin, yoksa imamına mı 
iman ettin?”  

İmama iman edenler, iman ettikleri imamın orada 
peşinde olup cehennemi boylayacaklar. Çünkü Allah-u 
Teâlâ’nın hükmünü hiçe saydılar. Âyet-i kerime’de:  

“İnsan sınıflarından her birini biz o gün imamlarıyla beraber 
çağıracağız.” buyuruluyor.  

(İsrâ: 71)  

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Bedir’de Cebrail  

Aleyhisselâm’ın  

tavsiyesi üzerine yerden bir avuç kum alarak müşriklerin üzerine 
attı. Bu atış onların hezimetine vesile oldu.  

Âyet-i kerime’sinde Allah-u Teâlâ buyuruyor ki:  

“Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. 
Resulüm! Sen atmadın Allah attı.” (Enfâl: 17)  

Görünüşte Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 
Efendimiz attı, fakat Hazret-i Allah “Ben attım” buyuruyor. 
Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:  

“De ki: Ey mülkün sahibi Allah! Sen mülkü kime 
dilersen ona verirsin. Kimden dilersen ondan alırsın. 
Kime dilersen ona izzet verirsin, yükseltirsin. Kime 
dilersen ona zillet verirsin, alçaltırsın. Hayır senin 
elindedir. Sen her şeye kadirsin.” (Âl-i imran: 26) Fâil-i 
mutlak olan Hazret-i Allah fiillerini icra eder, sahnede 
başkası görünür.  

•  

Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin 
“Sehm-i nübüvvet” ve “Sehm-i velâyet”inden nasip alanlar Hakk 
iledirler ve Hakk’tan bahsederler.  
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Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde onları şöyle tarif 
ediyor: “Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da 
vardır ki, onlar Hakk’a iletirler ve Hakk ile hüküm 
verirler.” (Araf: 181)  

Onların ilmi vehbîdir, Hazret-i Allah ve Resulullah 
Aleyhisselâm’dan gelir. Nasibdar olanlara nasiplerini vererek; 
şeriat, tarikat, hakikat ve marifet yolları ile Hazret-i Allah ve 
Resulü’ne ulaştırmaya çalışırlar. Kendilerinin değersiz 
olduklarını bilirler, zira bütün değerler Allah-u Teâlâ’ya aittir.  

Hükümsüz olduklarını görürler, zira hüküm de Allah-u Teâlâ’ya 
aittir.  

Bunu onlardan başka kimse bilmez. Herkes varlık satmaya 
çalışır. Fakat O Hazret-i Allah’ta fâni olduğu için, Hazret-i Allah’ı 
görür, kendisinde hiç bir şey görmez.  

Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:  

“O’nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez.” (En’am: 59)  

Hazret-i Allah öyle bir Allah’tır ki bütün mahlûkat bir araya gelse bir 
tek yaprağı yaratamazlar.  

Eğer Hazret-i Allah’ı bulamıyorsan, iyice düşün, burada bul! 
Zira bütün kâinat bir tek yaprağın karşısında âciz kalıyor. O 
ise öyle bir Allah! Hazret-i Allah’ı güzel düşünürseniz, 
varlığını her zerrede hissedebilirsiniz. Âyet-i kerime’sinde 
buyurur ki:  

“Allah’ın izni olmadan hiç bir kimsenin iman etmesi 
mümkün değildir.” (Yunus: 100)  

Hazret-i Allah dilemezse hiç kimsenin kalbine imanı düşürmez. 
O, hidayeti bulan kimseleri hidayete erdirmekte, dalâlete 
düşürdüğü kimseleri de dalâlette bırakmakta âdil olandır. 
“Onlar o kimselerdir ki, Allah imanı kalplerine yazmıştır.” 
(Mücadele:  

22)  

Âyet-i kerime’sinde beyan buyurduğu üzere kimin kalbine 
imanı yazarsa, o iman sebebiyle, o nûr sayesinde hakikatı 
onlara bildirmiş oluyor. “Allah size imanı sevdirdi ve onu 
kalbinizde süsledi. Küfrü, fâsıklığı ve isyanı ise çirkin 
gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.” (Hucurat: 7)  

Âyet-i kerime’si mucibince kime imanı sevdirir ve o imanı 
kalbinde süslerse onu tutuyor demektir. Bu böyledir, esas 
budur. Kurtulan böyle kurtuluyor, kurtardığı için kurtuluyor.  

Biz buna “Hıfz-u himaye, tasarruf-u ilâhiye.” diyoruz.  

Onlar Hakk’ı bilir, kendisini bilmez. Hakk’ı görür kendisini 
görmez. Bir sivrisinek kanadı kadar varlığı olsa, yahut 
kendisinde varlık görse, Allah-u Teâlâ’ya karşı o da bir 
varlıktır.  
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Bu mahviyet onlara mahsustur. Çünkü Allah-u Teâlâ Âyet-i 
kerime’sinde buyurur ki:  

“Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler de kendi 
nefsindendir.” (Nisâ: 79)  

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ise Hadis-i 
şerif’lerinde:  

“Kendinde varlık görmen, diğer günahlarla kıyaslanmayacak 
kadar büyük bir günahtır.”  

Çünkü var olan ancak Hazret-i Allah’tır. Vücud O, mevcud O...  

•  

Hakikat ehlinde Hakk’tan gayrı hiç bir şey bulunmaz. Varlığını ata 
ata  

Var’a ulaşırlar.  

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i 
şerif’lerinde şöyle buyururlar:  

“ -Müferridler yarışı kazandılar; –
Müferridler kimlerdir yâ 
Resulellah?  

–Onlar o kimselerdir ki, Allah-u Teâlâ’nın zikrine bütün 
benlikleriyle dalmışlardır, başka şeylerle uğraşmazlar.  

Bu zikir onlardan yüklerini indirmiştir, kıyamete hafif 
olarak gelirler.” (Müslim)  

Bir Hadis-i kudsî’de şöyle buyuruluyor:  

“Kulum beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim.” 
(Buharî) Âlem-i billâh olanlarda Allah-u Teâlâ nasıl tecelli 
etmişse öyledir.  

O Rabbül-âlemindir. Kuluna tecelli edince O’nun tecelliyâtı ile âlem 
olur.  

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki:  

“Onlar o kimselerdir ki, Allah imanı kalplerine yazmış 
ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir.” 
(Mücâdele: 22)  

Dikkat ederseniz Hazret-i Allah ruh ile bizi ayakta tutuyor, ruhu 
çektiği zaman bir şey olmuyor. Ruhu halkeden Hazret-i Allah, 
ruhâniyeti de halketmiştir. Bu bilinmeyen bir  

ilimdir. Allah-u Teâlâ dilediği kulunu bu ruhâniyetle destekler, bu 
ruhâniyetten lâtifeler  

husule gelir. Allah-u Teâlâ bu lâtifeleri dilediği şekilde 
çalıştırır. Bir kişi olur, on kişi olur, kırk kişi olur, bu sizin 
ilminizin dahilinde değildir.  

Herkeste bir ruh var, onlarda iki tane var. Gayemiz size 
yavaş yavaş marifetullah ehlini ve ilmini bu şekilde 
duyurmaya çalışmak. Bu kudsî ruh, onlardan başka 
kimsede bulunmaz.  
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Ayrıca onlar Resulullah Aleyhisselâm tarafından “Fırka-i 
Nâciye” yani “Kurtulmuş Fırka” lâkabıyla müşerref 
kılınmışlardır. Bu kalpleri diri hakikat erleri Resulullah 
Aleyhisselâm’ın yolundan, Ashab-ı kiram’ın, selef-i salihinin 
yolundan yürümüşler, sırat-ı müstakimden bir an bile 
ayrılmamışlardır. Bu güne kadar da bu âli himmetleriyle Hakk 
yolunun sâliklerini bidatçıların, ehl-i dalâletin iğva ve 
saptırmalarından korumuşlardır.  

Allah-u Teâlâ onların doğruluğunu bizzat kendisi rahmetiyle 
müminlere göstermiş, müminler de bu büyüklerden istifade etmişler 
feyz almışlardır.  

•  

Ve bu kullar Allah-u Teâlâ’ya nasıl yaklaştılar?  

Bir Hadis-i kudsî’de şöyle buyuruluyor:  

“Bana bir karış yaklaşan kimseye ben bir arşın yaklaşırım. 
Bana bir arşın yaklaşan kimseye ben bir kulaç yaklaşırım. 
Bana yürüyerek gelene ben de koşarak gelirim.”  

(Buharî ve Müslim)  

Allah-u Teâlâ bu kulları kendisi için seçmiştir. Allah-u Teâlâ’ya 
yaklaşan bu kullar sevgi ile yaklaşmışlardır. Allah-u Teâlâ 
bunlara âşık olmuş; onları sevdiği gibi, bu kullar da Allah-u 
Teâlâ’ya âşıktır. Allah’tan başka hiç bir arzuları yaşamaz.  

“Allah kimi dilerse onu rahmetiyle mümtaz kılar.” 
(Bakara: 105) İşte Allah-u Teâlâ bu sevgili kullarını bu lütfa 
mazhar etmiştir.  

“Biz rahmetimizi kime dilersek ona isabet ettiririz.” 
(Yusuf: 56) Gerçekten bu sevgili kullarını daire-i 
saadetine almış, merkez-i selâmetine çıkarmış, 
huzuruna kadar almış ve en büyük saâdetine 
eriştirmiştir. “Onlar sıdk makamında kuvvet ve kudret 
sahibi hükümdarın huzurundadırlar.” (Kamer: 55)  

Bir düşünün! Allah-u Teâlâ onları huzuruna aldı. O kehribarın 
tozu olduğu için sıddıkiyet makamına kadar çıkardı.  

•  

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i 
şerif’lerinde buyururlar ki:  

“Rahman olan Allah’ın cezbelerinden bir cezbe insanların 
ve cinlerin amellerine denktir.”  

(K. Hafâ)  

Bir insanın bin sene ömrü olsa, Allah-u Teâlâ’ya yaklaşmak 
istese, Allahu Teâlâ kendisine çekmek istediği kulunu bir anda 
çeker. Kişinin kendi çalışması ile bin senede ulaşamadığı 
mesafeye, Allah-u Teâlâ dilerse bir anda ulaştırır. Neden? O 
çekti, O’nun kuvveti O’nun kudreti çekti. Bu Hadis-i şerif’in 
mânâsı budur, bu da açılmış oldu.  
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İşte Hazret-i Allah bunları sevdi, seçti, huzuruna 
aldı. “Biz Allah içiniz ve yine O’na 
döneceğiz.” (Bakara: 156)  

İşte bunlar Allah için olan ve Hazret-i Allah’a dönenlerdir.  

Bu iltifat-ı ilâhî’ye mazhar olanlar bunlardır.  

Gerçekten bunlar Allah-u Teâlâ’nın kullarıdır, bunlar Allah-u 
Teâlâ’ya teslim olmuşlardır,  

iradelerini Hakk’ın iradesine bırakmışlardır. Onlarda arzu 
yaşamaz. Onlar için mühim olan “Hükm-ü ilâhî”dir. Çıkacak hükm-
ü ilâhî’ye bakarlar.  

Onlar Hakk’ın kudret elindedir.  

Nereye koyarsa orada bulunurlar. Onlar için hayat-vefat 
değişmez. Dünyâda olmakla kabirde olmak arasında hiç fark 
yoktur. Gerçek kahraman işte onlardır, burası “Kulluk 
Makamı”dır.  

Şimdi hepimiz bu hakikat aynasında kendimize bakalım; 
Hazret-i Allah için miyiz, şeytan için miyiz, nefis için miyiz, 
dünyâ için miyiz?  

•  

Allah-u Teâlâ’nın “Vedüd” İsm-i şerifi vardır. Yani itaatkâr kullarını 
çok seven, sevilmeye en çok lâyık olan demektir.  

Allah-u Teâlâ’nın bir İsm-i şerifi de “Lâtif” dir, yani en ince işleri 
yapan, bütün işlerin inceliklerini bilen, sonsuz lûtufkâr O’dur.  

Diğer bir İsm-i şerif’i de “Veli” dir. Yani salih kullarının dostu 
olan demektir. Tasavvur buyurun bir kulun dostu Hazret-i Allah 
olursa...  

Âyet-i kerime’lerde şöyle buyuruluyor:  

“Ölen kişi Allah’a yaklaştırılanlardan ise; ona rahatlık, güzel 
rızık ve  

Naim cenneti var.”  

(Vâkıa: 88-89)  

Bu gibi kimselerin cennette yerini görmeyince, cennet 
çiçeklerinden bir dal gelip onun kokusunu koklamayınca 
ruhunun kabzolunmayacağına dair muhtelif Hadis-i şerif’ler 
vardır.  

O kişiye Âyet-i kerime’deki bu müjde verildiğinde Allah-u 
Teâlâ’ya ulaşmak ister. Allah-u Teâlâ ise onun kendisine 
ulaşmak istemesinden çok daha sevinç duyar.  

“Eğer sağcılardan ise; ‘Ey sağcı! Sana sağcılardan selâm!’ 
denir.” (Vâkıa: 90-91)  

Can boğaza gelmiş durumdaki mümin o selâmı kemal-i 
meserretle alır ve rahatlar, dostluğun ünsiyetini hisseder.  

“Amma yalanlayıcı sapıklardan ise; işte ona da kaynar 
sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. Kesin 
gerçek budur işte!” (Vâkıa: 92-95)  
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Ben bu kaynar suyu gördüm. Bir kişi için merak etmiştim, kaynar 
suya nasıl atılır diye, sonra gösterdiler. Kaynar suya atıldı, 
çıktıktan sonra baktım ki, bütün kemikleri soyulmuş, elbiseyi ipe 
asar gibi astılar. Artık o acı binlerce sene olsa unutulmaz. 
Ondan sonra bir de cehenneme atılma var.  

•  

Dünyânın garip hali.  

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:  

“Her insan ölümü tadacaktır.” buyuruyor. (Âl-i imran: 185)  

Allah-u Teâlâ’nın bütün yarattıklarının misali; farz-ı muhal bir 
denize bir ağ atılmış, balıkların hepsi tutulmuş ve fakat 
tutulduğunu da bilmiyor, sağa sola saldırıyorlar. Sahibi ağı 
yavaş yavaş çekiyor, hiç birinin umurunda bile değil. Biraz 
sonra karaya çıkacaklar, çok çırpınacaklar, hiç de bu 
çırpınmanın faydası olmayacak. Hepsi ölüme mahkûm.  

Ve fakat Allah-u Teâlâ’nın feyz ve rahmet deryası vardır, o 
derya uçsuz bucaksızdır ve sonsuzdur. O deryâdan da Habib-i 
Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-in deryasına gelir.  

Bu derya, feyz ve hayat suyudur. O deryâdan da zamanın 
Mürşidinin deryasına gelir.  

Allah-u Teâlâ o ağın içinden alıp, Resulullah -sallallahu aleyhi 
ve sellem- Efendimizin hayat suyu olan feyiz deryâsına kimi 
koyarsa, onun için ölüm yoktur. Hadis-i şerif’te buyurulur ki:  

“Müminler ölmezler, ancak bir evden bir eve 
naklolunurlar.” Mürşid-i kâmil’in deryâsına gelince; diğer bir 
Hadis-i şerif’te şöyle buyurulmaktadır:  

“Her asırda benim ümmetimden Sâbikûn vardır. Ki bunlara 
Bûdelâ ve Sıddikûn itlak olunur. Haklarındaki inâyet ve 
merhamet-i ilâhiye o kadar mebzüldür ki, sizler de o  

sâyede yer ve içersiniz. Ehl-i arz için vukuu tasavvur edilen 
belâ ve musibetler onlarla kaldırılır.” (N. Usûl)  

İşte bu deryâya koyduklarını da dilerse hayat suyu ile yaşatır. 
Bunlar helâl lokma üzerinde çok dururlar, ihlâslı ubudiyet ve 
taatla meşgul olurlar. Diğer taraftan dinimize ve vatanımıza 
sahip çıkmak için cihad ederler.  

•  

“Sadıklar” Kimlerdir?  

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:  

“Sadıklarla beraber olunuz.” buyurmaktadır. (Tevbe: 
119) Sâdıklar, Allah-u Teâlâ’nın veli kulu olan mürşid-i 
kâmillerdir.  

Bu Âyet-i kerime de şimdiye kadar açılmış değil.  

Bu sâdıklar üç merhaleden geçer. Birincisi dünyâya gelir, fakat 
inanın ki dünyaya gönderilmeden evvel o sâdıklardandır, sâdık 
olarak gelir. İkincisi bir rehber-i sâdık ile geldiği makamlara 



 

Sa
yf

a1
4

8
 

tekrar çıkar, Hakk’a ulaşır. Allah-u Teâlâ onu vazifelendirmeyi 
murad etmişse onu o makamdan aşağıya indirir ve vazifedar 
yapar.  

Allah-u Teâlâ onlarla olmayı emir buyuruyor. Çünkü o kulunun 
varlığını boşaltmış, kendi lütfu ile doldurmuştur. Ona kendini 
bildirmiş, mahlûka ait hiç bir şey olmadığını, her şeyin O’nun ve 
O’ndan olduğunu ona duyurmuştur. Sonra onu irşad için 
vazifelendirmiştir.  

“Ben seni gönderiyorum, bildirdiklerimi bildir diye.” Bunların 
muallimi Hazret-i Allah’tır, bu Âyet-i kerime çok geçecek.  

Ancak onlar Hakk’a götürürler. Diğerleri ise kendi yoluna davet 
eder, kendi dinine çeker, kendi kitabına göre icraat yapar.  

Ancak vazifedar ettiği kullar müstesnâdır.  

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde veli kullarını bize beyan eder:  

“İyi bilin ki, Allah’ın veli kulları için hiç bir korku yoktur, 
onlar mahzun da olmayacaklar.” (Yunus: 62) Allah 
korkusu her korkuyu alıp götürdüğü için başka korku 
kalmamıştır.  

İlerisi daha güzel olduğu için de, geçmişle ilgili hüzünleri yoktur.  

“Onlar iman edip takvâya ermiş olanlardır.” (Yunus: 63)  

Kemal-i iman ile iman ettikleri gibi, bütün ilâhî emirleri ve 
hükümleri kabul ve tasdik ederler. İfâsı ve icrası için azami 
gayret gösterirler. Her türlü haram ve şüpheli şeylerden 
sakınırlar.  

“Dünyâ hayatında da âhirette de onlar için müjdeler vardır.” 
(Yunus:  

64)  

Bu, Allah-u Teâlâ’nın kendilerine olan teveccühü ve ikramıdır. 
Dünyada da müjdelenmişlerdir, ahirette de müjdelenmişlerdir.  

“Allah’ın verdiği sözlerde aslâ değişme yoktur.” 
(Yunus: 64) Bu müjdeli sözlerini değiştirecek, verilmiş 
hükmünü kaldıracak hiç bir kuvvet yoktur, olması ihtimali 
de mevcut değildir. Verdiği söz mutlaka yerine gelir.  

“Bu en büyük saâdetin tâ kendisidir.” (Yunus: 64) 
Evliyaullah’ın dünyada ve âhirette müjdelenmiş olmaları öyle 
bir ihsan-ı ilâhîdir ki, bunun fevkinde bir nimet tasavvur 
edilemez.  

“Siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı 
ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye 
çalışırsınız ve Allah’a inanırsınız.” (Âl-i imran: 110)  

İşte yüz senede bir gelen bunlardır. Bunlar ümmet-i Muhammed’in 
öncüleridir.  

“Allah dilediği kimseyi nuruna kavuşturur.” (Nur: 35)  
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Allah-u Teâlâ bir kulunu da nuruna kavuşturunca, artık onun 
bütün iş ve icraatı ona göre olur. Bunlar Allah-u Teâlâ’nın has 
kullarıdır, başkasına şâmil değil.  

“Kur’an kendilerine ilim verilen insanların kalplerinde 
parıldayan apaşikâr âyetlerdir.” (Ankebut: 49)  

Hazret-i Kuran’ın verdiği ilimle, kalplerinde parlayan apaşikar nur 
sayesinde Allah-u Teâlâ dilediği kadar bunlara esrar-ı ilâhîyi 
bildirir ve gösterir. Onun içindir ki bunların bildiğini başkaları 
bilemez. Zâhir ulemâ bunları bilmez, anlamaz, görmez. Bu 
çizgiyi ayırdık. Çünkü bu sadır ilmi, zâhir ulemânın ilmi satır 
ilmidir.  

“Allah bir kimsenin kalbini müslümanlık için açarsa, o 
Rabbinden verilen bir nur üzerindedir.” (Zümer: 22) İşte 
Rabbinden verilen bu nur sayesinde ancak bu esrar-ı ilâhî 
bilinir.  

Bildirildiğinden ötürü bu hakikatlara vakıftırlar.  

Bunun içindir ki:  

“Allah göklerin ve yerin nûrudur.” (Nur: 35)  

Âyet-i kerime’sinin sırrına bu surette mazhar oluyorlar. Hem 
görüyorlar, hem biliyorlar, hem söylüyorlar. Bütün ilim sahipleri 
bu Âyet-i kerime’nin karşısında durur. Evet Âyet-i kerime olduğu 
için itiraz etmiyor amma, içi kabul etmiyor. Fakat hakikat erleri 
bunu bilir, gözü ile de görür. Allah-u  

Teâlâ göstermedikçe, ilimle bilinmez.  

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’lerinde buyurur ki:  

“Allah o kimselerle beraberdir ki, onlar takvâ 
sahibidirler ve onlar öyle kimselerdir ki muhsinler 
vasfını almışlardır.” (Nahl: 128) Bu gibi kimselerin gerçek 
velisi Hazret-i Allah’tır. Bu hususi bir beraberliğin ifadesidir.  

“Allah dilediği kulunu zatına seçer.” (Şûrâ: 13)  

Dikkat edin, bunları Hazret-i Allah tarif ediyor. İşte bu sevdiği ve 
seçtiği kullara dilediği şekilde tecelli eder ve onları vazifedar kılar. 
Her birisi ayrı ayrı vazifelerle gönderilmiştir. İşte bu tarif edilen 
taife hakiki mutasavvıflardır.  

•  

“Mümin müminin aynasıdır.”  

Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i 
şerif’lerinde buyururlar ki:  

“Mümin müminin aynasıdır.” (Ebu Dâvud)  

Çok mühim bir Hadis-i şerif... İki türlü tefsir edilecek.  

Birinci müminden murad mümin kulun kalbi, ikinci müminden ise 
bizzat Allah-u Teâlâ murad edilmektedir.  

Yani Allah-u Teâlâ kendisine atfettiği İsm-i şerif’i sevdiği 
mümin kuluna da atfediyor.  
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Hazret-i Allah tecelli ettiği zaman, kendisini o mümin 
kulunun kalbinde görür. Bu yalnız onlara mahsustur. Bir 
Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:  

“Üstün ve çok merhametli Allah’ın indirdiği Kur’an yolu 
üzerindesin.” (Yâsin: 5)  

Bu Allah-u Teâlâ’nın Habib-i Ekrem’inin vekili olduğu için.  

•  

Veli Kulların Hazret-i Allah Katında Değeri:  

Allah-u Teâlâ Hadis-i kudsî’de veli kullarını bize beyan ediyor: 
“Muhakkak ki Ebrar’ın benimle mülâki olmaya iştiyakları 
çoğalmıştır. Halbuki benim onlarla mülâki olmaya 
iştiyakım daha kuvvetlidir.”  

Tasavvur buyurun Allah-u Teâlâ’nın onların üzerinde ne kadar 
sevgisi var, onlara kavuşmak için ne kadar arzusu var? Onlar 
Allah-u Teâlâ’dan bir an ayrı değildir. Fakat bizim anlamamız 
için Allah-u Teâlâ bunu bize buyuruyor ve duyuruyor.  

Şimdi bir Hadis-i kudsî arzedeceğiz. Hakk Celle ve Alâ Hazretleri 
buyurur ki:  

“Velilerimden birisine düşmanlık eden kimseye ben harp 
ilân ederim. Kulumu bana en çok yaklaştıran şey, farz 
kıldığım ibâdetleri yapmasıdır. Nâfile ibadetlerle de bana o 
kadar yaklaşır ki, nihayet ben o kulumu severim. Sevince 
de artık onun duyan kulağı olurum, o benimle işitir. Gören 
gözü olurum, o benimle görür. Eli olurum, o benimle 
dokunur. Ayağı olurum, o benimle yürür, (Kalbi olurum, o 
benimle anlar. Söyleyen dili olurum, o benimle konuşur.) Ne 
dilerse onu yerine getiririm. Herhangi bir şeyden bana 
sığınırsa ben onu muhafaza ederim.” (Buharî. Tecrid-i sarih: 
2042) Bu Hadis-i kudsî şimdiye kadar hiç açılmadı ve bunu 
size Âyet-i kerime’lerle açacağız. Allah-u Teâlâ buyurur ki:  

“Biz kimi dilersek onu derece derece yükseltiriz.” 
(En’am: 83) İşte bunlar bu derecelere yükselttiği kullardır. 
Gerçek bahtiyar insan bunlardır.  

Şimdi bu Kudsî Hadis-i şerif’i açmaya çalışacağız.  

Allah-u Teâlâ “Ben onun duyan kulağı, gören gözü, 
dokunan eli, yürüyen ayağı, anlayan kalbi, söyleyen dili 
olurum” buyuruyor. Burada havsala durdu değil mi? Amma biz 
size daha evvel demiştik ki; Allah-u Teâlâ’nın bu sevgili kulları 
kendisinin bir maskeden ibaret olduğunu görür ve bilir. 
Kendisinin bir  

elbise olduğunu görür ve bilir. Kendisinin bir elbise olduğunu 
gözü ile görür. Çünkü bunlar Hazret-i Allah ile bakıyorlar. 
Gerçek mürşid’in Hazret-i Allah olduğunu biliyorlar.  

İşte bu sırrı açıyorum size. Bu Kudsî Hadis-i şerif’i daha iyi 
anlayabilmemiz için bir mevzuyu arzedeceğiz.  
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Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde:  

“Biz insana şah damarından daha yakınız.” buyuruyor. 
(Kaf: 16) O hepsini atmış, Allah-u Teâlâ’nın lütuf 
tecelliyatına mazhar olmuş, içinde olduğunu, ona ondan 
yakın olduğunu gözü ile görüyor. Niçin? Allah-u Teâlâ ile 
baktığı için.  

Bu sırlar şimdiye kadar size açılmamıştı. Dikkat ederseniz 
hep Âyet-i kerime hep Hadis-i şerif’le mühürlüyoruz. Hiç bir 
kimse Cenâb-ı Hakk’ın izni ile bizim mevzumuza itiraz 
edemez. Bir Âyet-i kerime’sinde de:  

“Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.” (Vâkıa: 
85) Buyurduğu halde nasıl ki anlamıyorsanız, marifetullah
ilminden de marifetullah ehlinden de anlamanız mümkün değildir.
Çünkü onların muallimi Hazret-i Allah’tır. Hazret-i Allah onlarda
tecelli etmiş, ondan ona yakın olduğunu göstermiş... Artık bir
kulun bunu anlamasına ilmi de yetmez, aklı da yetmez, idraki de
yetmez.

Âyet-i kerime’sinde:

“İçinizde... Görmüyor musunuz?” (Zâriyat: 21)
Buyurduğu halde görebiliyor musunuz?

İşte gören yalnız bunlardır. Yalnız bunlar gördü, bildi, itiraf etti.

Kudsî Hadis-i şerif’i açıyoruz size... Üç Âyet-i kerime geçti.

Allah-u Teâlâ “İçinizdeyim... Görmüyor musunuz?”
buyurduğu halde görmüyorsunuz değil mi? Neden? O hale
gelinmediği için.

Farz-ı muhal ki bir adam hiç yok iken bir dükkan yapmış. İçini
en güzel nimetlerle, ziynetlerle doldurmuş ve alış-veriş yapıyor.
Sen ise dükkânı görüyorsun, içindeki nimetleri ziynetleri
görüyorsun ve fakat o dükkanı yapanı, o nimetleri yerli yerine
koyanı, o ziynetleri yerleştireni, o dükkân sahibini
görmüyorsun. Gerçekten bu, büyük bir körlük değil midir?
O’nunla bakıyorsun, O’nunla tutuyorsun, O’nunla yürüyorsun,
fakat O’nu görmüyorsun.

Hâlâ tanıyamadın dükkân sahibini. O’nunla baktığın halde!
Bütün yaratıklar da böyledir.

O’nunla varsın, bütün mevcudat da böyledir.

Kudretiyle oluyorsun var; kudretini çekince ölüyorsun, oluyorsun bir
hiç. Kâinat da böyledir. O’nun indinde bir insanla bir kâinat arasında
hiç fark yoktur.

“Sensiz kuvvet olmaz,

Sensiz vücud olmaz,

Sensiz mevcut olmaz, Lâ mevcude illâllah.

Sen Sübhansın, sen Sultansın, sen Hâlık’sın, sen
Râzık’sın, sen çok Lütufkâr, gani olan Allah’sın!” Bu sır
burada tecelli eder.
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Eğer bu noktayı kavrarsanız, Allah-u Teâlâ’nın azametini kavramış 
olacaksınız, fakat kolay değil.  

•  

Mürşid-i Kâmil:  

Mürşid-i kâmil; Mürşid-i hakiki olan Hazret-i Allah’ı bilendir, içinde 
O’nun olduğunu görendir, gerçekten kendisinin bir maske olduğunu 
bilendir.  

Mürşid-i kâmil budur. Mürşid-i kâmil bir resimdir, Mürşid-i kâmil bir 
paçavradır, Mürşid-i kâmil bir maskedir.  

Bunlar anlatılıyor, fakat gerçek mânâda anlaşılmıyor.  

Âyet-i kerime’sinde:  

“İçinizde... Görmüyor musunuz?” (Zâriyat: 21) 
Buyuruyor Hazret-i Allah.  

İçte gören yalnız bunlar oluyor.  

Bir Âyet-i kerime’sinde de:  

“Biz insana şah damarından daha yakınız.” buyuruyor. 
(Kaf: 16) İçindeyim diyor, yüzün bir maske, vücudun bir 
elbisedir diyor. Senden sana yakınım diyor, sesleniyor. 
Fakat bunu hayatta hiç duymadık.  

Diğer bir Âyet-i kerime’sinde ise:  

“Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.” 
buyuruyor.  

(Vakıa: 85)  

Her zerrede Fail-i Mutlak’ın fiilleri vardır, yani her zerrede ulûhîyet 
sırları mevcuttur. Onun için her şeyden her şeye yakın, fakat insan 
görmez. Bu Âyet-i kerime buna şâmildir.  

Bu üç Âyet-i kerime’nin tecelliyâtına mazhar olduğu için Hakk’ı 
içte olduğunu görüyor, biliyor. Bu Âyet-i kerime’lerin tecelliyatına 
mazhar olmadıkça mürşid-i kâmil olamaz.  

Bunu nasıl bildi? Allah-u Teâlâ bildirdiği için bildi, gösterdiği 
için gördü. Bir Hadis-i kudsî’de de Hakk Celle ve Âlâ Hazretleri 
şöyle buyurur: “Sonra ben yüzümle onlara yönelirim. 
Yüzümle yöneldiğim bir kimseye neyi vermek  

istediğimi, herhangi bir kimsenin bileceğini mi 
sanırsınız?” Allah-u Teâlâ devamla şöyle buyurdu:  

“Onlara ilk vereceğim şey nûru kalplerine akıtmaktır. İşte o 
zaman ben onlardan haber verdiğim gibi, onlar da benden 
haber verirler.”  

(Hâkim)  

Açık bir ifade! Yani ben onlardan haber veriyorum amma, onlar 
da benden size haber veriyorlar.  

İşte bu Hadis-i kudsî, Allah-u Teâlâ’nın onlara verdiğini 
kimsenin bilemeyeceğini, onlara ihsan ve ikram ettiğini, 
başkasına vermediğini ve Hazret-i Allah’ı yalnız bunların 
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bildiğini bize bildiriyor. Bir Âyet-i kerime’de de şöyle 
buyuruluyor:  

“Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize 
öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yok.” (Bakara: 32)  

•  

Ağaçlar Kalem, Denizler Mürekkep Olsa:  

Allah-u Teâlâ bütün kâinatı yaratan kudretin Zât-ı akdes’i 
olduğunu kâfirlerin de ikrar ve itirafa mecbur olduklarını Âyet-i 
kerime’sinde haber vermektedir:  

“Andolsun ki onlara ‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye 
sorsan, mutlaka ‘Allah!..’ derler. De ki: Hamd Allah’a 
mahsustur.  

Hayır, onların çoğu bilmezler.” (Lokman: 25)  

İnsanlar kendi fıtratlarına döndüğü, kendi vicdanlarına 
danıştıkları zaman bu apaçık gerçeği görebilirler. Buna rağmen 
Allah-u Teâlâ’ya başkalarını ortak koşmaktadırlar.  

Fazlasıyla uyarıldıkları halde uyanamamaktadırlar. Çoğu kişiler 
düşünüp tefekkür etmezler. Bu hususa dikkatleri çekilecek olsa, 
gereken şekilde dikkat etmezler.  

Gökler ve yer Allah-u Teâlâ’nın mahluku olunca 
göklerde ve yerde bulunanlar da şüphesiz ki O’nundur. 
Âyet-i kerime’de şöyle buyuruluyor:  

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Şüphesiz ki 
Allah ganidir ve övülmeye en çok lâyık olandır.” (Lokman: 26)  

Bütün hamd ve övgüler O’na mahsustur. Her şey O’na 
muhtaçtır. Hiç kimse O’nu övmese dahi O, övenlerin 
övmelerinden, hamd edenlerin hamdinden müstağnîdir. 
Kâfirlerin küfrü, müşriklerin şirki sebebiyle O’na hiç bir eksiklik ve 
noksanlık ulaşmaz.  

O’nun ilim ve kudretinde bitmez-tükenmez incelikler, uçsuz-
bucaksız sırlar vardır.  

Âyet-i kerime’de şöyle buyurulmaktadır:  

“Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de 
mürekkep olsa ve hatta buna yedi deniz daha 
eklense, yine de Allah’ın kelimeleri tükenmez.  

Şüphe yok ki Allah Aziz’dir, hikmet sahibidir.” (Lokman: 
27) Hiç bir şey O’nun ezelî ilminden ve hikmetinden dışarı 
çıkamaz. Allah-u Teâlâ burada azamet ve kibriyâsından, 
celâl ve kemâlinden, en güzel isimlerinden, ilâhî 
sıfatlarından, hiç bir beşerin künhüne ulaşamadığı tam ve 
mükemmel olan sözlerinden haber vermektedir. Kelimât-ı 
ilâhiye’nin sonu yoktur. Çünkü O’nun ilmine ve hikmetine 
sınır konulamaz,  

iradesini dilediği şekilde kullanır. Kayıt ve hudut tanımaksızın 
hükmünü icrâ etmektedir.  
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Allah-u Teâlâ’nın kudretinin ve ezelî ilminin noksansız ve 
hudutsuz olduğunu gösteren bu Âyet-i kerime’ler, 
kâfirlerin ölüm sonrası dirilişi inkâr etmelerini boşa 
çıkarmaktadır. Diğer bir Âyet-i kerime’de şöyle 
buyuruluyor:  

“Sizin yaratılmanız da yeniden diriltilmeniz de ancak bir tek 
kişinin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir.  

Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir.” (Lokman: 28)  

Çünkü Allah-u Teâlâ bir şeyin olmasını dilediği zaman ona 
“Ol!” der, o da derhal oluverir.  

Bir tek şeyin yaratılışıyla bir çok şeyin yaratılışı arasında fark 
yoktur. Bir tek kişinin diriltilmesiyle milyonlarca kişinin 
diriltilmesi arasında da hiç fark yoktur. Bütün bunlar O’na 
göre kolaydır ve hiç bir şey O’na zor gelmez. Âyet-i 
kerime’sinde şöyle buyurmaktadır:  

“Bizim emrimiz ancak bir göz açıp kapanana kadar bir tek 
andır.” (Kamer: 50)  

Bir şeye ancak bir kere emreder. Az da, çok da O’nun kudreti 
açısından birdir.  

Allah-u Teâlâ kudret ve azametini gösteren dış âlemdeki delillere 
işaret ederek Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurmaktadır:  

“Görmez misin ki Allah geceyi gündüze ve gündüzü de 
geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına 
almıştır. Bunların her birisi belirli bir süreye kadar 
hareketine devam eder. Ve şüphesiz ki Allah 
yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.” (Lokman: 29)  

Yaz günlerinde geceden alarak gündüze katar, gündüz 
uzayıp gece kısalır. Gündüzler iyice uzadıktan sonra 
kısalmaya başlar, daha sonra gece uzayıp gündüz 
kısalmaya başlar. Bu da kışın olur. Geceyi gündüze, 
gündüzü de geceye katması; dünyanın hem iki hareketine, 
hem de dünyanın batıdan doğuya doğru döndüğüne işaret 
etmektedir.  

Güneş ve ayın belirlenmiş bir vakte kadar hareketlerini 
sürdürmeleri takdir edilmiştir. Her ikisi de bu takdire bağlı 
bulunmaktadırlar. Hareket sürelerinde bir şaşma ve aksama 
olmaz.  

Şu kadar var ki bu durumun devamlı olarak gözler önünde 
cereyan etmesi, bir çok kimselerin bu manzara karşısında 
basiretlerini kaybetmesine sebep olmaktadır.  

Şaşmayan ve aksamayan bu tertip ve düzeni 
görememektedirler. Allah-u Teâlâ gösterilen bu kudret 
eserlerinin hakiki sebebini beyan etmek üzere Âyet-i 
kerime’lerinde şöyle buyurmaktadır:  



“Çünkü Allah Hakk’ın ta kendisidir. O’ndan başka taptıkları ise 
hiç şüphesiz bâtıldır.  

Doğrusu Allah çok yücedir, büyüktür.” (Lokman: 30)  

Kendisinden daha yüce bulunmayan yücedir ve her şey O’nun 
azameti karşısında boyun eğmiştir:  

“Görmez misin ki, gemiler denizde Allah’ın nimetiyle akıp 
gider.  

Böylece size âyetlerini (varlığının delillerini) gösterir.  

Bunlarda pek sabırlı ve çok şükreden kimseler için âyetler 
(işaretler) vardır.” (Lokman:31)  

Allah-u Teâlâ suda gemileri kaldıracak bir güç yaratmamış 
olsaydı, hiç şüphesiz ki gemiler denizin kabaran dalgalarını 
yararak akıp gidemezlerdi.  



-----   52-Tur suresi 49. ayet (Genel: 52 - İniş: 76 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٩٤-٢٥)

َوِمَن الَّْيِل َفَسبِّْحُه َواِْدَباَر النُُّجومِ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

52.49 - Ve mine el leyli fesebbıhhe ve idbere elnucûvme.  

Diyanet Meali : 

52.49 - Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih et. 

-----   37-Saffat suresi 33. ayet (Genel: 37 - İniş: 56 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٧٧-٧٣)

َفِانَُّهْم َيْوَمِئٍذ ِفى الَْعَذاِب ُمْشَتِركُونَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

37.33 - Feinnehum yevmeizu fiye el azubi muşeterikevn. 

Diyanet Meali : 

37.33 - Artık onlar o gün azapta ortaktırlar. 



-----   37-Saffat suresi 31. ayet (Genel: 37 - İniş: 56 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٧٣-٧٣)

َقْوُل َربَِّنا اِنَّا لََذائُِقونَ  َفَحقَّ َعَلْيَنا
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

37.31 - Fehuggu aleyne guvle rubbine inne lezuiegûvne. 

Diyanet Meali : 

37.31 - "Artık Rabbimizin  sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız." 

-----   26-Şuara suresi 221. ayet (Genel: 26 - İniş: 47 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٥٥٣-٥٢)

َياٖطينُ  ُل الشَّ َهْل اُنَبُِّئُكْم َعلٰى َمْن َتَنزَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

26.221 - Hel unebbiekem aleye men tenezzelel şeyetuyne.  

Diyanet Meali : 

26.221 - Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? 

-----   26-Şuara suresi 113. ayet (Genel: 26 - İniş: 47 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٣٧-٥٢)

اِْن ِحَساُبُهْم اِلَّا َعلٰى َرب ٖى لَْو َتْشُعُرونَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

26.113 - İnne husebuhem ille aleye rubbîye lev teş'arûvn. 

Diyanet Meali : 

26.113 - "Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz!" 



-----   26-Şuara suresi 42. ayet (Genel: 26 - İniş: 47 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٩٥-٥٢) 

 َقاَل نََعْم َواِنَُّكْم اًِذا لَِمَن الُْمَقرَّٖبينَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

26.42 - Gule neam ve innekem izu lemine elmegurrebîyne.   

 

Diyanet Meali : 

26.42 - Firavun, "Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız" dedi. 

 

-----   16-Nahl suresi 19. ayet (Genel: 16 - İniş: 70 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٤-٣٢) 

 َواللُّٰه َيْعَلُم َما تُِسرُّوَن َوَما تُْعلُِنونَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

16.19 - Vellehe yealeme me tesirrûvne ve me tealinûvne.   

 

Diyanet Meali : 

16.19 - Allah, gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.  

 
-----   69-Hakka suresi 16. ayet (Genel: 69 - İniş: 78 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٢-٢٤) 

َماُء َفِهَى  ِت السَّ َيْوَمِئٍذ َواِهَية  َوانَْشقَّ  

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

69.16 - Ve in şukkute il semee fe hiye yevme izu vehiyehe 

Diyanet Meali : 

69.16 - Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. 

 

-----   3-Ali_İmran suresi 60. ayet (Genel: 3 - İniş: 89 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٢٦-٧) 

 اَلَْحقُّ ِمْن َربَِّك َفَلا َتُكْن ِمَن الُْمْمَتٖرينَ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

3.60 - Elhuggu min rubbeke fele teken minel mumterîyn.   

 

Diyanet Meali : 

3.60 - Hak Rabbindendir. O hâlde, sakın şüphe edenlerden olma. 



-----   7-Araf suresi 118. ayet (Genel: 7 - İniş: 39 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٣١-٣) 

 َفَوَقَع الَْحقُّ َوَبَطَل َما َكانُوا َيْعَملُونَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

7.118 – Fevegua elhuggu ve betule me keneve yeamelûvne.   

 

Diyanet Meali : 

7.118 - Böylece hak yerini buldu ve onların yapmış oldukları şeylerin hepsi boşa çıktı.  

 

-----   7-Araf suresi 119. ayet (Genel: 7 - İniş: 39 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٣٤-٣) 

ٖرينَ َفُغِلُبوا ُهَنالَِك َوانَْقَلُبوا َصاغِ   

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

7.119 - Feğulibuve heneelike veengulebûve suğirîyne.   

 

Diyanet Meali : 

7.119 - Artık orada yenilmişler ve küçük düşmüşlerdi.  

-----   14-İbrahim suresi 16. ayet (Genel: 14 - İniş: 72 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٢-٣٩) 

 ِمْن َوَرائِٖه َجَهنَُّم َوُيْسٰقى ِمْن َماٍء َصٖديدٍ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

14.16 - Min vereihe cehenneme ve yesguye min meu sudîyd.   

 

Diyanet Meali : 

14.16 - Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. 

-----   15-Hicr suresi 1. ayet (Genel: 15 - İniş: 54 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣-٣٢) 

 الر تِْلَك اَٰياُت الِْكَتاِب َوقُْراٍٰن ُمٖبينٍ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

15.1 - Elif lem ree, tilke eyetel kiteb ve gur'ene mubîyn.   

 

Diyanet Meali : 

15.1 - Elif Lâm Râ.  Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın âyetleridir. 



-----   15-Hicr suresi 49. ayet (Genel: 15 - İniş: 54 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٩٤-٣٢) 

 نَبِّْئ ِعَباٖدى اَن ٖى اَنَا الَْغُفوُر الرَّٖحيمُ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

15.49 - Nebbee' abedîye ennîye ene elğefûvre elrehuyme.   

 

Diyanet Meali : 

15.49 - (49-50) Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, 

azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver. 

-----   18-Kehf suresi 23. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٥٧-٣١) 

 َوَلا َتُقولَنَّ لَِشاْىٍء اِن ٖى َفاِعل  ٰذلَِك َغًدا

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.23 - Ve le tegûvlenne lişey'e innîy feal zulike ğede.  

 

Diyanet Meali : 

18.23 - Hiçbir şey hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme! 

-----   19-Meryem suresi 13. ayet (Genel: 19 - İniş: 44 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٧-٣٤) 

 َوَحَنانًا ِمْن لَُدنَّا َوَزكٰوًة َوَكاَن َتِقيًّا

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

19.13 - Ve hunene min ledinne ve zekevhe, ve kene teguyye.   

 

Diyanet Meali : 

19.13 - (12-14) (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya, kitaba 

sımsıkı sarıl" dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği 

vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. 

 

 

 

 

 

 



-----   19-Meryem suresi 84. ayet (Genel: 19 - İniş: 44 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(١٩-٣٤) 

اَفَلا َتْعَجْل َعَليْ  ِهْم اِنََّما نَُعدُّ لَُهْم َعدًّ  

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

19.84 - Fele teacele aleyhime, inneme neaddelehim adde.   

 

Diyanet Meali : 

19.84 - Ey Muhammed! Şu hâlde, onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak 

(takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız. 

 

-----   23-Muminun suresi 9. ayet (Genel: 23 - İniş: 74 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٤-٥٧) 

 َوالَّٖذيَن ُهْم َعلٰى َصَلَواتِِهْم ُيَحاِفُظونَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

23.9 - Vellezuyne hem aleye sulevetehim yehufiziyne.   

 

Diyanet Meali : 

23.9 - Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler. 

-----   23-Muminun suresi 30. ayet (Genel: 23 - İniş: 74 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٧٦-٥٧) 

 اِنَّ ٖفى ٰذلَِك َلاَٰياٍت َواِْن كُنَّا لَُمْبَتٖلينَ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

23.30 - İnne fîy zulike le eyete ve in kenne lemebtelîyn.   

 

Diyanet Meali : 

23.30 - Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz. 

-----   23-Muminun suresi 42. ayet (Genel: 23 - İniş: 74 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٩٥-٥٧) 

 ثُمَّ اَنَْشاْنَا ِمْن َبْعِدِهْم قُُرونًا اَٰخٖرينَ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

23.42 – Simme enşeene min beadihime gurevene e(h)erîyne.   

 

Diyanet Meali : 

23.42 - Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.  



-----   32-Secde suresi 8. ayet (Genel: 32 - İniş: 75 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(١-٧٥) 

 ثُمَّ َجَعَل نَْسَلُه ِمْن ُسَلالٍَة ِمْن َماٍء َمٖهينٍ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

32.8 - Simme ceale neslehe min selelehe min meu mehîyn.   

 

Diyanet Meali : 

32.8 - Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. 

-----   44-Duhan suresi 57. ayet (Genel: 44 - İniş: 64 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٢٣-٩٩) 

 َفْضًلا ِمْن َربَِّك ٰذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعٖظيمُ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

44.57 - Fudle min rubbike, zulike heve elfevze elazîyme.   

 

Diyanet Meali : 

44.57 - Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.  

-----   50-Kaf suresi 31. ayet (Genel: 50 - İniş: 34 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٧٣-٢٦) 

 َواُْزلَِفِت الَْجنَُّة لِْلُمتَّٖقيَن َغْيَر َبٖعيدٍ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

50.31 - Ve ezlifetel cennehe lilmetteguyn ğeyre beayd.   

 

Diyanet Meali : 

50.31 - Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. 

-----   51-Zariyat suresi 55. ayet (Genel: 51 - İniş: 67 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٢٢-٢٣) 

ْكٰرى َتْنَفُع الُْمْؤِمٖنينَ َوَذكِّْر َفِانَّ  الذِّ  

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

51.55 - Ve zekkir feinnel zukreye tenfea elmuuvminîyn.   

 

Diyanet Meali : 

51.55 - Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir.  

 



-----   79-Naziat suresi 16. ayet (Genel: 79 - İniş: 81 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٢-٣٤)

اِْذ نَاٰدیُه َربُُّه بِالَْواِد الُْمَقدَِّس طًُوى
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

79.16 - Uz nedeyehe rubbehe bil vedil meguddese tuveye.  

Diyanet Meali : 

79.16 - Hani, Rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti: 

-----   83-Mutaffifin suresi 17. ayet (Genel: 83 - İniş: 86 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٣-١٧)

ُبونَ  ثُمَّ ُيَقاُل ٰهَذا الَّٖذى كُْنُتْم بِٖه تَُكذِّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

83.17 - Simme yegule hezullezîye kentem bihe tekzubûvn. 

Diyanet Meali : 

83.17 - Sonra da onlara, "Yalanlamakta olduğunuz işte budur" denecektir. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



-----   12-Yusuf suresi 16. ayet (Genel: 12 - İniş: 53 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٢-٣٥) 

 َوَجاُؤ اََباُهْم ِعَشاًء َيْبُكونَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

12.16 - Ve ceûve ebehem aşee yebkevne.   

 

Diyanet Meali : 

12.16 - (Yûsuf'u kuyuya bırakıp) akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. 

 

-----   12-Yusuf suresi 24. ayet (Genel: 12 - İniş: 53 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٥٩-٣٥) 

 اِنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا الُْمْخَلٖصينَ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

12.24 - Enehe min abedne elmu(h)lesuyn.  

 

Diyanet Meali : 

12.24 - Andolsun, kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yûsuf 

da ona istek duyacaktı. Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, 

ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı. 

 

-----   73-Muzzemmil suresi 12. ayet (Genel: 73 - İniş: 3 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٥-٣٧) 

 اِنَّ لََدْيَنا اَنَْكاًلا َوَجٖحيًما
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

73.12 - Ene ledeyne enkele ve cehuyme.   

 

Diyanet Meali : 

73.12 - (12-13) Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor 

geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. 

 

 

-----   38-Sad suresi 86. ayet (Genel: 38 - İniş: 38 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(١٢-٧١) 



 قُْل َما اَْسَپلُُكْم َعَلْيِه ِمْن اَْجرَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

38.86 - Gul me es'elukem aleyhe min ecr.   

 

Diyanet Meali : 

38.86 - (Ey Muhammed!) De ki: "Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben 

kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim." 

 

-----   1-Fatiha suresi 1. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣-٣) 

 بِْسِم اللِّٰه الرَّْحٰمِن الرَّٖحيمِ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.1 – Bismelleh ilruhmen ilrehuym 

20 + 60 + 700 + 80 + 60 + 70 + 70 + 60 + 300 + 60 + 70 + 100 

+ 60 + 800 + 80 + 60 + 1000 + 60 + 70 + 100 + 60 + 800 + 60 

+ 400 + 80 = 5280 

5280 + (25 Harf) = 5305 

 

5280X5305 = 28010400 ( Rahiym ) 
 

-----   2-Bakara suresi 197. ayet (Genel: 2 - İniş: 87 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٤٣-٥) 

َواتَُّقوِن َيا اُولِى اْلاَلَْبابِ    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

2.197 - vettegûvne ye uvliyeel elbeb.  

 

Diyanet Meali : 

2.197 - Hac (ayları), bilinen aylardır.  Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha 

sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. 

Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey akıl sahipleri, bana karşı 

gelmekten sakının. 

-----   33-Ahzab suresi 31. ayet (Genel: 33 - İniş: 90 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٧٣-٧٧) 



اَْعَتْدنَا لََها ِرْزًقا َكٖريًماوَ    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

33.31 - ve eatedne lehe rizgu kerîyme.   

 

Diyanet Meali : 

33.31 - İçinizden kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat 

veririz. Biz, ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. 

 

-----   1-Fatiha suresi 6. ayet (Genel: 1 - İniş: 5 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٢-٣) 

َراَط الُْمْسَتٖقيمَ   اِْھِدنَا الصِّ
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

1.6 - Ihdineelsuretulmesteguyme 

 

Diyanet Meali : 

1.6 - (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve 

sapıklarınkine değil.  

 

 

 

 

 

-----   10-Yunus suresi 36. ayet (Genel: 10 - İniş: 51 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٧٢-٣٦) 

اِنَّ اللَّٰه َعٖليم  بَِما َيْفَعلُونَ    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

10.36 - Inillehe aliym bime yefaluvn 

 

Diyanet Meali : 

10.36 - Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz 

Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. 

 

-----   8-Enfal suresi 58. ayet (Genel: 8 - İniş: 88 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٢١-١) 



اِنَّ اللَّٰه َلا ُيِحبُّ الَْخائِٖنينَ    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

8.58 - Ene lehe le yuhubbel (h)einiyne 

 

Diyanet Meali : 

8.58 - (Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde 

onlara bildir. Çünkü Allah, hainleri sevmez. 

 

-----   26-Şuara suresi 214. ayet (Genel: 26 - İniş: 47 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٥٣٩-٥٢) 

 َواَنِْذْر َعٖشيَرَتَك اْلاَْقَرٖبينَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

26.214 - Ve enzur aşîretekel ugrubîyn.   

 

Diyanet Meali : 

26.214 - (Önce) en yakın akrabanı uyar. 

 

 

-----   17-İsra suresi 83. ayet (Genel: 17 - İniş: 50 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(١٧-٣٣) 

رُّ َكاَن َيُؤًسا ُه الشَّ  َواَِذا َمسَّ

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

17.83 - ve izu mesehel şer kene yeûvse.   

 

Diyanet Meali : 

17.83 - İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer 

----   29-Ankebut suresi 15. ayet (Genel: 29 - İniş: 85 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٢-٥٤) 

َوَجَعْلَناَها اَٰيًة لِْلَعالَٖمينَ    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

29.15 - ve cealnehe âyeh lil âelemîyn.   

 

Diyanet Meali : 

29.15 - Biz de onu (Nûh'u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret kıldık. 



-----   70-Mearic suresi 8. ayet (Genel: 70 - İniş: 79 - Alfbetik: 76)   ----- 

(١-٣٦)

َماُء َكالُْمْهلِ  َيْوَم َتُكوُن السَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

70.8 - Yevme tekevnel semee kel mehl.  

Diyanet Meali : 

70.8 - (8-9) Göğün, erimiş maden gibi ve dağların atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. 

-----   6-Enam suresi 90. ayet (Genel: 6 - İniş: 55 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٤٦-٢)

اِْن ُهَو اِلَّا ِذْكٰرى لِْلَعالَٖمينَ  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

6.90 -, in heveled ekriy lil âelemîyn. 

Diyanet Meali : 

6.90 - İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu 

yola uy. De ki: "Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır." 

-----   2-Bakara suresi 260. ayet (Genel: 2 - İniş: 87 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٥٢٦-٥)

َعٖزيز  َحٖكيم  َواْعَلْم اَنَّ اللَّٰه 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

2.260 - vealem enellehe azîyz hukeym. 

Diyanet Meali : 

2.260 - Hani İbrahim, "Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" demişti. (Allah ona) "İnanmıyor musun?" 

deyince, "Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için" demişti. "Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine 

alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak 

gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir." 



-----   28-Kasas suresi 27. ayet (Genel: 28 - İniş: 49 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٥٣-٥١) 

َفِاْن اَْتَمْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعْنِدَك    
fein etmemte aşre femin andek 

الِٖحينَ   اِْن َشاَء اللُّٰه ِمَن الصَّ
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

28.27 -, in şeeellehe minel sulehuyne.   

 

Diyanet Meali : 

28.27 - Şu'ayb, "Ben, sekiz yıl bana çalışmana karşılık, şu iki kızımdan birisini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer 

sen bunu on yıla tamamlarsan, o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşaallah beni salih 

kimselerden bulacaksın" dedi. 

-----   15-Hicr suresi 95. ayet (Genel: 15 - İniş: 54 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٤٢-٣٢) 

 اِنَّا َكَفْيَناَك الُْمْسَتْهِزی ٖنَ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

15.95 - Ene kefeyneekel mestehziyen.   

 

Diyanet Meali : 

15.95 - (95-96) Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilâh edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler. 

 

-----   15-Hicr suresi 88. ayet (Genel: 15 - İniş: 54 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(١١-٣٢) 

 َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمٖنينَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

15.88 – ve(h)fud cenuhke lilmuvminîyn.   

 

Diyanet Meali : 

15.88 - Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve 

mü'minlere (şefkat) kanadını indir. 

 

 

 



-----   15-Hicr suresi 24. ayet (Genel: 15 - İniş: 54 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٥٩-٣٢) 

 َولََقْد َعلِْمَنا الُْمْسَتاِْخٖرينَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

15.24 - ve lugde alimne elmestee(h)ireyn.   

 

Diyanet Meali : 

15.24 - Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da. 

 

-----   35-Fatır suresi 36. ayet (Genel: 35 - İniş: 43 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٧٢-٧٢) 

ُف َعْنُهْم ِمْن َعَذابَِها   َوَلا ُيَخفَّ  

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

35.36 - ve le ye(h)fef anhem min azubehe 

 

Diyanet Meali : 

35.36 - İnkâr edenler için ise cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı 

da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.  
 

-----   50-Kaf suresi 19. ayet (Genel: 50 - İniş: 34 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٤-٢٦) 

  َوَجاَءْت َسْكَرُة الَْمْوِت بِالَْحقِّ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

50.19 - Ve ceet sekrehel mevte bil hug 

Diyanet Meali : 

50.19 - Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, "İşte bu, senin öteden beri kaçıp 

durduğun şeydir" denir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-----   50-Kaf suresi 13. ayet (Genel: 50 - İniş: 34 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٧-٢٦) 

لُوطٍ َوَعاد  َوِفْرَعْوُن َواِْخَواُن   

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

50.13 - Ve âed ve fir'avn ve i(h)vene lûvt.   

 

Diyanet Meali : 

50.13 - (12-14) Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût'un kardeşleri, 

Eykeliler, Tübba'ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri 

yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. 
 
 

-----   59-Haşir suresi 18. ayet (Genel: 59 - İniş: 101 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣١-٢٤) 

اِنَّ اللَّٰه َخٖبير  بَِما َتْعَملُونَ    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

59.18 - innellehe (h)ebîyru bime teamelûvn.   

 

Diyanet Meali : 

59.18 - Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş 

olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.  

 

 
-----   110-Nasr suresi 1. ayet (Genel: 110 - İniş: 114 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣-٣٣٦) 

 اَِذا َجاَء نَْصُر اللِّٰه َوالَْفْتحُ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

110.1 - İzu cee nusrellehe ve elfethu.   

 

Diyanet Meali : 

110.1 - (1-3) Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine 

girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok 

kabul edendir.  

 

 

 

 

 



-----   109-Kafirun suresi 3. ayet (Genel: 109 - İniş: 18 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٧-٣٦٤) 

 َوَلا اَنُْتْم َعابُِدوَن َما اَْعُبدُ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

109.3 - Ve le entum âebidevn me eabed.   

 

Diyanet Meali : 

109.3 - "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." 

 

-----   53-Necm suresi 59. ayet (Genel: 53 - İniş: 23 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٢٤-٢٧) 

 اََفِمْن ٰهَذا الَْحٖديِث َتْعَجُبونَ 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

53.59 - Efemen hezul hudesi teacebûvn.  

 

Diyanet Meali : 

53.59 - (59-61) Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da 

ağlamıyorsunuz? 

 

-----   23-Muminun suresi 36. ayet (Genel: 23 - İniş: 74 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٧٢-٥٧) 

 َهْيَهاَت َهْيَهاَت لَِما تُوَعُدونَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

23.36 - Heyhete heyhet lime tevadevn.   

 

Diyanet Meali : 

23.36 - "Hâlbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!" 

 

 

 

 

 

 

 



-----   3-Ali_İmran suresi 191. ayet (Genel: 3 - İniş: 89 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٤٣-٧)

ُسْبَحانََك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

3.191 - sebhuneke fegune azubel nere.  

Diyanet Meali : 

3.191 - Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı 

üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 

azabından koru" derler. 

----   5-Maide suresi 76. ayet (Genel: 5 - İniş: 112 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٢-٢)

ٖميُع الَْعٖليمُ   َواللُّٰه ُهَو السَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

5.76 -, vellehe hevel semîyael alîym. 

Diyanet Meali : 

5.76 - (Ey Muhammed!) De ki: "Allah'ı bırakıp da, sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi 

tapıyorsunuz? Oysa Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." 

-----   5-Maide suresi 17. ayet (Genel: 5 - İniş: 112 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٣-٢)

ُه َوَمْن ِفى اْلاَْرِض َجٖميًعا   َواُمَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

5.17 - ve emh ve men fiyel urd cemîyâe, 

Diyanet Meali : 

5.17 - Andolsun, "Allah, Meryem oğlu Mesih'tir", diyenler kesinlikle kâfir oldular.  De ki: "Şâyet Allah, Meryem 

oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? 

Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her 

şeye hakkıyla gücü yetendir."



-----   16-Nahl suresi 74. ayet (Genel: 16 - İniş: 70 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٩-٣٢) 

 َفَلا َتْضِرُبوا لِلِّٰه اْلاَْمَثاَل 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

16.74 - Fel yudribeve lellehil emsil,  

Diyanet Meali : 

16.74 - Artık Allah'a (şanına uymayan) benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz 

bilmezsiniz. 

 
 

-----   16-Nahl suresi 52. ayet (Genel: 16 - İniş: 70 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٢٥-٣٢) 

ٰمَواِت َواْلاَْرِض   َولَُه َما ِفى السَّ

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

16.52 - Velh me fiyel semevete vel urd.   

 

Diyanet Meali : 

16.52 - Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İtaat de daima O'na olmalıdır. Öyle iken siz 

Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? 

 

 

-----   16-Nahl suresi 21. ayet (Genel: 16 - İniş: 70 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٥٣-٣٢) 

َوَما َيْشُعُروَن اَيَّاَن ُيْبَعثُونَ    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

16.21 - ve me yeş'arûvne uyun yub'asivn.   

 

Diyanet Meali : 

16.21 - Onlar, diri olmayan cansız varlıklardır! Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. 

-----   53-Necm suresi 49. ayet (Genel: 53 - İniş: 23 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٩٤-٢٧) 

ْعٰرى  َواَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّ

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

53.49 - Ve enehe heve rubbel şiareye.   

 

Diyanet Meali : 

53.49 - Şüphesiz O, Şi'râ'nın  Rabbidir.  

 

 
 



-----   24-Nur suresi 30. ayet (Genel: 24 - İniş: 102 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٧٦-٥٩)

اِنَّ اللَّٰه َخٖبير  بَِما َيْصَنُعونَ  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

24.30 – Ene lehe (h)ebîyr bime yusneavn. 

Diyanet Meali : 

24.30 - Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha 

nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. 

-----   55-Rahman suresi 16. ayet (Genel: 55 - İniş: 97 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٢-٢٢)

َبانِ  َفِباَیِّ اَٰلاِء َربُِّكَما تَُكذِّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

55.16 – Febiy elei rubbekem tikzubun.  

Diyanet Meali : 

55.16 - O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? 

-----   9-Tevbe suresi 2. ayet (Genel: 9 - İniş: 113 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٥-٤)

َواَنَّ اللَّٰه ُمْخِزى الَْكاِفٖرينَ  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

9.2 - ve inellehe mu(h)ziyel kefrîyn.  

Diyanet Meali : 

9.2 - Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki, siz Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz; Allah ise, inkârcıları 

perişan edecektir.  



-----   72-Cin suresi 2. ayet (Genel: 72 - İniş: 40 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٥-٣٥)

ْشِد َفاَٰمنَّا بِٖه  َيْهٖدى اِلَى الرُّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

72.2 - Yehdî iley elruşd feimen bih 

Diyanet Meali : 

72.2 - (1-2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri 

vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize 

hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız." 

-----   8-Enfal suresi 52. ayet (Genel: 8 - İniş: 88 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٢٥-١)

اِنَّ اللَّٰه َقِوىٌّ َشٖديُد الِْعَقابِ  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

8.52 – İnnellehe kuviy şedîydul agib. 

Diyanet Meali : 

8.52 - Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkâr 

etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin 

olandır.  

-----   7 - Araf suresi 131. ayet (Genel: 7 - İniş: 39 - Alfbetik: 9)   ----- 

(٣٧٣-٣)

اََلا اِنََّما َطائُِرُهْم ِعْنَد اللِّٰه  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

7.131 - ele inneme tuiruhem ındelleh 

Diyanet Meali : 

7.131 - Fakat onlara iyilik geldiği zaman, "Bu bizimdir, (biz çalışıp kazandık)" derler. Eğer başlarına bir kötülük 

gelirse, Mûsâ ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki, onların uğursuzluk sebebi ancak 

Allah katında (yazılı)dır. Fakat çokları bilmezler. 



-----   36-Yasin suresi 69. ayet (Genel: 36 - İniş: 41 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٢٤-٧٢)

اِْن ُهَو اِلَّا ِذْكر  َوقُْراٰن  ُمٖبين   
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

36.69 - in hev ele zukr ve kur'en mubîyn.  

Diyanet Meali : 

36.69 - Biz, o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir 

Kur'an'dır. 

-----   36-Yasin suresi 11. ayet (Genel: 36 - İniş: 41 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٣-٧٢)

ْكرَ   اِنََّما تُْنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

36.11 - Ene tenzur men ittebe akil zur 

Diyanet Meali : 

36.11 - Sen ancak Zikr'e (Kur'an'a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir 

bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.

-----   14-İbrahim suresi 17. ayet (Genel: 14 - İniş: 72 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٣-٣٩)

َوَياْٖتيِه الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمَكاٍن  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

14.17 - ve ye'tîyhil mevt min kel meken. 

Diyanet Meali : 

14.17 - Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat 

ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. 



-----   14-İbrahim suresi 17. ayet (Genel: 14 - İniş: 72 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٣-٣٩) 

َوِمْن َوَرائِٖه َعَذاب  َغٖليظ     

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

14.17 - ve min vereyeehî azube ğelîyz.   

 

Diyanet Meali : 

14.17 - Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat 

ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. 

 
-----   20-Taha suresi 5. ayet (Genel: 20 - İniş: 45 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٢-٥٦) 

ْحٰمُن َعَلى  الَْعْرِش اْسَتٰوىاَلرَّ  

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

20.5 - Elruhmen aleyel arş isteveye.   

 

Diyanet Meali : 

20.5 - Rahmân, Arş'a  kurulmuştur. 

 

 

-----   18-Kehf suresi 10. ayet (Genel: 18 - İniş: 69 - Alfbetik: 76)   ----- 

 اِْذ اََوى اْلِفتْيَةُ اِلَى اْلَكْهِف 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

18.10 - Uz eveyelfityehe ileyelkehf 

 
-----   3-Ali_İmran suresi 154. ayet (Genel: 3 - İniş: 89 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٢٩-٧) 

ُدورِ   َواللُّٰه َعٖليم  بَِذاِت الصُّ  

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

3.154 – Vellehe aliym (bizu telsudevr) 

 

100 + 60 + 8 + 30 + 60 + 90 + 70 + 60 + 10 + 60 + 9 + 60 + 20 

+ 637 

REVDSULETEZUB 



-----   6-Enam suresi 122. ayet (Genel: 6 - İniş: 55 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٥٥-٢)

اََو َمْن َكاَن َمْيًتا َفاَْحَيْيَناُه 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

6.122 - E ve men kene meyte feuhyeyneh 

-----   11-Hud suresi 33. ayet (Genel: 11 - İniş: 52 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٧٧-٣٣)

اِْن َشاَء َوَما اَنُْتْم بُِمْعِجٖزينَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

11.33 - in şee ve me entum bimuıcizîyn. 

-----   13-Rad suresi 17. ayet (Genel: 13 - İniş: 96 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٣-٣٧)

َكٰذلَِك َيْضِرُب اللُّٰه اْلاَْمَثالَ  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

13.17 - kezulik yudribullehel emsil. 

-----   13-Rad suresi 31. ayet (Genel: 13 - İniş: 96 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٧٣-٣٧) 

اِنَّ اللَّٰه َلا ُيْخِلُف الْٖميَعادَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

13.31 - innellehe le yu(h)liful mîyâed. 

-----   33-Ahzab suresi 31. ayet (Genel: 33 - İniş: 90 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٧٣-٧٧)

َواَْعَتْدنَا لََها ِرْزًقا َكٖريًما 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

33.31 - ve eatedne lehe rizgu kerîyme. 



 

-----   33-Ahzab suresi 41. ayet (Genel: 33 - İniş: 90 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٩٣-٧٧) 

اْذكُُروا اللَّٰه ِذْكًرا َكٖثيًرا   

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

33.41 - uzkeruveelleh zukre kesîyre. 

 

-----   54-Kamer suresi 34. ayet (Genel: 54 - İniş: 37 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٧٩-٢٩) 

 اِنَّا اَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا 
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

54.34 - İnne erselne aleyhime husube 

-----   97-Kadir suresi 2. ayet (Genel: 97 - İniş: 25 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٥-٤٣) 

 َوَما اَْدٰریَك َما لَْيَلُة الَْقْدرِ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

97.2 - Ve me edriyek me leylehel gudr. 

 

-----   2-Bakara suresi 154. ayet (Genel: 2 - İniş: 87 - Alfbetik: 76)   ----- 

 
(٣٢٩-٥) 

َبْل اَْحَياء  َولِٰكْن َلا َتْشُعُرونَ    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

2.154 - bel uhyeu ve lekin le teş'urûvn.  

 

Diyanet Meali : 

2.154 - Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.  

 

 



-----   8-Enfal suresi 11. ayet (Genel: 8 - İniş: 88 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣٣-١) ْيَطاِن   َوُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

8.11 ve yuzhib ankem riczel şeytun 

Diyanet Meali : 

8.11 - Hani (Allah) kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor; sizi temizlemek, sizden 

şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten 

yağmur yağdırıyordu.

-----   40-Mumin suresi 3. ayet (Genel: 40 - İniş: 60 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٧-٩٦)

نِْب َوَقابِِل التَّْوِب  َغاِفِر الذَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

40.3 - Ğefiril zunbi ve gubilil tevb 

Diyanet Meali : 

40.3 - (2-3) Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, 

azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka ilâh yoktur. Dönüş ancak O'nadır.

-----   28-Kasas suresi 25. ayet (Genel: 28 - İniş: 49 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٥٢-٥١)

نََجْوَت ِمَن الَْقْوِم الظَّالِٖمينَ  
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

28.25 - necevt minel guvmil zilimîyn.  

Diyanet Meali : 

28.25 - Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini 

vermek üzere babam seni çağırıyor" dedi. Mûsâ, onun (Şu'ayb'ın) yanına gelip başından geçenleri ona 

anlatınca Şu'ayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun" dedi. 



-----   8-Enfal suresi 4. ayet (Genel: 8 - İniş: 88 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٩-١)

ا  اُولِٰئَك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

8.4 - Uvleik himul muvminûvn hukku 

Diyanet Meali : 

8.4 - İşte onlar gerçekten mü'minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve 

cömertçe verilmiş rızık vardır. 

-----   51-Zariyat suresi 18. ayet (Genel: 51 - İniş: 67 - Alfbetik: 76)   ----- 

(٣١-٢٣)

َوبِاْلاَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

51.18 - Ve bil eshur hem yesteğfiruvn. 

Diyanet Meali : 

51.18 - Seherlerde bağışlama dilerlerdi. 

-----   83-Mutaffifin suresi 28. ayet (Genel: 83 - İniş: 86 - Alfbetik: 76)   ---- 
(٥١-١٧)

َعْيًنا َيْشَرُب بَِها الُْمَقرَُّبونَ 
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

83.28 - Ayne yeşrub bihe elmukrubûvn. 

Diyanet Meali : 

83.28 - Bir pınar ki, Allah'a yakın olanlar ondan içerler. 

-----   28-Kasas suresi 27. ayet (Genel: 28 - İniş: 49 - Alfbetik: 76)   ---- 
(٥٣-٥١)

الِٖحينَ   اِْن َشاَء اللُّٰه ِمَن الصَّ
Kuranı Kerim Türkçe okunuş : 

28.27 – İnne şeeelleh minelsulehuyn 

Diyanet Meali : 

28.27 - Şu'ayb, "Ben, sekiz yıl bana çalışmana karşılık, şu iki kızımdan birisini sana nikâhlamak istiyorum. 

Eğer sen bunu on yıla tamamlarsan, o da senden olur. Ben seni zora koşmak da istemiyorum. İnşaallah 

beni salih kimselerden bulacaksın" dedi. 



 

-----   78 - Nebe Suresi - Ayet 17 (Mushaf Sırası: 78 - Nüzul Sırası: 80 - Alfabetik: 79)   ----- 

 

(٨٧.٧٨) 

 اِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ٖميَقاًتا
 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş: 

78.17 - İnne yevmel fusl kene mîygute.  
 

Diyanet Meali: 

78.17 - Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. 

 

 

 
-----   26 - Şuara Suresi - Ayet 114 (Mushaf Sırası: 26 - Nüzul Sırası: 47 - Alfabetik: 94)   ----- 

 

(٦٢.٧٧١) 

 َوَما اَنَا بَِطاِرِد الُْمْؤِمٖنينَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş: 

26.114 - Ve me ene bituridel muvminîyn.  

 

Diyanet Meali: 

26.114 - "Ben inananları kovacak değilim." 

 



-----   53 - Necm Suresi - Ayet 47 (Mushaf Sırası: 53 - Nüzul Sırası: 23 - Alfabetik: 80)   ----- 

 

(٣٥.٧٤) 

ىَواَنَّ َعَلْيِه النَّْشاََة اْلاُْخر    

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş: 

53.47 - Ve ene aleyhe neşehel u(h)reye.  

 

Diyanet Meali: 

53.47 - Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir. 

 

 

-----   51 - Zariyat Suresi - Ayet 13 (Mushaf Sırası: 51 - Nüzul Sırası: 67 - Alfabetik: 111)   ----- 

 

(٣٥.٥٥) 

 َيْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر ُيْفَتُنونَ 

 

Kuranı Kerim Türkçe okunuş: 

51.13 - Yevme hem aleyel ner yuftenûvn.  

 

Diyanet Meali: 

51.13 - (13-14) Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli melekler onlara şöyle 

der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur." 

 

Ayetel Kursi Ebcedi Ses Okunuşu 

Ellehe le ilehe ille hevel huyyul kuyyuvm 35 harf 
Le te(h)uzuhe senihe vele nevm 24 harf 
Leheme fiy el semeveti veme fiy el urd 31 harf 
Menzuellezuye yeşfea indehe ille biiznihi 37 harf 
Yealemu me beyne eydiyhim veme (h)ulfehem 34 harf 
Vele yuhuytuvne bişeye min almihe ille bimeşee 40 harf 
Vesia kurseyyuhel semeveti vel urd 30 harf 
Vele yeuvdehe hufzihime ve hevel aliyyul aziym 40 harf 
 

 



RASAD RAA IPTALI 

60+70+200+60+2+100+60+70+20+60+70+500+1000+60+90+60+100+60+70+300+60+300+5+200+60

0+500+50+800+60+40+60+70+70+60+300 

ELKECRELBELNESURĞELHİHZKTAHUDAELLEH 

 

Elalağ hirsk kadur 

Elneğcdur resmer rukzere 

Elcehhatrağud 

Elhisrserğs ayd 

elyehşk ğayk ud 

elşayğ heseyad 

Elhihzk tağhud 

ELETBUVHHUDUD 
 
 

ÜMMÜL İBTALİ BATIL 
ELBIZSİThEZVEZAU ŞABCED 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+6
0+3+60+20+2+500+30+500+29 

 
 

ELBEMMEBHİSYEDB 
ELLUHRHUTUBUVNA 

ELCELALEVMFEVLEVM 
ELHUVLEHUVYED 

 
Hudise vuza şefe(h) cehetuskusizdezeğ 

 

TAHET RASAD KILIT IPTALI 
60+70+9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90 

+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60+50+29 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ EE EE EE EĞİZ 



Elrersfyebfevşzehcveşteflccemctufcziezft 

BİL 

KELSUFŞEL 

FUDBUZZEZZİŞ 

KELIMETUL AZAM ĞENIY 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+60+70+

9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60+50+60+70+

80+60+300+300+60+8+400+60+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+60+7+8+60+60+80

+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+100+40+2+60+80+60+400+500+6+20+60+700+80+60+70+

70+60+300+60+70+80+60+6+40+8+60+30+60+70+60+300+300+60+100+60+20+60+70+200+60+70+90+60

+1+3+60+70+60+800+80+60+30+8+60+100+60+700+60+8+60+70+60+300+60+70+60+70+70+60+300+60+
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Bismillehilmu(h)dvedilehher 

ELBİZSİThEZVEZAU ŞABCED SUFŞELK 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ EE EE EE EĞİZ 

elmehhevyeymnutlevlkusnez 

Ve emhe ve men fiyel urd cemiya(h)  

Bilkelsufşeluhmedveriseve lehe ellehe 

RASAD MIYAH IPTALI 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+60+70+

9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60+50+60+70+

200+60+2+100+60+70+20+60+70+500+1000+60+90+60+100+70+60+1000+60+700+60+70+200+60+100+6

0+7+900+60+1000+60+800+1000+60+1000+60+100+9+60+1+60+70+60+70+80+60+300+300+60+8+400+6

0+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+60+7+8+60+60+80+300+8+60+80+60+1000+1+6

0+400+60+70+60+100+40+6+60+80+60+400+500+3+700+153 

ELBIZSIThEZVEZŞA ŞABCED SUFŞELK 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ ESE EE EE EĞİZ 

Elke(h)relbelanesur Le neseleke rizku nuhne nerzuful 

elmehhevyeymnutlevlkusnez 

Ve emh ve men fiyel urd cemiyae 

ÖLÜ ET İPTALİ VE TURAB IPTALI VAVI HA OLARAKTA HESAPLA 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+5 

00+30+500+90+60+1+3+60+70+200+60+70+9+500+3+60+1+6 

0+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+6 

0+40+60+5+60+50+60+70+200+60+2+100+60+70+20+60+70+ 

500+1000+60+90+60+100+70+60+1000+60+700+60+70+200+ 

60+100+60+7+900+60+1000+60+800+1000+60+1000+60+100 



+9+60+1+60+70+60+70+80+60+300+300+60+8+400+60+400+ 

80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+60+7+8+60+ 

60+80+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+100+40 +6+60+80+60+400+500+60+6+153 

ELBIZSIThEZVEZAE(h) ŞABCED SUFŞELK 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ EE EE EE EĞİZ 

Elke(h)relbelanesur Le neseleke rizku nuhne nerzuful 

elmehhevyeymnutlevlkusnez 

Ve emh ve men fiyel urd cemiyae 

 

SEBİT TURAB İPTALİ KAFI RE YAP ET IPTALI 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+60+70+

9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60+50+60+70+

200+60+2+100+60+70+20+60+70+500+1000+60+90+60+100+70+60+1000+60+700+60+70+200+60+100+6

0+7+900+60+1000+60+800+1000+60+1000+60+100+9+60+1+60+70+60+70+80+60+300+300+60+8+400+6

0+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+60+7+800+60+60+80+300+8+60+80+60+1000+1

+60+400+60+70+60+100+40+6+60+80+60+400+500+60+900+153<br> 

ELBİZSİThEZVEZAUK ŞABCED SUFŞELK 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ EE EE EE EĞİZ 

Elke(h)relbelanesur Le neseleke rizku nuhne nerzuful 

elmehhevyeymnutlevlkusnez 

Ve emh hu men fiyel urd cemiyae 

 

 

KILIT BUYUSU IPTALI SAD 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+60+70+

9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60+50+60+70+

200+60+2+100+60+70+20+60+70+500+1000+60+90+60+100+70+60+1000+60+700+60+70+200+60+100+6

0+7+900+60+1000+60+800+1000+60+1000+60+100+9+60+1+60+70+60+70+80+60+300+300+60+8+400+6

0+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+60+7+800+60+60+80+300+8+60+80+60+1000+1

+60+400+60+70+60+100+40+2+60+80+60+400+500+60+152 

ELBİZSİThEZVEZAU ŞABCED SUFŞELK 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ EE EE EE EĞİZ 

Elkecrelbelanesur Le neseleke rizku nuhne nerzuful 

elmehhevyeymnutlevlkusnez 

Ve emh hu men fiyel urd cemiyae 

RASAD SAD IPTALI 

60+1000+1000+60+400+60+8+80+60+70+1+60+90+70+200+60+1000+60+80+60+400+900+60+10+60+60+

70+200+60+2+100+60+70+20+60+70+1000+60+90+60+100+50+60+70+300+60+300+5+200+600+500+800

+60+40+500+60+70+70+60+300+60+70+500+70+500+50+300+60+100+4+200+900+500+40+60+100+60+7

0+1000+60+50+2+40+60+100+100+60+700+80+60+100+100+60+900+7+60+100+60+60+70+2+60+300+80

0+500+600+100+500+50+60+600+60+70+300+60+4+100+700+60+100+50+700+500+400+40+60+70+400+

60+300+3+200+50+500+400+900+60+40+60+70+3+500+400+50+300+60+700+60+400+500+40+60+70+30

0+60+300+5+200+600+500+50+800+60+40+900+500+70+500+600+500+20+600+500+70+500+20+60+70+

60+1000+500+1000+8+60+900+60+70+80+60+1000+300+60+80+80+60+1000+400+60+900+60+8+70+60+



100+60+20+60+10+60+1000+60+80+60+800+500+80+80+60+30+3+500+4+300+60+70+60+10+20+60+8+8

00+700+60+100+60+40+60+70+200+60+2+100+60+70+20+60+70+500+1000+60+90+60+100+60+70+300+

60+300+5+200+600+500+50+800+60+40+60+70+70+60+300+60+70+100+60+700+1+60+1+60+3+1+60+30

+60+3+60+100+300+300+60+4+200+60+1000+1+1+1+1+60+70+3+500+300+60+400+1000+60+8+1000+60

+70+100+500+300+60+400+80+60+10+500+400+70+500+8+70+60+700+900+60+8+60+9+70+60+100+60+

1000+30+60+900+60+70+60+400+60+8+100+400+60+400+50+60+8+60+1000+20+60+1000+60+700+60+1

000+1000+60+400+80+60+1000+60+70+200+60+10+60+20+60+60+70+80+60+70+60+70+60+200+60+60+

40+500+800+9+40+3+60+1+60+4+600+60+7+60+1+30+2+60+70+300+60+3+1+60+800+60+60+60+60+50+

60+7+60+70+100+60+80+2+60+90+60+90+60+90+100+60+100+60+100+60+300+500+30+60+100+60+80+

60+4+200+60+70+70+60+80+60+8+60+20+60+200+60+70+60+80+60+10+60+300+60+900+60+8+20+60+2

00+20+60+2+70+500+50+60+20+20+500+70+60+50+60+20+60+200+60+1000+60+60+70+60+800+60+60+

80+60+400+80+500+400+1000+700+60+400+1000+900+60+8+1+60+400+700+60+30+30+60+30+60+8+60

+70+8+60+1+60+10+60+800+60+600+60+70+900+60+70+60+400+70+60+60+80+100+60+10+60+300+1+6

0+400+60+70+60+80+80+60+70+200+60+10+60+20+80+60+1+60+10+60+300+60+70+50+60+400+60+8+2

0+60+200+60+10+60+20+60+70+90+60+30+60+100+60+900+60+1000+60+200+60+1000+60+8+60+1000+

60+2+60+600+1+60+400+60+70+900+60+100+500+1000+1+60+400+400+60+700+600+60+100+60+8+100

0+60+70+100+60+100+700+1+400+60+60+60+1+60+3+8+7+60+300+2+8+60+3+600+60+1+70+2+2+60+60

+80+2+1+2+5+10+20+10+7+1+60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90

+60+1+3+60+70+200+60+70+9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7

+60+40+60+5+60+50+60+70+200+60+2+100+60+70+20+60+70+500+1000+60+90+60+100+70+60+1000+6

0+700+60+70+200+60+100+60+7+900+60+1000+60+800+1000+60+1000+60+100+9+60+1+60+70+60+70+

80+60+300+300+60+8+400+60+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+60+7+8+60+60+80

+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+100+40+6+60+80+60+400+500+3+700+60+70+20+60+5+4

+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+60+70+9+500+3+60+1+60+

800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60+50+60+70+200+60+2+100+60+

70+20+60+70+500+1000+60+90+60+100+70+60+1000+60+700+60+70+200+60+100+60+7+900+60+1000+

60+800+1000+60+1000+60+100+9+60+1+60+70+60+70+80+60+300+300+60+8+400+60+400+80+1000+60

+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+60+7+8+60+60+80+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+1

00+40+6+60+80+60+400+500+3+700+60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30

+500+90+60+1+3+60+70+200+60+70+9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+

90+60+7+60+40+60+5+60+50+60+70+200+60+2+100+60+70+20+60+70+500+1000+60+90+60+100+70+60

+1000+60+700+60+70+200+60+100+60+7+900+60+1000+60+800+1000+60+1000+60+100+9+60+1+60+70

+60+70+80+60+300+300+60+8+400+60+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+60+7+8+6

0+60+80+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+100+40+6+60+80+60+400+500+3+700+500+500+

500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+500+1153

20 A 

KALAT ABTALA BULUNAN  

İnne yevmel fusl kene miykute  

ELKECRELBELNESURĞELHIHZKTAHUDAELLEHVERİSEVE LEHE MEHUMMED 

Elalağ hirsk kadur  

Elneğcdur resmer rukzere  

Elcehhatrağud  

Elhisrserğs ayd  



elyehşk ğayk ud  

elşayğ heseyad  

Elhishzk tağhud  

Ve kul minhem men yeguvle reb etine  

MEHHAMMED ŞA  

ELSETBUVHURUD  

ELKUVUZLERINDE KULUYUVR YEYĞ EVEN BENESEN NEYMENELKETEBEELMELELEK  

ELKECRELBELNESURĞELHIHZKTAHUDAELLEHELRESFEFFEŞFEFDEFŞERHHISKENFELŞAHİYNUVNELRAHİYMETA

YLAVL  

ELDAHZDŞE FİSTUZEFD CELHEŞ FE HU EE EĞİZ 

ELRAMCESUSUSREREREHEDEREMİS  

KELLEMUVE BİKELİMETİHİ KUVBEKBECLAĞİBBALİĞİBEKUNEELE  

HUEMİYM AYN SİYN KUVFİY  

SEDDEDEVUL VE FUTIHUTUL KULİYLE EMRETEH FİYEL UMMELKİTEB MEFETEHELĞUYUVBE KİTEBEL SUDERE 

KUNE KENE VE NECUT FİYEL KURAN FİY YESTURUVN  

Elrersfyebfevşzehcveşteflccemctufcziezft  

ELBIZSIThEZVEZŞA ŞABCED SUFŞELK <br> 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ ESE EE EE EĞİZ<br> 

Elke(h)relbelanesur Le neseleke rizku nuhne nerzuful<br> 

elmehhevyeymnutlevlkusnez<br> 

Ve emh ve men fiyel urd cemiyae 

ELBIZSIThEZVEZŞA ŞABCED SUFŞELK <br> 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ ESE EE EE EĞİZ<br> 

Elke(h)relbelanesur Le neseleke rizku nuhne nerzuful<br> 

elmehhevyeymnutlevlkusnez<br> 

Ve emh ve men fiyel urd cemiyae 

ELBIZSIThEZVEZŞA ŞABCED SUFŞELK <br> 

ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ ESE EE EE EĞİZ<br> 

Elke(h)relbelanesur Le neseleke rizku nuhne nerzuful<br> 

elmehhevyeymnutlevlkusnez<br> 

Ve emh ve men fiyel urd cemiyae 



 

 





HUSEB 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+6

0+70+9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60

+50+60+70+80+60+300+300+60+8+400+60+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+

60+7+8+60+60+80 

+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+100+40+2+60+80+60+400+500+6+20+60+700+80+6

0+70+70+60+300+60+70+80+60+6+40+8+60+30+60+70+60+300+300+60+100+60+20+60+70+200+6

0+70+90+60+1+3+60+70+60+800+80+60+30+8+60+100+60+700+60+8+60+70+60+300+60+70+60+7

0+70+60+300+60+60+70+500+100+600+700+60+400+400+500+90+30+60+5+30+20+500+20+5+60+

1+20+70+60+100+7+70+60+400+20+30+100+60+100+200+60+20+300+60+700+1+2+7+60+3+20+3+

500+1000+800+500+200+60+70+2+500+100+7+60+8+20+60+300+60+1+10+60+2+2+60+3+60+60+6

0+2+60+30+60+60+50+60+200+60+1000+60+60+70+60+20+60+70+200+60+70+90+60+1+3+60+70+

500+400+60+400+1000+60+8+60+278 

 

Bismillehilmu(h)dvedilehher ELBİZSİThEZVEZAU  ŞABCED SUFŞELK ELSAHZSKDŞE  FETU  CEHZ  EE  EE 

EE  EĞİZ elmehhevyeymnutlevlkusnez Ve emhe 

ve  men  fiyel  urd  cemiya(h)   Bilkelsufşeluhmedveriseve  lehe  ellehe 

elantseyyasdizdbabzifblerzleybdrerkebhesfczeşbşanh akelcarzev beheftecceş eee cede eğ 

Ekeneelebilkelsufşel ayeyneuve 

 

RASAD IPTALI MEVZ 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+6

0+70+9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60

+50+60+70+80+60+300+300+60+8+400+60+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+

60+7+8+60+60+80 

+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+100+40+2+60+80+60+400+500+6+20+60+700+80+6

0+70+70+60+300+60+70+80+60+6+40+8+60+30+60+70+60+300+300+60+100+60+20+60+70+200+6

0+70+90+60+1+3+60+70+60+800+80+60+30+8+60+100+60+700+60+8+60+70+60+300+60+70+60+7

0+70+60+300+60+60+70+500+100+600+700+60+400+400+500+90+30+60+5+30+20+500+20+5+60+

1+20+70+60+100+7+70+60+400+20+30+100+60+100+200+60+20+300+60+700+1+2+7+60+3+20+3+

500+1000+800+500+200+60+70+2+500+100+7+60+8+20+60+300+60+1+10+60+2+2+60+3+60+60+6

0+2+60+30+60+60+50+60+200+60+1000+60+60+70+60+20+60+70+200+60+70+90+60+1+3+60+70+

500+400+60+400+1000+60+8+60+60+70+100+60+700+1+60+1+60+3+1+60+30+60+3+60+100+300+

60+80+80+60+70+50+60+400+60+8+20+307 

 

Bismillehilmu(h)dvedilehher ELBİZSİThEZVEZAU  ŞABCED SUFŞELK ELSAHZSKDŞE  FETU  CEHZ  EE  EE 

EE  EĞİZ elmehhevyeymnutlevlkusnez Ve emhe 

ve  men  fiyel  urd  cemiya(h)   Bilkelsufşeluhmedveriseve  lehe  ellehe 

elantseyyasdizdbabzifblerzleybdrerkebhesfczeşbşanh akelcarzev beheftecceş eee cede eğ 

Ekeneelebilkelsufşel ayeyneuve 

Elresfefeşfedeşerhummelğeyevb 

 

 



BEHHEB İPTALİ 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+6

0+70+9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60

+50+60+70+80+60+300+300+60+8+400+60+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+

60+7+8+60+60+80+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+100+40+2+60+80+60+400+500+6

+20+60+700+80+60+70+70+60+300+60+70+80+60+6+40+8+60+30+60+70+60+300+300+60+100+60

+20+60+70+200+60+70+90+60+1+3+60+70+60+800+80+60+30+8+60+100+60+700+60+8+60+70+60

+300+60+70+60+70+70+60+300+60+60+70+500+100+600+700+60+400+400+500+90+30+60+5+30+

20+500+20+5+60+1+20+70+60+100+7+70+60+400+20+30+100+60+100+200+60+20+300+60+700+1

+2+7+60+3+20+3+500+1000+800+500+200+60+70+2+500+100+7+60+8+20+60+300+60+1+10+60+2

+2+60+3+60+60+60+2+60+30+60+60+50+60+200+60+1000+60+60+70+60+20+60+70+200+60+70+9

0+60+1+3+60+70+500+400+60+400+1000+60+8+60+60+70+100+60+700+1+60+1+60+3+1+60+30+6

0+3+60+100+300+60+80+80+60+70+50+60+400+60+8+20+60+70+500+70+500+50+300+60+100+4+

200+900+500+40+60+100+60+70+1000+60+50+2+40+60+100+100+60+700+80+60+100+100+60+90

0+7+60+100+60+60+70+2+60+300+800+500+600+100+500+50+60+40+60+70+300+60+4+100+700+

60+100+50+700+500+400+40+60+70+400+60+300+3+200+50+500+400+900+60+40+60+70+3+500+

400+50+300+60+700+60+400+500+40+60+70+300+60+300+5+200+600+500+50+800+60+40+8+60+

60+1000+60+500+70+60+400+300+60+70+1000+60+3+60+300+60+70+60+6+100+60+400+60+60+3

+60+8+60+60+70+60+60+300+60+10+60+60+60+60+60+1+60+8+60+900+60+500+60+70+800+60+9

00+900+60+8+60+20+60+600+60+70+60+80+60+200+60+1000+60+8+60+400+60+500+80+60+70+6

0+8+1000+60+493 

 

Fevegua elhuggu ve betule me keneve yeamelûvne. 

eşeve ele ehete eeee 

Bismillehilmu(h)dvedilehher ELBİZSİThEZVEZAU ŞABCED SUFŞELK ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ EE EE EE 

EĞİZ elmehhevyeymnutlevlkusnez Ve emhe ve men fiyel urd cemiya(h) Bilkelsufşeluhmedveriseve 

lehe ellehe elantseyyasdizdbabzifblerzleybdrerkebhesfczeşbşanh akelcarzev beheftecceş eee cede eğ 

Ekeneelebilkelsufşel ayeyneuve Elresfefeşfedeşerhummelğeyevb 

Ve ene aleyhel neşehel u(h)reye. 

Elalağ hirsk kadur 

Elneğcdur resmer rukzere 

Elcehhatrağud 

Elhisrserğs ayd 

elyehşk ğayk ud 

elşayğ heseyad 

Elhihzk tağhud 



 

 



 



 



SALİB DEMİR HAÇ RASAD İPTALİ 

60+70+20+60+5+4+60+10+6+60+7+8+60+9+60+3+60+20+2+500+30+500+90+60+1+3+60+70+200+6

0+70+9+500+3+60+1+60+800+60+2+60+300+60+600+60+90+60+900+60+90+60+7+60+40+60+5+60

+50+60+70+80+60+300+300+60+8+400+60+400+80+1000+60+600+70+60+8+70+900+60+90+1000+

60+7+8+60+60+80+300+8+60+80+60+1000+1+60+400+60+70+60+100+40+2+60+80+60+400+500+6

+20+60+700+80+60+70+70+60+300+60+70+80+60+6+40+8+60+30+60+70+60+300+300+60+100+60

+20+60+70+200+60+70+90+60+1+3+60+70+60+800+80+60+30+8+60+100+60+700+60+8+60+70+60

+300+60+70+60+70+70+60+300+60+60+70+500+70+500+50+300+60+100+4+200+900+500+40+60+

100+60+70+1000+60+50+2+40+60+100+100+60+700+80+60+100+100+60+900+7+60+100+60+60+7

0+2+60+300+800+500+600+100+500+50+60+40+60+70+300+60+4+100+700+60+100+50+700+500+

400+40+60+70+400+60+300+3+200+50+500+400+900+60+40+60+70+3+500+400+50+300+60+700+

60+400+500+40+60+70+300+60+4+300+5+200+600+500+50+800+60+40+274 

 

Bismillehilmu(h)dvedilehher ELBİZSİThEZVEZAU ŞABCED SUFŞELK ELSAHZSKDŞE FETU CEHZ EE EE EE 

EĞİZ elmehhevyeymnutlevlkusnez Ve emhe ve men fiyel urd cemiya(h) Bilkelsufşeluhmedveriseve 

lehe ellehe 

beshu bisba başbak besiz barbes zubate 



TOPRAK BÜYÜSÜ İPTALİ 

78377 - 493 

Fevegua  elhuggu  ve  betule  me  keneve yeamelûvne. eşeve ele  ehete  eeee 

Bismillehilmu(h)dvedilehher ELBİZSİThEZVEZAU ŞABCED  SUFŞELE ELSAHZSDŞE  FETU  CEHZ ERE  EE 

EE EĞİZ  elmehhevyeymnutlevlrusneŞ Ve  emke  ve  men fiyel  urd  cemiya(h) 

Bilkelsufşeluhmedveriseve lehe  ellehe 

elantseyyasdizdbabzifblerzleybdrerRebhesfczeşbşanh  akelcarzev  beheftecceş  eee cede  eğ 

Ekeneelebilkelsufşel  ayeyneuve Elresfefeşfedeşerhummelğeyevb Ve ene aleyhel  neşehel u(h)reye. 

Elalağ hirsk  kadur Elneğcdur  resmer  rukzere Elcehhatrağud Elhisrserğs  ayd elyehşk ğayk ud elşayğ 

heseyad Elhihzk  tağhud 

 



YUKARIDAKİ HESAP YANLIŞ OLDUĞUNDAN 

DÜZELTME YAPILDI 

SİHİR İPTALİ 753 HARF TOPLAMIYLA YAPILIR 
Sahil ğenem iptali  

125847 + 753 Harf = 126600 Doğru Hesap 

Fevegua    elhuggu    ve    betule    me    keneve yeamelûvne. eşeve  ele    ehete    eeee 

Bismillehilmu(h)dvedilehher ELBİZSİThEZVEZAU ŞABCED    SUFŞELE 

ELSAHZSDŞE    FETU    CEHZ  ERE    EE 

EE  EĞİZ    elmehhevyeymnutlevlrusneŞ  Ve    emke    ve    men  fiyel    urd    cemiya(h) 

Bilkelsufşeluhmedveriseve  lehe    ellehe 

elantseyyasdizdbabzifblerzleybdrerRebhesfczeşbşanh    akelcarzev    beheftecceş    eee  cede    eğ 

Ekeneelebilkelsufşel    ayeyneuve Elresfefeşfedeşerhummelğeyevb  Ve ene 

aleyhel    neşehel  u(h)reye. Elalağ hirsk    kadur 

Elneğcdur    resmer    rukzere  Elcehhatrağud  Elhisrserğs    ayd elyehşk ğayk  ud elşayğ 

heseyad  Elhihzk    tağhud  

beshuf  bisbaf  başbafk beztsiz  barbbes  zubatef dut  

Hac rubfafnan  

Sebbuhu kuv devsu rubbel nuvre lebisuvel fiyel helikul helgu  

Kune keme reme ğuyuvbel kiteb mefatihul sudevrel hukku ledunne ilmul ilme muhafuzuve mefatihul 

alimul ğeybuyeynel meftaheteynuve  

Yucedulivne fiyğtel hesubtu hisebiye teravneh  

 

Harf eklenmeden önceki sihir iptali hesapları 

127006 kilit hadid 

 

126984 kilit habbe tamam 

 

126723 kilit turab tamam 

 

127876 kilit sahil cild tamam 

 

127769 kilit hadid 

 

126376 kilit kahve hab tamam 

 

126906 halaka sed kilit tamam 

 

126912 şuhur kilit tamam 

 

126940 alak tamam 

 

125943 hacar baram tamam 

 



125955 salib tamam 

 

125950 hemem dem tamam 

 

125895 keffe nahid tamam 

 

125899 hubbel şediyd tamam 

 

125795 Bal tamam 

 

125937 Saç tamam 

 

125939 nahid tibbeh tamam 

 

127478 hacet kilit tamam 

 

128493 Et kilit tamam 

 

128516 semek 

 

128492 şuhur 

 

127434 kifil kilit 

 

128668 yesil kilit 

 

127757 Salib rasad 

 

127752 Azım şuhur 

 

127866 sahil 7 turab 
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