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Giriş 
Peygamberimiz (asm) “Kim ben alimim derse bilin ki o cahildir.” “Kişi öğrendiği 

müddetçe alimdir. Biliyorum derse cahildir.” “Bir konuda alim olup neyi emredeceğinizi ve 
neden nehy edeceğinizi kesin bilmedikçe o işe girişmeyin.” “Akıbetinden korkan Allah’tan 
korkmalı.” “Hikmetin başı Allah korkusudur.” “Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır” 
buyurdular. 

İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Hal böyle olunca bazıları bilmedikleri için Ebced ve 
Cifir ilmine karşı çıkıyorlar. Halbuki ebced ve cifir “Matematik” ilminin bir bölümüdür. Zira 
her harfin bir de rakam değeri vardır. Bu ilim Hz. Süleyman (as) zamanında “Harut ve Marut” 
isminden iki meleğin insanlara öğrettiği bir ilim olduğu konusunda rivayetler vardır. Bu 
sebeple Yahudilerde de bu ilim vardır ve Tevrat’ın ayetlerini buna göre yorumluyorlardı. 
Peygamberimiz (asm) zamanında da vardı ve buna karşı çıkmadı. Hz. Ali (ra) bu ilmin üstadı 
idi. Ondan sonra Cafer-i Sadık (ra) Muhiddin-i Arabi (ks) İmam-ı Gazali (ra) İmam-ı Yafii 
(ks) ve Bediüzzaman Said Nursi (ra) hazretleri bu ilimle Kur’an-ı Kerimden gaybî haberleri 
ve pek çok sırları çıkarmıştır.  

Kendilerine haksız yere hadlerini aşarak “ulemâ” diye cühelâlar “Cifir ilmi 
Yahudilerden gelme” diyor. Tabii ki Yahudilerden gelmedir, bizim peygamberlerimizin çoğu 
Yahudilerin peygamberleridir ve onlar Allah’tan vahiyle aldığı ilmi Tevrat ve İncil ile bize 
ulaştırmışlardır. İmanın şartları da ibadet de bize onlardan gelmiştir. Allah’ın dini birdir ve 
Peygamberimiz (asm) Kur’an-ı Kerim onların doğrularını tasdik, yanlışlarını tashih etmiştir. 
Elbette hak ve hakikat ve ilim olan her şey İslam’ın makbulüdür ve Kur’an’ın hakikatidir. 
Bunlar Yahudi ve Hristiyanlarda da var diye reddetmek kadar büyük cehalet olabilir mi? 

Evet, insan bilmediği şeyin düşmanıdır. Biz öyle bir cahil toplumuz ki cehaletimizden 
ilme karşı çıkıyoruz. Bu sebeple cahillikten bir türlü kurtulamıyoruz, üstelik cehaletimizle 
övünüyoruz. Övünmek ancak gerçek ilim sahiplerine ve hakikati anlatan ilimlere özgüdür. 
Başkasının övünmeye hakkı yoktur. Bizde fazilet olmadığı için ehl-i faziletin de değerini 



bilmiyor, onlardan istifade etmediğimiz gibi, onlara her türlü hakareti yapıp, hayatı kendimize 
de onlara da zindan ettiriyoruz. Sonra sürünüp gidiyoruz.  

İnsan bildiklerinin alimi, bilmediklerinin cahili olmalı ve “Beşikten mezara kadar ilme 
ve öğrenmeye çalışmalıdır.”  

“İlm-i Ebced ve Cifr” gaybî, sırrî ve edebî bir vasıta-i isithrac olup, ehl-i ilim beyninde 
müeârife birer hakikattir. Biz bu çalışmamızda bu konuda temel bazı kavram ve bilgileri 
vermeye çalışacağız. 

 
Kur’ân-ı Kerim’in Hakâık-ı Esrarı 
Kur’ân-ı Kerim Allah kelâmı olup mahluk değildir. Kim Kur’ân’ın mahluk olduğunu 

iddia ederse onu inkâr etmiş olur.  Yüce Allah “Elâ lehu’l-halku ve’l-emr” “Yaratma da emir 
de Allah’a aittir.” (A’raf, 7:54.) buyurmuştur. Burada yüce Allah yaratma ile emri birbirinden 
ayırdı. “Kün” emri mahlukat içindir. Bundan dolayı emrolundu ki: “Kur’an okunduğu zaman 
susunuz ve onu dinleyiniz; umulur ki merhamet olunur da Allah’ın rahmetine erersiniz.” 
(A’raf, 7:204.) emretmiştir. Peygamberimiz (asm) “Bu kıldığınız namazda insan sözünü 
andıran bir kelâm etmek yaraşmaz. Zira, namaz, kıraat, tesbih, tehlil ve Kur’an okumaktır” 
buyurmuşlardır.  

 Kelâmullah’ın sesleri ve harfleri vardır. Kelâmullah seslerden ve harflerden ayrılmaz. 
“Elif-Lâm-Mîm! Zâlike’l-Kitabu lâ raybe fîh.” Bu ayette yüce Allah Elif-Lâm ve Mim 
harflerine “Kitap” dedi. Bu harflerin her biri için laakal on hasene ve sevap vardır.  

Yüce Allah “Ve kellemallahü Mûsâ teklîmâ” “Allah Musa’ya kelimelerle konuştu” 
(Nisa, 4:164.) ve “Allah Musâ’ya nidâ etti.” (Şuara, 26:10; Kasas, 28:30.) Konuşmak 
kelimelerele ve nida etmek ses ile olur.  

Peygamberimiz (asm) “Allah’ın hazinesi kelamıdır; bitmez tükenmez. Bir şeyin 
olmasını dilerse ol der olur” buyurdular. Yüce Allah “Allah’ın kelimelerini yazmak için 
ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa yazıp bitiremezler” (Lokman, 31:27.) buyurdu. 

Peygamberimiz (asm) “Yüce Allah kıyamet günü bulutlardan meydana gelen bir 
gölgelik içinde gelir ve orada açık bir dille konuşur” “Kulları bir araya toplar ve onlara 
seslenir. Uzaktakiler yakındakiler gibi onu duyarlar. “Melik ve Deyyan Benim!” buyurur.  

Yüce Allah vahiyle konuştuğu zaman sesini tüm ehl-i semâ duyar. Onların kalplerinde 
bir dehşet hasıl olur. Hepsi de secdeye kapanırlar. Allah Teâlâ onların kalplerine bir sekinet 
verir. Bunun üzerine birbirlerine “Rabbimiz ne buyurdu?” diye sorarlar. Onlar da “Rabbimiz 
hak buyurdu ve şöyle şöyle dedi” diye birbirlerine anlatırlar.  

Yüce Allah’ın kelâmı ezelîdir. Kelâmı kulların kelâmına benzemez. Onun kelâmı tüm 
emirleri, manaları, haberleri kapsamına alır. O nasıl dilerse öyle konuşur. Konuşmasının 
benzeri ve şekli yoktur. 

Kur’ân’ın harfleri dahi yaratılmış değildir. Bu harfler isten kulların harflerinde olsun, 
ister Allah kelâmında fark etmez. “O bir şeyin olmasını murad ederse ona ‘Ol!’ der o da 
hemen oluverir. (Yasin, 36:82.) buradaki “Emr” Cenâb-ı Hakk’ın bir sıfatıdır. Allah’ın bir 
şeye emri ona “Kün” demesi ve o işin olmasını murad etmesidir. Allah bir şeyi murad etti mi 
o iş hemen olur. Burada “Kün” yaratılmış olsaydı elbette bir başka şey daha yaratılmış 
olacaktı ve “Kün” emri silsile halinde sonsuza kadar gidecekti. Bu ise muhaldir.  

Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Allah’ın kelâmı hazinesi kelâmıdır. Bir şeyin olmasını 
murat ederse o hemen oluverir.” (Ramuz) İmam-ı Şafi (ra) şöyle dedi: “Harflerin sonradan 
yaratıldığına kail olmayınız. Zira Yahudiler ilk başta bununla helak yoluna girdiler. Yani, 
kendi sözlerini Tevrat’a soktular. 

Hz. Osman (ra) Peygamberimize (asm) sordu:  
“- Elif, be, te, se, cim nedir?” 
Peygamberimiz (asm) buyurdu:  



“- Elif, İsmullah’tır ve Allah manasındadır. ‘Be’, Bârî, ‘Te’ Mütekebbir, ‘Se’ Bâis ve 
Varis anlamındadır” ferman buyurdular.  

Hz. Ali (ra) Peygamberimize (asm) sordu: “Ebced Hevvez Huttî kelimeleri neyi ifade 
ediyor? Peygamberimiz (asm) buyurdu: 

“- Yâ Ali! ‘Ebi Câd’ tefsirini bilmiyor musun? ‘Elif’ Allah’ın ismi olup ‘Allah’ 
manasındadır. ‘Ba’ da Allah’ın ismidir. ‘Barî’ manasındadır. ‘Cim’ ise de Allah’ın ismidir ve 
‘Celil’ demektir.” 

Böylece tüm harfler insanların kelamından olduğu halde Allah’ın isimleri olmuş olduğu 
tebeyyün etmektedir. Peygamberimiz (asm) “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim onları sayar ve o 
isimlere ayna olursa cennete girer” buyurdular.   

  
 
Hikemiyât-ı Kur’ân 
Müfessir-i Kur’ân Abdullah b. Abbas (ra) Hz. Ömer’in huzurunda şöyle demiştir:  
“- Yâ Emire’l-Mü’minîn! Allah tekdir, tek olanı sever. O dünyanın günlerini yedi 

seyyare yıldız üzere yürüttü. İnsanı yedi maddeden yarattı. Rızkımızı da yedi maddeden verir. 
Üstümüzde yedi sema ve altımızda yedi yer yarattı. Fatiha-i Şerifeyi yedi ayet olarak inzal 
buyurdu. Yedi akrabadan nikahı yasakladı. Mirası Kur’an’da yedi esas üzere taksim etti. 
Şeytanı taşlamayı yedi taşla emretti. Tavafı yedi şavt üzere farz kıldı. Secdeyi yedi aza üzere 
emretti. Kadir Gecesinin Ramazan’ın yirmi yedinci gecesinde olduğunu işaret etti” dedi.  

Bunun üzerine Hz. Ömer (ra) “Bu benzer tevafuklardan çok memnun oldum” buyurdu. 
Fahreddin-i Razî “Esrâru’n-Nüzûl” kitabında “İnsan yedi aza üzere secde eder. 

Cehennemin kapıları yedidir. Kelime-i Tevhid yedi kelimedir. Bu kelime-i tevhide devam 
eden Cehennemden halas olur” buyurdular. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Men kale Lâ 
ilâhe illallah dehalel cenneh; yani, kim La ilâhe illallah derse cennete girer” buyurmuşlardır. 

Yine “Ben ve benden önceki peygamberlerin en hayırlı ve en faziletli sözü ‘Lâ ilâhe 
illallah’ kelime-i münciye-i tevhiddir” buyurmuşlardır.  

Kelime-i Tevhid yedi kelimedir. Lâ ilâhe illallah 12 harftir, Muhammed Resulullah da 
12 harf olup Tevhid ve Nübüvvetin birbirine müsavi dinin ve imanın temeli olduğu, sadece La 
ilâhe illallah demenin iman için yeterli olmadığı Muhammed Resulullah demeyenin imanının 
makbul olmadığını ifade etmektedir.  

Böylece 2 cümle 7 kelime ve 24 harf olan imanın ifadesi “La ilâhe İllallah Muhammed 
Resulullah” kelime-i tevhidinin pek çok hikmetleri vardır. Şöyle ifade edilmektedir: 

2 Cümle: Halık ve mahluku, Nur ve Zulmeti, Gece ve Gündüzü, Tek ve Çifti, Dünya ve 
Ahireti, Varlığı ve Yokluğu remzeder.  

7 Kelime: 7 kat sema ve arzı, Fatiha’nın 7 ayetini, Allah’ın 7 sıfatını, Kur’an’ın 7 
kıraatini ve haftanın 7 gününü remz etmekle beraber İbn-i Abbas’ın (ra) işaret ettiği 
hususların tamamına remizdir.  

24 Harf: 24 saat ondan gafil olmamayı remz etmekle beraber, pek çok esrara camidir. 
En bariz olanı, “La ilâhe illallah” 12 ve “Muhammed Resulullah” 12 harf olması ve birbirine 
müsavi bulunmaları imanın biri olmadan diğeri ile makbul olmayacağını ifade eder.  

Her iki kelimede 12’şer harfin bulunması ve birbirine müsavi olması 12’şer saat olan 
gece ve gündüze işaret olduğu gibi, senenin 12 ayına, semadaki 12 burca ve namazın 
farzlarını 12 olmasına ima ve işaret eder.  

“Lâ İlâhe İllallah” 4 kelimeden meydana gelir. Bu ise 12 ayın 4 mevsimden meydana 
geldiğine, Arşı taşıyan meleklerin 4 tane olduğuna, 4 büyük melâikeye, 4 kitaba, 4 halifeye 
ima ve işaret ederek hepsinin tevhid denizinden tevhid sırrı ile zuhur etmesine ve tevhid 
hakikatine dayandığına ve akıl sahiplerini tevhid hakikatine çağırdığına ima ve işarettir.  

Sayılarda önemli hassalar mevcuttur. Dört ana unsur vardır: Toprak, Hava, Su ve Nur. 



İnsanda 4 unsur vardır: Ruh, Kalp, Akıl ve Nefis. Cenab-ı Hakkın 4 ismi vardır ki bu 
isimler bütün kâinatı ihata etmiş ve her şeyi kuşatmıştır. Bu isimler “Evvel-Ahir-Zahir ve 
Batın” isimleridir. Evet, O Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. 

Dördün on katı kırktır. Hz. Musa (as) 40 gecede mikatı tamamlamıştır. Peygamberimiz 
(asm) “Kim kırk gün sabah namazını cemaatle kılarsa kalbinden hikmet pınarları fışkırır ve 
lisanından hikmet akar” buyurmuşlardır. Yine “40 kişi bir araya gelip dua ederse onların duası 
bir veliyy-i kamilin duası gibi makbuldür. Cenazede 40 mümin ölünün imanına şahit olsa 
Allah onların şehadetini kabul eder” buyurmuşlardır. 

Erbaîn tasavvufta önemlidir. Peygamberimiz (asm) “En hayırlı arkadaş 4 kişidir. En 
hayırlı grup 40 kişiden oluşur. En hayırlı askerî birlik 400 kişiliktir. 4000 askerden oluşan bir 
orduyu kimse yenemez” buyurmuşlardır.  

Kim “Kelime-i Tevhid” ile meşgul olursa imanını güçlendirir. Peygamberimiz (asm) 
“Lâ ilâhe illallah ile imanlarınızı yenileyin ve güçlendirin” ferman etmiştir. Ona devam eden 
su-i hatimeden emin olur, kabre iman ile girer. Dünya ve ahiret fitnelerinden kurtulur. Allah 
onun kalbini tevhid ile sabit kılar. Ölüm acısını hafifletir. Aklı ve kalbi nurlanır, zahirî ve 
bâtınî ilimlerin kapısı ona açılır. Allah’ın himayesine ve korumasına girer. Peygamberimiz 
(asm) Yüce Allah buyurdu ki “Lâ ilâhe illallah benim sığınağımdır, kim ona girerse 
azabımdan emin olur” hadis-i kutsisini bize haber vermiştir.  

O bir kale ve bir sığınak olunca onun dört direği olması gerekir: Bu direkler “Namaz, 
Oruç, Zekât ve Hac” ibadetleridir. Bu sebeple İslam’ın şartı Kelime-i Şehadetle beş olmuştur. 
Bunun için Peygamberimiz (asm) “İslam bu beş temel üzer bina edilmiştir” buyurmuşlardır. 

Lafzatullah olan Allah’ın özel ismi ve tüm sıfat ve fiilî isimleri cami olan “Allah” 
kelâmı dört harftir. Bu ismin her bir harfi de Allah manasındadır. “Elif” Allah demektir. 
“Lillah” Allah demektir. “Lehu” Allah demektir ve “Hu” da Allah demektir. Allah mahlukata 
benzemediği gibi bu isim de hiçbir isme benzemez. Çoğulu, tesniyesi olmadığı gibi hiçbir 
mahluka da isim olmamıştır.  

Allah isminin “Elifi” Allah’ın zatı ile kaim, mahlukattan ayrı olduğuna işareten 
kelimede ayrı yazılmıştır. “Lam” Allah’ın mahlukatı yaratan ve sahibi olduğunu ima için ve 
mahlukatın da Allah’ın varlığına ve birliğine delalet ettiğini ima için bir alamet olarak çift 
gelmiştir. “Hu” yerde ve göklerde her şeyin onu zikrettiğini ve nefes alan tüm varlıkların 
nefes alıp verirken onu zikrettiğini “Hu” ile ifade etmektedir.  

Bütün bunlar Kur’an-ı Kerimin hikemiyatıdır. “Allah kime ilim ve hikmet vermiş ise 
ona pek çok hayır vermiştir.” (Bakara, 2:269.)  

Hikmet Ebudderda’ya (ra) göre “Kur’ânın kıraatini ve ahkamını bilmek ve garaibini 
araştırmaktır.” Abdullah b. Ömer’e (ra) göre “Kur’ân’ın i’rabını iyice bilmektir. Zira 
Kur’an’ın manası i’rabında ve i’cazında ve belâgatinde gizlidir” der. Bediüzzaman bunu 
“İşâratu’l-İ’câz” isimli tefsirinde isbat etmiştir. İmam Celaleddin-i Suyutiye göre hikmet, 
“Kur’an-ı Kerimin tefsirini yapmaktır. En üstün ilim ve sanat budur” demiştir. Bediüzzaman 
Said Nursi hazretleri “Sözler” yani “Kelimat” isimli eserinde Kur’an-ı Kerimin marifet 
denizinden Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Kader” hakikatlerini bu asrın insanlarının anlayacağı 
şekilde izah ve ispat ederek Kur’an’ın ve İslam’ın mucizevî yüceliğini göstermiştir.   

 
Ebced Nedir? 
İslam’dan evvel Yahudi ve Hristiyanlarda “Ebced Hevvez Huttî Kelemen Sa’fes 

Kareşet” olarak 22 harf ve 6 kelime olarak kullanırken İslam alimleri onlara Kur’ân 
harflerinin tamamı olan 28 harfi tamamlamak üzere “Sehaz ve Dadığ” kelimelerini ilave 
ettiler. (Doç. Dr. İsmail Yakut, Türk İslam Kültüründe Ebced, s.28-30.) Hz. İmam-ı Ali (ra) 
Câfer-i Sâdık (ra) ve Muhiddin-i Arabi (ks) ayet ve hadislerden umur-u gaybiyeyi istihraç 
etmekte kullanmışlardır. 



İslam alimleri “Ebcedin menşei Sure-i Fatihadır” demişlerdir. Zira Fatiha Suresi 7 
ayettir. Birden yediye kadar birbiri üzerinde toplanırsa 28 yapar. (1+2+3+4+5+6+7=28) 

Ebced hesabı ile bu 28 harfin toplam değeri 5995 eder. “Ali” ismimin değeri 110’dur. 
5995’a ilâve edilirse 6105 eder. Bu ise Kur’an-ı Kerimde mükerrer olmayan ayetlerin sayısını 
ifade eder. Bu da Hz. Ali’nin (ra) Kur’ân-ı Kerimin bütün esrarına vakıf olduğuna delâlet 
eder. Peygamberimiz (asm) “Ben ilmin şehriyim Ali onun kapısıdır. İlim öğrenmek isteyen 
kapısından girmelidir” buyurmuşlardır. Bu işaretler bunu ispat eder. 

Hz. Ali (ra) “Allah’ın inzal ettiği tüm kitapların hakikati Kur’an-ı Kerimde toplanmıştır. 
Kur’an-ı Kerim de Fatiha Suresinde derç edilmiştir. Fatiha Suresi ise Besmelede mündemiçtir. 
Bismillahirrahmanirrahim ise “Bâ” harfindedir. Bâ harfi de noktasında bulunur. Ben de o 
noktanın altındayım” demiştir. Yine buyurdular ki: “İlim bir noktadır, cahiller onu 
çoğaltırlar.” Yani Besmelenin noktası “Tevhide” alamettir. Zira “Elif” 7 noktadan meydana 
gelir. Bu Allah’ın yedi sıfatına delalet eder. Her şey bu tevhit hakikatinden çıkar ve onun 
tefsiridir. Bunu anlamayanlara izah edildikçe ve sorulara cevap verildikçe ilim çoğalır. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Şüphesiz o, Bizim katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok 
yücedir, hüküm ve hikmet doludur.” (Zuhruf, 43:4.) “Allah’ın Esma-i Hüsnâsı vardır, siz de 
onlar ile Allah’a dua edin” (Araf, 7:180.) buyurur. Bu ayetler Kur’an’da ve Esma-i Hüsnâda 
çok hikmetler bulunduğunu ifade etmektedir. 

 
Cifir Nedir? 
İlm-i Cifr bir nevi “Mantık” ve “Matematik” ilmidir. Matematiğin de temeli mantıktır. 

Cifrin esası ise Hz. Peygamberin (asm) irşat ve talimi ile Hz. Ali’den (ra) mervi olarak 
gelmiştir. Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabî “Hz. Ali (ra) esrar dair 1700 satırı bir deve derisine 
yazmış olduğundan ve bu ilme “Cifr” ilmi dediler. “Cifr” deve derisi demektir. Nâ-ehilden, 
ehil olmayandan onu saklamak gerekir. Zira bilmeyen ve anlamayan ona ilişir. Ehline de 
rumuzla bildirilir, tasrihi caiz değildir” demiştir. 

Bu mana denizinde “Arş” sayılar alemi, “Kürsi” de harfler alemidir. Harflerin sayılarla 
karşılaştırılması veya oranlanması Kürsi’nin Arşa oranı gibidir. Harflerin son mertebesi 
sayıların ilk mertebesi gibidir; sayıların son mertebesi harflerin ilk mertebesidir.  

Harfler 28 adettir. Harflere iki şekilde rakamlar verilir. Birincisi “Huruf-u Hecâî” 
şeklindedir ki “Elif-Be-Te-Se-Cim” diye sıralanır. İkincisi “Ebced-Hevvez-Huttî” şeklinde 
sıralanır ki buna da “Ebced Hesabı” denilir. Hz. Âdem (as) “Talim-i Esma”yı bu harflerle 
yapmıştır.  

Cafer-i Sadık (ra) Cifr ilmini geniş olarak bazı kaideler altına almıştır. Hz. Ali’nin (ra) 
“El-Cefru’l-Câmî ve’n-Nuru’l-Lâmî” eseri vardır. Şeyh Ahmet el-Bûnî “İlm-i Cifr sahih 
senetlerle İmam-ı Cafer-i Sadık’tan (ks) ulemaya intikal ettirmiştir. İlm-i Cifr çok geniş bir 
ihataya sahiptir. Ebced harflerinin değerleri ile bazı sırların istihracı cifr ilminin bir dalıdır. 
“Şemsu’l-Meârif” kitabı sahibi “Şeyh Ahmet el-Bûnî” bu ilmin Süleyman Aleyhisselam’ın 
veziri ve İlm-i Celb âlimi olan Asaf b. Berhıyâ’ya dayandığını kaydetmiştir. 

Meselâ; 
“Bismillahirrahmanirrahim” 19 harftir. Ebcedî hesapça toplam adedi 786 eder. 

Mükerrer olmayan harflerin adedi 10 tanedir. Toplam ebcedi adedi de 406’dır. Yüce Allah’ın 
99 ismi vardır. Bu isimlerin de harflerinin adedi 406 eder ve Bismillahirrahmanirrahim’e 
tevafuk eder. Besmele’nin ebcedi toplamı olan 786 sayısı 99 ile zammedilirse 77814 eder ki 
bu da Kur’an-ı Kerimdeki tüm harflerin toplamına eşittir. 99 ismin aded-i hurufisi olan 406 
Besmelenin ebcedi toplamı olan 786 ile çarpılsa 319116 eder. Bu ise Kur’ân-ı Mübîn’in 
harflerinin adedine müsavidir. Böylece Kur’ân-ı Kerimin 77814 kelimesi ve 319116 harfi 
“Besmele” içinde olduğu tebeyyün eder. Hz. Ali’nin (ra) “Kur’an Fatihada Fatiha Besmelede 
mündemiçtir” sözü bu şekilde doğru olduğu ortaya çıkar. 



Hz. Ali’nin “Ben Bâ’nın noktasının altındayım” sözüne gelince “Ali” isminin ebcedi 
değeri 110 eder. Bu bütün 28 hurufatın ebcedi değerinin toplamı olan 5995’e ilave edilirse 
6105 olur. Bu da Kur’anda mükerrer olmayan ayetlerin toplamıdır. Hz. Ali’nin bütün esrar-ı 
Kur’âniyeye vakıf olduğuna delildir. 

  
Bu sebeple Hz. Ali (ra) der ki: 
“Ve inne minen-nâsi men ehabbenâ hatta kefer 
Ve inne minen-nâsi men ebğadenâ hatta kefer.” 
 
“Muhakkak ki insanlardan beni aşırı seven küfre girer, 
Muhakkak ki insanlardan bana buğz edenler küfre girer.” 
 
Hz. Ali (ra) “Besmelenin harflerini sayınız ve deccalın çıkışını bekleyiniz” 

buyurmuştur. Bu sözü ile 19. Asrın başında Deccalların çıkıp dünyayı fesada vereceklerini 
ifade etmiştir. Aynen dediği gibi Komünizm çıkmış ve dünyayı fesada vermiş, 40 milyon 
insanın kanı üzerine oturmuştur.  

 
Kur’an ve Hadislerde Bu İlme Delâlet Var Mı? 
Kâinat Kur’ân-ı Kerimin müfessiridir. Kâinat kitabı Kur’ân-ı Kerimi tefsir ettiği gibi, 

Kur’ân-ı Kerim de kâinat kitabının mana ve mahiyetini, eşyanın hakikatini bize bildirerek 
tefsir eder, kâinat kitabının dili olan Allah kelamıdır. Yüce Allah Kehf Suresinde Ashab-ı 
Kehf için “Onlar, mağaralarında üç yüz yıl yatıp kaldılar ve bu yıllara dokuz yıl daha kattılar” 
(Kehf, 18:25.) buyurarak 300 şemsî-milâdi yılı ve 309 kamerî sene kaldıklarını ifade ederek 
hem miladi hem de hicrî takvim hesabını kabul ettiğini ifade eder. Güneş yılını da ay yılını da 
hesap eder.  

Ayrıca “Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah katında ayların sayısı on 
ikidir” (Tevbe, 9:36.) buyurarak kainattaki hareket ve dengenin hakikatinin Allah’ın “İlim, 
irade ve kudretine” yani takdirine ve Levh-i Mahfuzdaki ilmine ve kaderine ait olduğunu 
ifade eder. Her şeyin hakikati vardır ve Kur’an-ı Kerim hakikatten haber verir. Kur’an’ın 
hakaikını da harflerle ve sayılarla ifade eder.  

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri de “Kelimât” yani “Sözler” ile Kur’an-ı Kerimin 
tefsirini yaparak eşyanın hakikatinin her birisini bir Esma-i İlahiyeye dayandığını ve her 
şeyde Allah’ın takdiri olan “Kader”in hâkim ve hükümran olduğunu izah ve ispat eder. Evet, 
“Allah her şeyi örneksiz yoktan yaratandır, O bir şeyin olmasını murad ederse ona ol der o da 
hemen oluverir.” (Bakara, 2:117; Yasin, 36:82.) 

 
1. Kur’an Cifri reddetmez. “Her şeyin hesaplı ve yazılı olduğu” yağmurun taneleri bile 

belli miktarda bulunduğu ve her şeyin hesaba ve kitaba dayandığı kesindir. Her şeyin 
Kur’ân’da bulunduğunu ifade eden âyetler vardır. “Velâ ratbin velâ yabisin illâ fî kitabin 
mübîn” “Ve kulle şey’in indehû bi-miktâr” ayetlerinin zımmında elbette ilm-i cifr ve ebced 
vardır. Kur’ân-ı Kerimdeki “Hurûf-u Mukattaa”nın ilm-i cifr ve ebcedle alâkası vardır. 

 
2. Abdullah b. Abbas’dan (ra) rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle 

buyurdular: “Ebcedi ve tefsirini öğreniniz! Yazıklar olsun cahil âlime! “Elif” Allah ve İllallah 
demektir. Yahut Allah’ın isminden bir harftir. “Bâ” Allah’ın halkı ve icadıdır. “Cim” Allah’ın 
behcetidir. “Dal” ise Allah’ın dinidir. 

 
3. Diğer bir hadiste Yahudi alimlerinin “Senin ümmetinin ömrü azdır. Zira ‘Elif-Lam-

Mim’ Elif 1, Lam 30 ve Mim 40’tır. Tamamı 71 eder. Ümmetinin ömrü 71 senedir” 
demelerine mukabil Peygamberimiz (asm) “Bundan başka ‘Elif-Lâm-Mîm-Râ’ ‘Elif-Lâm-Râ’ 



‘Elif-Lâm-Mîm-Sâd’ da vardır” buyurdular. Bunun üzerine Yahudi alimleri ‘Elif-Lâm-Mim-
Sâd’ 161, 2 ‘Elif-Lâm-Râ’ 231, ‘Elif-Lâm-Mim-Râ’ 271 dir. Toplamı 743 eder. Mümkündür 
ki bunların hepsi Muhammed’e verilmiştir” diyerek uzaklaştılar. (C. Suyutî, Dürrü’l-Mensur, 
2:22; İbn-i Cerir Taberi, Tefsir, 1:68-71; İbn-i Kesir, Tefsir, 1:37.) 

 
4. Diğer bir hadiste Peygamberimiz (asm) “Esabiu’l-yedeyni ve’r-ricleyni sevâun” yani 

“El ve ayak parmakları müsavidir” (Suyutî, Fethu’l-Kebîr, 1:189.) buyurdular. Bu malum-u 
ilamdır. Demek anlamı farklıdır. Yani, her şey belli ve muayyen sayı ve ölçüde yaratılmıştır. 

5. Yine Peygambermiz (asm) buyurdular: “Düşmanla karşılaştığınız zaman şiarınız ‘Hâ-
Mîm La yunsarûn’ demektir.” (Ebu Davud, Cihad, 71.) Her ilmin ihtisaslısı ve o ilimde rusuh 
peydan eden mütehassısı vardır. Yüce Allah “Emanetleri ehline veriniz!” (Nisa, 4:58.) ferman 
buyurmuşlardır. 

 
Hurûficiliğin Cifirle İlgisi Var Mıdır? 
Huruficiliğin cifir ve ebcedle alakası yoktur. Onlar bunu istismar eden garazkarlardır. 

Zira “Her ışık veren şey ateş değildir.” Hem “Riba da bir ticarettir” diyenlere yüce Allah 
“Allah ticareti helal ribayı, faizi haram kılmıştır” (Bakara, 2:275.) diye cevap verir. Faiz 
sureten alışverişe benzese de gerçekte haksız kazançtır ve faizdir. 

Huruficilik Rafizilerin en berbat mefkuresi olan Batınıyye kolundan Fadlullah Hurûfî 
adındaki şahsın “Cavidân-ı Kebîr” adındaki eseri yazmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Her 
şey heva ve hevese alet edilebilir. Hurufîciler de maalesef bu nevi istismarları yapanlardandır. 

 
Cifr İlmini Hakiki Mecrasına Yöneltmek 
Hz. Ali (ra) Kur’ân-ı Kerimin “Kâf-Hâ-Yâ-Ayîn-Sâd” mukattaa harflerinden Sıffîn 

Savaşı’nın tarihini çıkarmıştır. (Alûsî, Ruhu’l-Meânî, 1:102.) Hem İslam alimlerinden Rebî b. 
Enes demiştir ki: “Kur’ân’daki Huruf-u Mukattaa’nın her birisi Allah’ın bir isminin bir 
anahtarı veya bir kavmin müddet-i hayatına işârettir. Fakat bunları hakkıyla fehmedip 
çıkaracak olan ancak Hz. İsa’dır” (as) (Tefsir-i İbn-i Cerir-i Taberi, 1:68.)  

Hz. Ali’den (ra) sonra İslam alimleri Ebced ilimini su-i istimalden kurtarmaya çalışmış 
ve asıl mecrasına girmesine hizmet etmişlerdir. Sonuçta Kur’an’dan anlam çıkarmak yerine 
Edebiyatta tarih düşürmek şeklindeki bir “Edebî Sanata” hizmet etmelerini sağlamışlardır. 
Bunun çok güzel örnekleri vardır.  

Rivayetlere göre Hz. Ali’nin (ra) “El-Cefrü’l-Câmî” eserinden bazı hususları şöyle 
açıklamışlardır: “Harfler nurani ve zulmanî olmak üzere ikiye ayrılırlar. Nuraniyet neşe ve 
sürurun başlangıcıdır. Nurani harfler on dört tanedir: “Elif-Lam-Ra” “Kâf-Hâ-Yâ-Ayîn-Sâd” 
“Tâ-Sin” “Hâ-Mîm” Kâf” ve “Nûn” harfleridir.  

Zulmani olanlar da on dört harftir. Onlar da “Huruf-u Mukattaa” olmayan harflerdir. 
“Bâ-Cim-Dal-Vav-Ze-Fe-Şın-Te-Peltek Se-Hî-Zel-Dad-Zı-Ğayın.”  Bu on dört harfin ulvi ve 
süflî olanları vardır. Ulvî olanlar yedidir: “Bâ-Dal-Vav-Te-Zel-Dad-Zı” harfleridir. Süflî 
olanlar da yedidir: “Cim-Dal-Keskin Ze-Fe-Şın-Peltek Se-Hî” harfleridir. Süfli oaln harflerin 
hiçbirisi Fatiha Suresinde yoktur. 

Hz. Ali (ra) “Ebâcîdi ve tefsirini öğreniniz; onun tefsirinde acaip sırlar vardır” demiştir.  
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Tevafuk-u Cifrî ve Ebcedî bir kanun-u ilmî ve 

düstur-u riyazî ve bir namus-u fıtrî ve bir usûl-i edebî ve bir anahtar-ı gaybî oluyor” (Şualar, 
s.712) demektedir. Bediüzzaman Cifir ve Ebced’i “Tevafuk” ile ilişkilendirerek gerçek 
mecrasına sokmuş ve istismarların önünü almıştır. Zira Cifir ve Ebced hesapları “Tevafuk” ile 
beraber olursa doğru bir mana ifade eder. Aksi taktirde pek çok yanlışa vesile olabilir. Bu 
konu “Rumuzât-ı Semâniye” isimli eserinde çok geniş bir şekilde misallerle ele alınmıştır.  

 
 



Misaller: 
1. “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-Kadr” Suresinde “Leyletü’l-Kadr” ifadesi iç defa tekrar 

ediyor. O kelime okunmayan sakin elif dahil dokuz harftir. Üç tekrarın toplamı 3x9=27 eder. 
Demek Ramazan’ın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğuna işaret etmektedir. Umum ümmet de 
bu geceyi Kadir Gecesi olarak kabul etmişlerdir. Yine Kadir Suresi 114 harfi ile inzal edilen 
114 Sureye tevafukla işaret etmektedir.  

 
2. “Vel-Asri, inne’l-insane lefî husr” ayetinde ifade edilen “Hasâret-i İnsaniye”nin ne 

zaman başlayıp ne zamana kadar devam edeceğini gösterir. “İnne’l-insane lefî husr” 1324 
edip 1908 Hürriyet ınkılabıyla başlayan tebeddül-ü saltanat, Balkan ve İtalyan harpleri ve 
Birinci Cihan Savaşı mağlubiyetleri ve dehşetli muâhedeleri ve Şeâir-i İslâmiyeyi sarsılmaları 
ve bu memleketin yangınları ve zelzeleleri ve İkinci Harb-i Umumi’nin zemin yüzünde 
fırtınaları gibi semâvî ve arazî musibetlerle haşarat-ı insaniye ile “İnne’l-insane lefî husr” 
ayetinin bu asra dahi bir hakikati maddeten aynı tarihiyle gösterip bir lem’a-i i’câz gösterir.  

“İllellezîne ve amilu’s-sâlihât” makam-ı cifrisi 1358-1359 (1939) olan bu senenin ve 
gelecek senenin aynı tarihini göstermekle o hasaretlerden kurtulmanın çare-i yegânesi iman ve 
amel-i salih olduğu gibi emfhum-u muhalifi ile o hasaretin de sebeb-i yegânesi küfür ve 
küfran ve şükürsüzlük; yani, imansızlık, fısk ve sefahat olduğunu gösterdi.  

Bu hakikati fevkalade bir surette yüz bin insanın kalbine tahkiki bir surette ders veren 
Risale-i Nur olduğunu ispat eder. 

 
3. Fil Suresindeki tevafukat: “Elem Tere Keyfe” Suresinde pek çok işârât-ı gaybiye var. 

“Termîhim bi-hicâreh” 1359 (1940) tarihini göstererek dünyayı dine tercih edenlerin başlarına 
semâvî bombalar yağdırmasına iş’aret eder. İkinci Dünya Savaşı’ndan haber verir ve ehl-i 
imanın o harplere girmeyerek Allah’ın himayesinde kalacağını ihbar eder. Öyle olmuştur. 

“Elem yec’al keydehüm fî tadlîl” deki “fî tadlîl” 1360 (1941) “fe- cealehum ke-asfin 
me’kûl” 634-635 eder. İkisini topladığınız zaman 1359+635=1994 etmektedir. Bu tarihteki 
önemli hadiselere işaret eder. (Kastamonu Lahikası, s.27-28.) 

 
4.  Peygamberimizin (asm) bir hadis-i şerifinin gösterdiği tevafuklar ve ahir zamana ait 

gaybî haberler: “La tezâlü tâifetün min ümmetî zâhirîne ale’l-hakkı hattâ ye’tiyellâhu bi-
emrihî.” “Ümmetimnden bir taife Allah’ın emri vaki olana kadar hakkı açıktan müdafaa 
etmeye devam eder.” Bu hadis-i şerifin her bir cümlesi ahir zamanın bir devrine işaret eder. 
Ayrıca Asr Suresinin, Fatiha Suresinin ve Fîl Suresinin gösterdiği tarihlere parmak basarak 
aynı hadiselere tevafuk eder.  

“La tezâlü tâifetün min ümmetî” 1542 (2117) ederek nihayet devamına işaret eder.  
“Zâhirîne ale’l-hakkı” 1506 (2082) ederek zahirî, açıktan hakimiyetine işaret eder. 
“Hattâ ye’tiyellâhu bi-emrihî” 1545 (20120) ederek kıyamete işaret eder. (KL, 28.) 
 
5. Peygamberimizin (asm) hilafetle ilgili hadis-i şerifte pek çok ihbar-ı gaybî vardır. 

“İnne’l-hilâfete ba’dî selâsûne seneten” hadis-i şerifinde  
a) “Hulefa-i Raşidin’in hilafeti Hz. Hasan’ın (ra) altı aylık hilâfeti ile 30 sene olacağını 

ihbar eder. Aynen öyle olmuştur. 
b) “Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali”nin ebcedi hesabı 1326 eder. Bu tarih Hilâfet-i 

Osmaniye’nin sona erdiği 1908 tarihidir. “Hasan” kelimesi de 118 eder. Bunu 1908’e ilave 
ettiğiniz zaman 1908+118=2026 tarihidir. 

c) “Selâsûne” kelimesi 1087 eder. Bu tarih ise Hilâfet-i Abbasiye’nin ınkırazıyla 
Hilafet-i Osmaniye’nin takarrürüne kadar olan zaman-ı fetret tayyedilir 1080 küsür sene kalır. 
Eğer nâkıs halifler sayılsa “sene” lafzı ilave olur. O zaman 1202 ederek bütün hilâfet-i 
İslamiyenin 1202 sene olduğunu haber verir. (Bediüzzaman, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s.115.) 



 
Harfler ve Sayılarla İlgili Bilinmesi Gerekenler 
Bilmelisin ki:  
Hakikatler kendilerini sembollerle izhar ve ifade ederler. Ruhlar cisimlerle ve manalar 

harflerle kendilerini gösterirler. Semboller de harfler ve sayılar olarak ikiye ayrılırlar. 
Harflerden milyarlarca kelimeler, sözler ve kitaplar yaratıldığı gibi, sayılarla da pek çok 
hakikatler yaratılır. Tıpkı 106 elementten bütün maddi varlıkların yaratılması gibi. 

 
Yine bilmelisin ki:  
Her şeyin mahiyeti sayılara ve sembollerin ifadesi olan harflere dayanır. Harflerden 

yazılar ve kitaplar vücut bulduğu ve pek çok manalar zuhur ettiği gibi, sayılardan da ilm-i 
cifrin (Matematik ilmi) delaletiyle sonsuz rakamlar ve belli sayıdaki varlıkların tekrarı ile pek 
çok “Hakâık-ı Nisbiye” yani, nisbî ve göreceli hakikatler kendisini izhar eder, gösterir. 

Harfler 28 adet, rakamlar da 10 adettir. Bundan 28x10=280 makam ve mertebe zuhur 
eder. Sayılar “Bir” (1) ve “Sıfır” (0) dan ibarettir. Bir Allah’ın varlığı ve birliğini simgeler. 
Sıfır ise yaratılan her şeyi simgeler. Sıfır ancak bire dayandığı zaman bir değer ifade eder. 
Varlık da Allah’a dayanmakla değerli olur. Diğer sayılar birin katlarıdır. 1+1=2; 2+1=3 gibi. 

Sayılar ve harflerden meydana gelen kelimeler sonsuzdur. Bu da Allah’ın “Ezeliyet ve 
Ebediyetini” yani “Sonsuzluğunu” bize anlatır. Allah sonsuz, yani ezelî ve ebedî olmasaydı 
biz sonsuzluk kavramını bilemez ve anlayamazdık. Sayılar sonsuz olduğu gibi “1” ile “2” 
arasında da “1.1, 1.2, 1.3, 1.4 …” gibi sonsuz sayılar vardır. 

Yüce Allah “Her şeyin sayısını İmam-ı Mübînde (Levh-i Mahfuz) saymıştır.” (Yasin, 
36:12.) “Sonra onu ‘Kitab-ı Mübin’de izhar edip yine imam-ı Mübine gönderir.” (Nebe, 
78:29.) Her şeyin sayısı Allah katında bellidir. Allah her şeyi sayılarla ve harflerle yaratır. 
Bunun bir misali kullandığımız “Bilgisayar” programlarıdır. Tüm programlar “Sıfır” ve 
“Bir”in dizilişi ile yazılmaktadır. (01001 – 11000 – 0001 … gibi) Seslendirmeler de harflerle 
yapılmaktadır. Peygamberimiz (asm) “Allah’ın hazinesi kelâmıdır. Ol der ve oluverir!” 
buyurarak her şeyin “Kaf ve Nun” tezgahında yaratıldığını haber vermiştir. 

 
Yine bilmelisin ki:  
Sayılar ve rakamlar adet ve isim olarak bil-cümle eşyaya şamildir. Esrarına vakıf olan 

her nevi ilme ve esrara vakıf olur. Nitekim yüce Allah “Biz Âdeme eşyanın isimlerini 
öğrettik” (Bakara, 2:31.) buyurur. İnsanlık ona “ilim” dedi ve onunla terakki ve tekâmül etti. 
Her şeyi kendi emrine onunla musahhar etti ve hizmet ettirdi.  

Dört temel unsur vardır: Bunlar hava, su, ateş ve toprak. Yine her nevi maddeyi 
oluşturan dört element vardır: Oksijen, Hidrojen, Karbon ve Azot. (COHN) Tüm varlıklar bu 
dört temel unsur ve elementten yaratılır. Allah’ın kanunu böyledir. 

Sayı ve semboller ile de ateşi, demiri, bitkiyi, havayı musahhar etti. Hz. Ali (ra) buna 
işaret etti, Cafer-i Sadık (ra) bunu izah etti, Muhiddin-i Arabî (ks) bunu keşfetti ve 
Bediüzzaman Said Nursi bununla pek çok hakaıkı Kur’an’dan istihraç ederek izah etti.  

 
Yine bilmelisin ki:  
Zamanın cereyanı ve mahlukatın seyeranı sayılarla kendisini gösterdi. Aşireden 

saniyeye, dakikaya, saate, güne, haftaya, aya, yıla, asra ve dehre kadar, ondan da kâmil 
devreye kadar zamanın cereyanı sayılarla sabittir.  

Hz. Ali (ra) “Kamer devri tamamlanınca, haşir ve neşir tâmmetü’l-kübrâ belirecektir” 
demiştir. Tammetü’l-kübra 7000 yıldır. Kâmil bir yıl 7000 senedir ve Peygamberimiz (asm) 
bir hadislerinde “Dünyanın ömrü 7000 senedir. Ben Yedinci bin yılın başında geldim” 
buyurmuşlardır. Yüce Allah Kur’an ayetlerinin adedi ile buna delalet etti. 6666 ayet ile Hz. 
İsa (as) ile Peygamberimiz (asm) arasındaki “Fetret devri” çıkarılırsa Âdem (as) zamanında 



kıyamete kadar 6666 sene Kur’an-ı Kerimin hakikatleri olan İslam’ın insanlığa 
hükmedeceğini ifade ettiğini Bediüzzaman izah eder. (Barla Lahikası, s.325.) 

“Yaş ve kuru her şeyin Kur’an’da bulunduğu” (En’am, 6:59.) hakikatinden yola 
çıkarsak bu ancak semboller, işaretler ve sayılarla olacağı bu şekilde tebeyyün etmiş oldu. 
Ancak bunun bilmek ve bulmak ancak “İlimde rasih olan” ve “Ebced ve Cifir ilminde alim 
olanlar muvaffak olabilir. Bu da bu zamanda Bediüzzaman Said Nursi’dir. O da bu konuda 
gerekli bilgileri “Risale-i Nurlarda” “Sikke-i Tasdik-i Gaybi” ve “Rumuzat-ı Semaniye” 
isimli eserlerinde vermiştir. Bu bizim için yeterlidir. Bunun amacı da Kur’an’ın Allah kelamı 
ve mucize olduğu, bir harfinin dahi değiştirilemeyeceği ve pek çok esrara cami olduğu, “Her 
şey Kur’ân’da vardır” ayetinin hakikat olduğunu izah ve ispat içindir. Başka bir amacı da 
yoktur.  

Evet, Hz. Ali (ra) “İlim bir harftir; cahiller onu çoğaltır” sözünün hakikati de böylece 
anlaşılmaktadır. 

 
Bilmelisin ki: 
Yüce Allah 60 saniyede bir dakikayı, 60 dakikada bir saati, 24 saatte bir günü, 7 günde 

bir haftayı, 4 haftada bir ayı, 12 ayda bir seneyi, 100 senede bir asrı, 10 asırda bir dehri, 7 
dehirde ise Kâmil bir seneyi yarattı. 6666 ayeti ile 6666 sene dünyada dininin hâkim 
olacağına işaret etti. 1001 Esma-i Hüsnâsı ile kâinata tecelli etti ve her şeyi esmasına ayine 
kıldı. Kur’an-ı Mübin bunu bize anlattı. Kur’an’daki harflerle ve sayılarla bu esrara delalet 
etti. Bir kısım ulema bunu keşfetti ve pek çok esrarı bu şekilde izhar ederek Allah’ın velileri 
olduklarını isbat etmiş oldular. Yüce Allah da bu ilmi o ulema için şeref vesilesi yaptı. 

 
Bilmelisin ki:  
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimin ilk cümlesi ve ayeti olan “Bismillahirrahmanirrahîm”in 

şedde sayılsa 21 ayeti ile Miladi 21. Asırda Kur’an’ın hakimiyetine işaret etti. Harflerini ona 
delil yaptı. Hz. Ali’nin (ra) ifadesi ile “Bemeleyi sayın deccalın gelişini bekleyin” hakikatine 
uygun olarak 19. Asır Deccaliyet asrı oldu ve Mehdi’nin mücadelesi ile Besmele’nin şeddeli 
harfi olan “Ra” iki defa sayılması ile 21. Asrın Kur’ân’ın hâkim olacağı asır olduğuna işaret 
etti. 

Aynı şekilde Fatiha Suresinin kendisi ile beraber 113 harfi ile 114 Sureye işaret ettiği 
gibi, “İnna Enzelnahü fî Leyleti’l-Kadr” suresinin 114 harfi ile 114 Sure-i Kur’aniyeye işaret 
etti. İlk olarak Fatiha’yı inzal etti. İlk nazil olan “İkra” beş ayeti ile daima okunacak “Fatiha” 
Suresini beraber inzal edip Peygamberimize (asm) nafile olarak namaz kılmayı öğreterek her 
zaman ve her rekâtta Fatiha ile bütün Kur’an-ı Kerimi okuyor gibi sevaba nail olacağımızı 
ifade etti. Her namazın her rekatında Fatiha okumayı emrederek her daim bilcümle Kur’an-ı 
Kerimi okumayı sağladı. 

Sonra her harfin karşılığı bir sure inzal buyurdu. Fatiha’yı da üçe ayırdı. Bir kısmını 
Allah’ın övgüsü ile kendisine, bir kısmını okuyan kuluna, diğer kısmını da müşterek kıldı. 
Peygamberimiz (asm) hadisi ile bunu ifade etti.  

Yüce Allah bu harflerle mana denizini açtı. Ve her bir harfi bir anahtar yaparak hakikat 
hazinelerini bunlarla açtı. Hakikatleri izhar etti. Marifet sırlarını, sukût ve suûdun sebeplerini 
gösterdi. Fatiha’nın son cümlesi ile Kur’an’ın son suresi olan Felak ve Nas Surelerini 
birbirine mukabil kıldı ve ondan necat ve kurtuluş yollarını gösterdi. İnsanın vazifesinin 
“İman, hamd, şükür, aczini ve fakrını anlayarak dua etmekle Marifetullah’ta ve 
Muhabbetullahta terakki ve tekâmül olduğunu ifade etti.  

 
Yine bilmelisin ki:  
Yüce Allah “Marifetulah” hakikatini insanın kalbine koydu ve onunla insan ruhunu 

kemalata sevk etti ve yüceltti. Bunun için “La yeseunî fi’l-arzı ve lâ fi’s-semâi ve lakin 



yeseunî kalb-i abdi’l-mü’min” “Yere göğe sığmam mümin kulumun kalbine sığarım” 
buyurdu. Mü’minin kalbini marifetullaha ayine kıldı. Mareftullahta terakki edeni alây-ı 
illiyyîne çıkarttı, noksan olanı da esfel-i safilîne sukût ettirdi. Ve bunda sonsuz meratip 
halketti.  

Hz. Adem’i (asm) ubudiyet, marifet ve nübüvvet vazifesi için yeryüzüne indirdi, 
dünyada ehl-i marifeti cennete terakkî ettirdi, ehl-i küfrü de cehenneme sukût ettirdi. 
Marifetullah için “Lâ ilâhe illallah Muhammed Resulullah” kelime-i tayyibe-i münciyeyi 
yeterli kabul etti. 

 
Hz. Ali’nin (ra) Celcelutiyesi Hakkında 
İyi bilinmelidir ki nefsin Kur’ân-ı Kerim ve Esma-i İlâhiye ile ve Allah’a dualarla 

meşgul olması onu kutsî bir cihete yönlendirir. Böylece kişi istidadı nispetinde feyiz ve 
nurlara mazhar olur. Neticeye varmak ise iman, ihlas ve amelle olur. “Her şeyin havassı ve 
esrarı vardır” diyen Taşköprülüzâde “Esma-i İlâhiye”nin tesirini ve fevkaladeliğini beyan 
eder. 

Peygamberimiz (asm) “Bir kimse tesirine inanarak Cenâb-ı Hakk’ın isimlerini ve bu 
husustaki duaları bir dağa okursa dağ yok olurdu” buyurmuştur. Hasen-i Basri, Mücahid, 
Evzâî, İmam-ı Şafiî ve büyük müfessirlerden Kurtubî der ki “Kur’ân-ı Kerim, duâlar ve 
Esma-i Hüsnâ’yı okumakla şifa dileğinde bulunmakta sakınca yoktur.”  

Hz. Ali’nin (ra) “Kaside-i Celcelutiye”sinin şerhini ve izahını İmam-ı Gazali (ra) 
“Behçetü’s-Seniyye” isimli eserinde terceme ve şerh etmiştir. Orada İmam-ı Gazali 
“Celcelutiye duası ve kasidesi dünya ve ahirette cennet hazinelerinden bir hazinedir. İçinde 
İsm-i Azam bulunmaktadır” der.  

Şeyh Ahmet Bunî (ks) der ki: “İsm-i Azam kasem ve vefki Peygamberimize (asm) 
Cibril-i Emin ile beraber semâdan bir hediye olarak inzal edilmiştir. Havassını da Cebrail (as) 
şöyle beyan etmiştir: “Bu Celcelutiye İsm-i Azam ve Kasem-i Câmî Arş-ı Azam’ın kenarına 
yazılmıştır. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail’in kanatlarına yazılmıştır. Ayın ve güneşin 
kalbine yazılmıştır. Yedi kat yere ve göğe yazılmıştır. Bu sayede icraat yaparlar.” 

İmam-ı Gazali başta olmak üzere İslam alimleri Celcelutiye ile ilgili şerhler ve izahlar 
yapmışlardır. Asrımızda Bediüzzaman Said Nursi hazretleri bu konuda geniş açıklamalar 
yapmışlardır. 

 
Celcelutiye Nedir?  
Celcelutiye, Hazret-i Ali (ra)’ın meşhur kasidelerinden biridir. Arabça olmakla beraber, 

içindeki Esma-i Hüsna’nın çoğu Süryanî ve bir kısmı İbranî dilinde yazılmıştır. Celcelûtiye, 
Süryânîce “Bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (asm) Hazret-i Cebrâil (as) tarafından 
indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (ra) tarafından 
Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre birçok tarih de düşürülerek Süryânî diliyle nazmedilmiş 
ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah’ın 
rahmetini celb etmesi hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de 
mümkündür. Allah’ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş 
olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah’a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok 
kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir. 

İmam-ı Gazâlî Hazretleri nakleder ki: “Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimiz’e 
(asm) dedi ki: ‘Yâ Muhammed! Rabb’in sana selâm ediyor ve selâmın en mükerremini sana 
tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu. ‘Bunun üzerine Peygamber Efendimiz 
(asm): ‘Ey kardeşim Cebrâil! Bu hediye nedir?’ dedi. Cebrâil (as): ‘Bu hediye, içinde İsm-i 
Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duâdır’ diye cevap verdi.  

Peygamber Efendimiz (asm): ‘Ey kardeşim Cebrâil! Bu duânın adı nedir? Keyfiyeti 
nasıldır?’ diye sordu. Cebrâil (as) dedi ki: ‘Yâ Muhammed! Bu duânın adı Celcelutiyedir. 



(Celcelutiye, Süryanice Bedî’ demektir.) İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O 
İsm-i A’zâm ki; Arş-ı Alâ’nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah’ın arşını 
taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı. Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış 
olmasaydı, güneşin ışığı ve nûru olmazdı! Ay’ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, 
Ay ışık veremezdi. Cebrâil Aleyhisselâm’ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, 
Hazret-i Cebrâil yer yüzüne inemez, semâya çıkamazdı! Mîkâil Aleyhisselâm’ın başına 
yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi. İsrâfîl 
Aleyhisselâm’ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi. Azrâil 
Aleyhisselâm’ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlûkâtın canlarını 
alamazdı. Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi. Yedi 
kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sâbit 
olmazdı! Bu ismi Âdem Aleyhisselâm okumuştur!”  

İsm-i A'zâmı içinde saklayan ve Celcelûtiye’ye kaynaklık eden yüksek mânâların, yeşil 
bir atlas üzerinde yazılı olarak Cebrâil Aleyhisselâm tarafından Peygamber Efendimiz’e (asm) 
semâdan indirildiği nakledilir. Hazret-i Ali radiyallahü anh demiştir ki: “Ben Cebrâil’in 
şahsını gök kuşağı sûretinde gördüm. Sesini işittim. Sahifeyi aldım. Bu isimleri içinde 
buldum!” (Bediüzzaman, Lem’alar, s.193-198.) 

Üstad Bedîüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, “İsm-i Azam veya İsm-i Azamın altı 
nuru” unvânıyla Otuzuncu Lem’a’da açıkladığı ve Hazret-i Ali (ra) için birer İsm-i Azam 
olduğunu beyan buyurduğu “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs” isimlerinin 
Celcelûtiye’de geçen İsm-i Azam’dan olduğunu On Sekizinci Lem’anın satır aralarından 
çıkarmak mümkündür.  

Celcelûtiye’nin cifir ilmiyle haber verdiği birçok gizli işâretin Risâle-i Nûr’da ortaya 
çıkmış olması, mânâsı olan Bedî isminin Risâle-i Nûr müellifinin ismiyle bağdaşması, Risâle-
i Nûr’un Hakîm, Rahîm ve Nûr isimleriyle birlikte Bedî ismine de mazhar olması, (Lem’alar, 
s.326.) birçok beytinin açıktan Risâle-i Nûr’dan bahsetmesi ve Risâle-i Nûr’u haber vermesi, 
vahiy kaynaklı Celcelûtiye’nin mânâ ve müjdelerinin, asrımızda Risâle-i Nûr’da tezahür 
ettiğini gösterir.  

Risâle-i Nûr Müellifi Bedîüzzaman Hazretleri, Yirmi Sekizinci Lem’a’da Hazret-i Ali 
(ra) ile mânâ âleminde yaptığı bir konuşmadan bahseder. Hazret-i Ali’ye (ra): “Ercûze’nde 
benden bahisle ‘Kendini muhafaza et.’ demişsin. Hem tam vaktinde emrinizi gördük. Fakat, 
maatteessüf, kendimizi muhafaza edemedik. Bu belâya düştük. Şahsımdan binler defa daha 
ehemmiyetli olan Risâle-i Nûr’dan bahis ve işâretin yok mu?” diye sorar.  

Hazret-i Ali radiyallahü anh şöyle cevap verir: “Yalnız işâret değil; belki 
Celcelûtiye’mde tasrih ediyorum.” Üstad Hazretleri bu soru-cevaptan sonra, Hazret-i Ali’nin 
kasidelerinden en meşhuru ve en esrarlısı olan Celcelûtiye kasidesinde; “Sirâcü’n-Nûr 
(Risâle-i Nûr) gizli olarak yakılır ve aydınlatır! Kandiller kandili gizli olarak tutuşturulur. O 
da her tarafı aydınlatır!” fıkrâsını bulduğunu, bu fıkranın açıktan ve ismiyle Risâle-i Nûr’dan 
bahsettiğini kaydeder. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s.107 ve 117.) 

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’da Celcelutiye hakkında bazı malumatlar 
vermiştir. En mühimmi, Celcelutiye’nin aslı olan üç dua ve zikrin Peygamber Efendimiz 
(sav)’e aynen Cevşen gibi “Kutsi Hadis” nevinden “Vahy-i Gayr-i Metluv” olarak indirilmiş 
bir vahiy olmasıdır. Şöyle der: “Celcelutiye'nin esası ve ruhu olan, ‘El-Kasemü’l-Cami ve Ed-
Da’vetü’ş-Şerife ve El-İsmü’l-Azam’dır.’ İmam-ı Ali Radıyallahü Anh'ın en mühim ve en 
müdakkik Üveysî bir şakirdi ve İslâmiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan Hüccet-ül 
İslâm İmam-ı Gazalî (ra) diyor ki: ‘Onlar vahy ile Peygamber'e (asm) nâzil olduğu vakit 
İmam-ı Ali'ye (ra) emretti: “Yaz!” O da yazdı. Sonra nazmetti.’ İmam-ı Gazalî (ra) diyor: 
“…Şüphesiz o, dünya ve ahret hazinelerinden bir hazinedir. İmam-ı Gazalî, İmam-ı 
Nureddin'den ders alarak bu Celcelutiye'nin hem Süryanî kelimelerini hem kıymetini ve 
hasiyetini şerhetmiş.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 107, 117.) 



Hazret-i Ali Radıyallahü Anh'ın en meşhur Kaside-i Celcelutiyesi, baştan nihayete 
kadar bir nevi hesab-ı ebcedî ve cifir ile te'lif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış. 

Hazret-i İmam-ı Ali (ra) Celcelutiye’yi bir hazine-i ulûm olarak gösteriyor. Halbuki 
zahirinde yalnız bir münacattır. Hattâ İmam-ı Ali'nin (R.A) hakikat-feşan sair kasideleri ve 
ilmî başka münacatları gibi, esrar-ı ilmiye ile tam münasebeti görünmüyor. Benim hususî 
kanaatım şudur ki: Celcelutiye, madem Risale-i Nur'u içine almış ve sînesine basıp manevî 
veled gibi kabul etmiş, elbette “Mahlukatın ilimlerinin sırrı Celcelutiye’de toplanmıştır.” 
fıkrası ile, kendi hazinesinin bir kısım pırlantalarını âhirzamanda neşreden Risale-i Nur'u 
şahid gösterip Celcelutiye'yi bir hazine-i ulûm ve bir define-i ilmiyedir diye bihakkın medh ü 
sena edebilir.” (Şualar, 8. Şua, s.912.) 

Sikke-i Tasdik Mecmuasında, Celcelutiye’nin Risale-i Nur’a olan işaretlerini anlatan 
28. Lema ve 8. Şua adında iki risale vardır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu risalelerde, İlm-
i Cifrin yardımıyla bu işaretleri şerh etmiştir. Hazret-i Ali’nin ve Celcelutiye’nin Risale-i 
Nur’a işaretlerinin hikmetini 8. Şua’da şöyle anlatır: 

“Malûmdur ki, bazı vakit olur bir dakika; bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar.. 
ve bir saat; bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Meselâ: Bir 
dakikada şehid olan bir adam, bir velayet kazanır; ve soğuğun şiddetinden incimad etmek 
zamanında ve düşmanın dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne 
geçebilir. 

İşte aynen öyle de: Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi, zamanın ehemmiyetinden, 
hem bu asrın şeriat-ı Muhammediyeye (asm) ve şeair-i Ahmediyeye (asm) ettiği tahribatın 
dehşetinden, hem bu âhirzamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi 
cihetinden, hem o fitnelerin savletinden mü'minlerin imanlarını kurtarması noktasından 
Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki; Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve 
Hazret-i İmam-ı Ali (ra) üç kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı A'zam (ra) kerametkârane 
ondan haber verip tercümanını teşci' etmiş. 

Evet bu asrın dehşetine karşı, taklidî olan itikadın istinad kal'aları sarsılmış ve 
uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan; her mü'min, tek başıyla dalaletin cemaatle hücumuna 
mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lâzımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur 
bu vazifeyi; en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı 
bir tarzda, hakaik-i Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar 
ile isbat ederek, o iman-ı tahkikîyi taşıyan hâlis ve sadık şakirdleri dahi, bulundukları kasaba, 
karye ve şehirlerde -hizmet-i imaniye itibariyle- âdeta birer gizli kutub gibi, mü'minlerin 
manevî birer nokta-i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri 
halde, kuvve-i maneviye-i itikadları cesur birer zabit gibi, kuvve-i maneviyeyi ehl-i imanın 
kalblerine verip, mü'minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar.” (Şualar, 8. Şua, s.912.) 

Cevşen ile Celcelutiye, ikisi de Peygamberimiz’e (sav) vahiy yoluyla Cebrail (as) 
tarafından getirilmiş ve Hazret-i Ali ve Ehl-i Beyt İmamları kanalıyla bu günlere ulaşmıştır ve 
Gümüşhanevî Hazretleri’nin Mecmuatü’l-Ahzab kitabında vardır. 

Cevşen ise Allah’ın 1001 ismini içinde bulunduran bir zikir ve dua kitabıdır. 
Celcelutiye, Bedi (emsalsiz güzel) manasına gelirken, Cevşen zırh anlamındadır. Üstad 
Bediüzzaman Hazretleri'nin düzenli okuduğu virdlerden biri de Celcelutiye idi. Celcelutiye 
dünya ve ahiret hazinelerinden bir hazinedir buyuruyor. Onun dünyevi ve uhrevi 
faydalarından istifade etmek isteyen kişiler onu her gün, hiç olmazsa haftada bir gün 
okudukları bir vird haline getirebilirler. 

  
Muvaffakıyetin Şartı 
Bediüzzaman Said Nursi hazetleri “Muvaffakıyet niyet-i halisenin refikidir” (Asar-ı 

Bediiyye, Nutuk, 366.) buyurur. Öncelikli olarak halis bir niyetle ve ihlasla yola çıkılması 



gerekir. “Samimî bir ihlâs şerde dahi olsa, neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse 
Allah verir.” (Lem’alar, 154.) İkinci şartı da “Adetullah” kanunlarına uymaktır.  

Peygamberimiz (asm) “Allah yüksek düşünce ve yüce duyguları sever, basitlikten 
hoşlanmaz. Yapılan bir işin sağlam, kaliteli ve sanatlı olmasını ister ve sever. Allah sanatkâr 
çalışkan kulunu sever” buyurmuşlardır. Sünnetullah ve sünnet-i nebiyyullah planlı, düzenli ve 
kararlı olmaktır. 

Başarının insanın Allah’ın kâinatta koyduğu kanunları keşfederek onu kendi lehinde 
kullanmak şeklindedir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Sun'î tasarrufat-ı beşeriye ise, 
fıtratta câri olan nevâmîs-i İlâhînin sereyanlarını keşif ile tevfik-i hareket edip, lehinde istimal 
etmektir” (ESDE, Şuaat, 269.) buyurur.  

Ayrıca şu esasata dikkat etmek lazımdır: 
1. Peygamberimiz (asm) “Allah’a kabul edileceğine kesin olarak inanarak dua edin” 

ferman eder. Hangi iş olursa olsun iman-ı kâmil ile işe başlamak gerekir.  
2. Yorulmadan, bıkmadan ve usanmadan o işte sebat ve devam etmek icap eder. Yüce 

Allah “Sabredin, sabırda yarışın, sabır yarışında rakiplerinizi geçin ki kurtuluşa 
eresiniz” (Âl-i İmran, 3:200.) ferman eder. Peygamberimiz (asm) de “Men sabere 
zafere” “Sabreden zarefe ulaşır” buyurmuşlardır.  

3. Sır saklamalıdır. Yaptığınız ve yapacağınız şeyi kimseye haber vermeden gizlilik 
içinde yapmak gerekir. Hukemâ “Sır saklamasını bilen herkesten emin olur. 
İhtiyaçlarınızı karşılamada gizlilikten yardım alınız” demişlerdir. 

4. Malum akıbet Allah’tan korkanlarındır. O halde Allah’tan korkmalı ve hak 
yememeli, işini sağlam yapmalıdır. Yüce Allah “İşte ahiret yurdu! Biz onu 
yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmak istemeyen kimselere 
veririz. Sonuç, takva sahiplerinindir.” (Kasas, 28:83.) ferman eder. 

5. Âl-i himmet ve yüce gayret ve hamiyet sahibi olmalıdır. Âl-i himmet olanlar ulvi 
şeylere yönelir, basit ve süflî şeylerden uzak dururlar. Allah’ın dinine hizmeti esas 
alırlar ve “Allah’tan korkarlar ve Allah’ın ayetlerini az bir dünya menfaatine 
değişmezler.” (Bakara, 2:41; 174-175.) 

6. Vaktini, saatini iyi ayarlamalıdır. Her şeyin bir vakt-i merhunu vardır. Vakti 
gelmeyen iş olmaz.  

7. Acele etmemelidir. Acele şeytandan teenni Rahmandandır. Mercek ışığı bir 
noktada toplarsa ateş çıkarır. İşi severek ve isteyerek yaparsanız netice alırsınız. 
Baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez. 

8. İşi ehline vermelidir. Yüce Allah “Emanetleri ehline veriniz!” (Nisa, 4:58.) ferman 
eder.  

9. Temizliğe riayet etmeli, temiz olduğunuz gibi işi temiz yapmalı, iş yerini temiz 
tutmalı, temiz insanlarla iş yapmalı ve maddi-manevi ve kalbî temizliğe dikkat 
etmelidir. Ruhu temiz olanlar ve temizlikte titiz olanlar temiz işler yaparlar. Yüce 
Allah “Allah tevbe edenleri ve temizlenenleri sever” (Bakara, 2:222.) buyurur. 

10. Darda kalanlara yardımcı olmalıdır. Peygamberimiz (asm) “Duasının kabul 
edilmesini isteyen sıkıntıya düşmüş kimseyi ferahlandırsın. Din ve mezhep 
gözetmeden yapılan yardım Allah katında makbuldür” buyurmuşlardır.  

11. Allah’a güvenerek, tevekkül ederek yola çıkılmalıdır. “Tevfik ve hidayet 
Allah’tandır. Ona tevekkül ettim ve ona yöneldim.” (Şura, 42:10.)  

 
 


