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Giriş 
Havas ilmi Allah Teâlânın güzel isimleri ve Kur’ân-ı Kerimin dualarının belli bir ölçü 

ile tertip edilip okunmasıdır. Esmâ-i Hüsnânın ve her duânın kendisine has havassı vardır. Bu 
ilim, her isim ve duânın miktar ve tertibini ortaya koyar. (Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zünûn, 
1:275.) 

İnsan nefsi Kur’ân-ı Kerim, Esmâ-i Hüsnâ ve duâ ile meşgul oldukça kutsî bir cihete 
doğru yönelmeye başlar. Bu kişiyi niyet ve gâyesinin dışındaki şeylerle meşgul oldukça kutsî 
şeylerden uzaklaştırarak belli bir cihete doğru sevk eder. Neticede o kişinin niyetine uygun 
istidadı nispetinde feyizlenme ve nurlanma meydana gelir. (Taşköprülüzâde, Miftâhu’s-Saâde, 
s. 21.) 

Kâtip Çelebi “Her şeyin bir havassı vardır. Mıknatıs’ın havassı da demiri çekmesidir. 
Bunun sebebi bilinmez” demiştir. Esmâ-i Hüsnâ’nın havassının o ismi meydana getiren 
harflerle ilgisi vardır. Taşköprülüzâde der ki: “Bu hususta anlatılanların dayanağı sâlih 
velilerin tecrübeleridir.” Bu hususlara işaret edip delil olan hadis-i şerifler vardır. Suyûtî 
“İtkân” da bir kısmını zikreder. 

Efsunun meşhurluğu “Muavvizateyn” sureleri ile sabittir. Esmâ-i Hüsnâ ile taleb-i 
şifada bu nevidendir. Buna “Tabâbet-i Ruhânî” denir. Yalnız bunlar günahsız ağızla 
okunmalıdır. Bundan dolayı Evliyâ’nın duası makbuldür. Peygamberimiz (asm) “Lev enne 
racülen mûkınen karea bihâ alâ cebelin lezâle” “Bir insan Allah’a tam bir güven içinde okursa 
dağı yok eder” buyurmuşlardır. 

Tefsir, hadis alimi Kurtubî “Kur’ân-ı Kerimi ve Esma-i Hüsnâ taleb-i şifâ için hastaya 
okunması câizdir. Eğer bu nevi dualar, duâ ayetleri ve hadislerle sabit dualar ise bunları 
okumak mütehabdır” der. 

Büyük âlim Rebî “Esmâ-i Hüsnâ ve tilavet-i Kur’ân ve hadislerle meşhur olmuş 
duâların hastaya okunmasını İmam-Şâfî’den sordum. Dedi ki: ‘Bu şekilde şifâ talebinde 



bulunmak şer’an caizdir; hiçbir mahzuru yoktur.” Aynı şekilde tabiin en faziletlileri olan 
Hasen-i Basrî, Mücâhid ve Evzâî de cevazına hükmetmişlerdir. 

Rakamların vefklerin ve çizgilerin de havassı vardır. “Tezküretü’l-Ahzâb”da bu hususta 
bilgiler vardır. Burçların, yıldızların, mâdenlerin, mevsimlerin, belli muhitlerin, denizlerin ve 
birtakım şeylerin tesir ve hassaları vardır. Ahmed-i Bûnî, İmam Gazalî, Temîmî bu hususlarda 
eserler telif etmişlerdir. Celpekî’nin “Kenzu’l-İhtisâs” eseri de muteber eserlerdendir. 

 
Kur’ân-ı Kerimin Özellikleri 
Peygamberimiz (asm) “Besmele ile başlanmayan işte bereket yoktur.” “Besmele her 

kitabın ve mektubun başında yazılmalıdır” buyurdular. Hz. Süleyman (as) Belkıs’a 
mektubuna Besmele ile başladığını Neml Suresinde haber verilir.  

Bediüzzaman mektuplarına hep “Bismihi Sübhânehu” diye başlar. 
Birinci Söz “Besmele’nin Esrarından” bahseder ve “Bismillah her hayrın başıdır, biz 

dahi başta ona başlarız” diye başlar. Zira Hz. Ali (ra) Kaside-i Celcelutiyesinde “Bede’tü bi-
Bismillahi ruhî bihi’htedet / İlâ keşfi esrârın bi-bâtınıhi’n-tavet” diye başlamıştır. 

 
Hafız Sahabeler 
Sahabeler Kur’ân-ı Kerimi ezberliyorlardı. Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. 

Ali (ra) hafız-ı Kur’an oldukları gibi Zeyd b. Sâbit Resulullah’tan hiç ayrılmamış en kavi 
hafız idi. Bu sebeple Hz. Ebubekir (ra) Kur’an-ı Kerimi cem eden heyetin başkanlığına onu 
getirmişti.  

Abdullah b. Mesud, Ubeyy b. Kaab, Talhâ, Abullah b. Abbas, Hz. Aişe, Hz. Hafsa ve 
Ümm-ü Seleme hafız idiler.  

Bi’r-i Mâûne’de 70 hafız sahabi pusuya düşürülerek şehit edildiler. Bunun üzerine 
Kur’ân-ı Kerimi toplayıp bir kitap haline getirme ihtiyacı acilen ortaya çıktı. 

 
Kur’ân-ı Kerim Yedi Harf Üzere Nazil Oldu 
Peygamberimiz (asm) “Bu Kur’an yedi harf üzere nazil olmuştur, siz kolayınıza gelen 

şekilde okuyunuz” ferman etmişlerdir.  
İslam alimleri olan Kurrâlar bu yedi harfin yedi lehçe olduğunu bu lehçelerin de 

“Kureyş, Huzeyl, Sakıf, Havâzin, Kinâne, Temim ve Yemen” lehçeleri olduğunu söylerler. 
(Celaleddin Karakılıç, Tecvid, s.164.) Sonra okumada acemlerin yanlışları ve bunun da 
manayı değiştirmeye sebep olduğu görülünce Hz. Osman (ra) Kur’an-ı Kerimi “Kureyş 
Lehçesini” esas alarak yedi nüsha çoğaltıp “Mekke, Yemen, Şam, Kufe, Basra” vilayetlerine 
göndermiş ve buna göre öğrenip okumalarını istemiştir.  

Kur’ân-ı Kerim 114 Sure, 6666 ayet, 77.439 (veya 77.934) kelime ve 296.741 (veya 
326.048) harftir. Ancak sayıldığı zaman 6236 ayet olduğu görülmektedir; ancak müfessir 
sahab Abdullah b. Abbas (ra) 6616 ayet demiştir. Zemahşeri ve cumhur-u ulema 6666 ayet 
demişlerdir. Zira sayılarda farklılık bazı ayetlerin duraklarına göre değişik sayılmasından ve 
113 Besmele’nin bazıları tarafından bir ayet, bazı alimlece her besmeleyi sure başında ayrı bir 
ayet olarak saymalarından ki İmam-ı Şafi “Besmele 113 defa nazil olmuş ayrı ayetlerdir” 
demiştir.  

Bazı alimler de “Besmele sureleri ayırmak için konulmuş demiş ve surelerin başlarında 
bir ayet olarak görmemişlerdir. Bu gibi ihtilaflardan dolayı cumhur-u ulema 6666 ayet 
demişlerdir. Bediüzzaman da “Bir fikre davet cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir. Yoksa 
davet bid’attır, reddedilir” buyurarak 6666 ayet olduğunu “Rumuzat-ı Semaniye Risalesinde” 
ispat etmiştir.  

Kur’ân-ı Kerim böylece 114 Sure, 30 Cüz, 120 hizb ve 604 sahifedir. 
 



Kur’ân-ı Kerim’in okunmasının en az her harfinin 10 sevabı olduğu hadis-i şerifle 
sabittir. Zira Peygamberimiz (asm) “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir 
iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir 
demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-
Kur’ân, 16.) buyurmuşlardır. Zira yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Kim bir iyilik getirirse, ona 
o getirdiğinin on katı vardır” (En’âm, 6:160) buyurur. 

Bu durumda Kur’ân-ı Kerim 326.048 harf olunca bir hatim sevabı 3.260.480 hasene 
yapar. Bir rivayette sahabeler Peyamberimize (asm) “Bir hasenenin değeri ne kadar?” diye 
sormuşlar, Peygamberimiz (asm) de “Uhut dağı kadar altından daha fazla” buyurmuşlardır.  

Bu bir kıyastır ve insanın anlaması içindir. Yoksa Peygamberimiz (asm) “Bir insanın 
cennette bir ağacının olması veya cennette bir metre yerinin olması bütün dünyanın kendisinin 
olmasından daha hayırlıdır. Zira dünya fani, cennetteki ağaç ve yer bakidir” buyurmuşlardır. 
Baki olan bir şey fani olan her şeye bedeldir. Nitekim matematikte “Herhangi bir sayının 
sonsuza bölümü sıfırdır” temel bir kuraldır. Bu “Bir katrilyon bölü sonsuz, eşittir sıfır” 
demektir. Kur’ân-ı Kerimin ortası “İsra ve Kehf Suresidir.”  

Kur’an-ı Kerimin en uzun suresi “Bakara Suresi 286 ayet olup 50 sahife ve iki buçuk 
cüzdür. Amenerrasülü ile hitama erer. En kısa suresi ise “Kevser Suresi” olup 3 ayet ve bir 
satırdır. Ancak bu bir satır, üç ayet Kur’an-ı Kerimin tamamını içine almaktadır. Bu hakikati 
Bediüzzaman “Rumuzat-ı Semaniye” Risalesinde “İnnâ A’teyna Sırrına Dair” olan 
bölümünde izah ve ispat etmiştir. Oraya müracaat edilsin ki mesele bütün vuzuhu ile 
anlaşılsın. 

 Kur’ân-ı Kerimde 28 Harfi içine alan iki ayet vardır. Birisi Kurân-ı Kerimin en uzun 
ayeti olan ve bir sahife tutan Bakara Suresindeki “Müdayene” ayetidir. İkincisi ise, Fetih 
Suresinin son ayetidir. 

Yavuz Sultan Selim’in Şeyhulislamı İbn-i Kemal Kur’ân-ı Kerimin özelliklerini bir şiiri 
ile şöyle ifade eder: 

“Bilmek istersen eğer aded-i âyâtı 
Cümlesi altı bin altı yüz altmış altı. 
Binidir anın vaad beyanında bini vaîd, 
Binidir emr-ü ibadet, bini nehy-u tehdid. 
Bini emsâl-i ibrettir, bini ahbâr-ı kıssa, 
Beş yüz âyâtı helal ile harama mahsus. 
Oldu yüz âyâtı tesbih-u duâ çü-rüsûh, 
Altmış altısı dâhi nâsih-u mensûh…” 
 
Tilavet Secdeleri 
Kur’ân-ı Kerimde 14 Tilavet Secdesi vardır. Bunlardan yedisi farz, üçü vacip, dördü 

sünnettir. 
Yedi farz olanlar: A’raf, Nahl, İsrâ, Ra’d, Meryem, Hac ve Sâd Surelerinde, 
Üçü vacip olanlar: Furkân, Alak ve Hâ-Mîm’de. 
Dördü Sünnet olanlar: Neml, Fussilet, Necm, İnşikak  
“A'râf 206, Ra'd 15, Nahl 49, İsra 107, Meryem 58, Hac 18, Sâd 24, Furkan 60, Neml 

25, Secde 15, Fussılet 37, Necm 62, İnşikâk 21 ve Alak 19 secde ayetlerindendir.” 
Tilavet Secdeleri manzum olarak şöyle ifade edilmiştir: 
Geldi on dört yerde bil Secde-i Tilavet bil temâm 
Yedi farz, üçü vacip, dördü sünnettir hemân… 
Farzı: A’raf, Nahl, İsra, Ra’d, Meryem, Hac ve Sâd. 
Vacib-i Furkân, Alak, Hâ-Mîm ve’s-selâm… 
Sünneti Neml, Fussilet, Necm-u İnşikâk.. 
Okuyana dinleyene secde et der, Rabbü’l-Enâm… 



Ahkâm-ı Kur’âniye Beş Nevidir 
1. İtikada ait hükümler. 
2. İbadete ait hükümler. 
3. Ahlak ve adaba ait hükümler. 
4. Muamelât (Akitler, Emanet, İzdivac, Miras, Ticaret ahkamıdır.) 
5. Ukubât (Yargıya ait cezalar: Kısas, Sirkat, Zina, Kazif, Riddet ahkamıdır.) 
 
Ahkam ayetlerinin toplamı 330 kadardır. Bu sayı Hindî’ye göre 200 kadardır. Bunların 

bazıları re’sen hüküm va’zetmek için değil, nasihat içindir. Müçtehitler bazı karineler ile bu 
ayetlerden hüküm çıkarmışlardır.  

Asıl doğrudan doğruya hüküm va’zeden ayetlerin sayısı mükerrerler sayılmazsa 50 
kadardır. Namaz Kur’ân-ı Kerimde 30’dan fazla ayet vardır ve bunların bir kısmı Namaz ve 
Zekât beraber emredilmiştir. Bu tekrar eden ayetler sayılmazsa 50 Ahkam ayeti vardır. 

Abdulvehhab Hallâf 220 Ahkam ayetini şöyle sıralar: 
 
Aile Hukuku : 70 ayet. 
Muâmelât : 70 ayet. 
Ukubât  : 70 ayet. 
Muhakeme usulü: 13 ayet. 
Hükümet Nizamı: 10 ayet. 
Savaş Hukuku : 22 ayet. 
İktisada ait : 10 ayet. 
------------------------------------  
Toplam  : 220 ayet. 
 
Bir diğer tasnifte ise durum şöyledir: 
 
Namaz, Zekât, Hac, Oruç  : 140 ayet. 
Aile Hukukuna ait olanlar : 70 ayet. 
Muamelata ait olanlar  : 70 ayet. 
Ukubat, yani cezalar  : 30 ayet. 
Kaza, yargı, yeminler, şahitlik : 20 ayet. 
------------------------------------------------- 
Toplam     : 330 ayet. 
 
Bazı fakihler de bu sayıyı 500’e kadar çıkarmışlardır. Bunun sebebi de ayetin doğrudan 

hüküm bildirmemesi ile beraber karine ve işaretlerinden yola çıkarak fakihlerin ondan hüküm 
çıkarmalarıdır. 

 
Kur’ân-ı Kerim Hidayet, Nur ve Şifadır 
Muhakkak ki Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerimi tüm maddi ve manevi hastalıklara şifâ ve 

paslı kalplere cilâ kılmıştır. O öyle bir nurdur ki hiçbir nura benzemez. O hidayet kaynağıdır. 
İnsanı hak ve hakikate irşad eder ve sırat-ı müstakimde istikamete sevk eder. O hidayet 
kaynağıdır, hak yolun göstericisidir. Onun deâleti ile kaplerdeki nefsanilikler atılır ve insan 
hak yolundaki ulu kervana katılır. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “O Kur’ân, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır.” 
(Fussilet, 41:44.) “Biz, Kur'an'dan, inananlara şifa ve rahmet olan ayetleri indirmedeyiz” (İsra, 
17:82.) buyurarak Kur’ân’ın maddi ve manevi şifa olduğunu haber verir. 

Peygamberimiz (asm) “Bir grup, Kitâbullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın 
evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın 



rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar ve onlar için istiğfarda bulunurlar. Allah, 
onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar. Kim Allah rızası için bir yola girerse Allah ona 
cennet yolunu kolaylaştırır. Kimin ameli kendisini geri bırakırsa nesebi onu ileri götürmez.” 
(Müslim, Zikr, 38; Ebu Davud, Salat, 349; Tirmizi, Kıraat, 3.) Diğer rivayetlerde “Melekler 
onlara ‘seyyiatınız hasenata ınkılab etmiş ve affolunmuş şekilde dağılın’ diye seslenirler” 
buyrulmuştur. 

Bir başka rivayette Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet gününde 
miskten tepeler üzerinde her türlü sıkıntıdan uzak, hesabı kolay olan üç sınıf vardır. Onlar 
şartlarına uygun Kur’an okuyarak imamlık yapanlar. Müezzinlik yaparak insanları ibadete 
davet edenler. Aldığı görevi sorumluluğunu taşıyarak Allah’ın hakkını gücü yettiği kadar 
vererek yapan kimselerdir.” 

Bir başka rivayette “Kur’ân-ı Kerimde bir sure vardır ki Allah katında “Azize” diye 
çağrılır. Onu devamlı okuyan da Allah katında “Şerif”tir. O kimse kıyamet gününde Mudar ve 
Rebia kavminden daha fazla insana şefaat edecektir. O Yasin suresidir” buyrulur. 
Peygamberimiz (asm) “Kur’ân okumanız size kibir vermesin. Zira Cenâb-ı Hak Kur’ân’ın 
sırlarının hepsini hiçbir kalbe doldurmaz” buyurmuşlardır. 

Peygamberimiz (asm) yine “Muhakkak ki Allah bu Kur’ân ile bazı kavimleri yükseltir, 
bir kısmını da alçaltır. Kur’an okuyan ve icabına göre amel edenler Ehlullah ve Allah’ın has 
kullarıdır. Kendisi için seçtiği mübarek insanlardır” denilmiştir.  

Allah’ın Resulü şöyle buyurdu: “Sana takvayı tavsiye ederim. Daima Allah’ın 
yasaklarına karşı duyarlı ol! Haramlardan sakın! Zira tüm hayırların başı Allah korkusudur. 
Hikmet ve faziletin başı Allah korkusudur. Sana cihadı tavsiye ederim. Zira cihad İslamiyet’in 
ruhbanlığıdır, yani Allah yoluna vermektir. Sonra sana Allah’ı zikretmeyi tavsiye ederim. Zira 
gerek zikir ve gerekse Kur’ân tilâveti senin için yeryüzünde nurdur; rehberdir. Gökyüzünde 
rahmetle anılmaya vesiledir. Dilini hayır olmayan ve hayır getirmeyen konuşmalardan koru. 
Böyle yaparsan şeytana ve şeytan gibi insanlara üstün gelirsin ve mağlup olmazsın.” 

 
Kur’ân-ı Hıfzetmek İçin… 
Peygamberimiz (asm) Abdullah b. Abbas’a (ra) şöyle buyurdu: “Bir tas içerisine 

zağferanla sonuna kadar Fatiha, Mülk, Haşir ve Vakıa surelerini yaz. Sonra bunun üzerine 
zemzem, yağmur veya temiz su doldur. Yazılar su içinde kalsın. Sonra bu sudan seher 
vaktinde aç karnına üç miskal süt, on mishal bal, on miskan şeker ile karıştırarak içmeye 
devam et. Ve her sabah içtikten sonra iki rekat namaz kıl. Her rekabetinde 100 defa Fatiha ve 
100 defa İhlas oku. Buna devam ettiğin sürece her sabah o günün orucuna niyet ederek kalk” 
buyurur.  

İbn-i Abbas (ra) bunu tecrübe eder ve çok faydalı buldum” der. İmam Zührî (rh) bunu 
gençlere hazırlar içirirdi. Asım (ra) 55 yaşında iken 2 ayda çok şey ezberler.  

Câfer-i Sadık (ra) şöyle dua ederdi:  
“Allahümmehdinî bil-Kur’ân! Allahümme ecirnî bil-Kur’ân! Allahümmerzuknî bil-

Kur’ân! Allahümmeğfir lî bil-Kur’ân! Allahümmerhamnî bil-Kur’ân!”  
Hz. Ali (ra) Resulullah (asm) bir meclisten kalkınca şöyle dua ederdi: “Sübhâneke 

Allahümme ve bi-hamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ Ente vadeke lâ şerike leke estağfiruke ve 
etûbu ileyke!”  

 
Kur’an Okumanın ve Besmelenin Esrarı 
“Bismillah her hayrın başıdır.” (Bediüzzaman) 
Peygamberimiz (asm) ilk olarak mektuplarına “Bismike Allahümme” diye başlıyordu. 

Sonra “Bismillahi mecrâhâ” ayeti nazil oldu. Böyle yazmaya başladı. “Kulidullahe evidu’r-
Rahmân” ayeti nazil oldu, “Bismillahirrahmân” yazmaya başladı. “İnnehû min süleymâne ve 



innehû Bismillahirrahmanirrahîm” ayeti nazil oldu. Peygamberimiz (asm) bundan sonra böyle 
yazmaya devam etti.  

Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Üzerinde Esmâ-i İlâhiyeden birisi yazılı bir kağıt yere 
düşse yüce Allah onu korumak için meleklerini gönderir veya oraya dostlarından birisini 
gönderir de on yerden alırlar. Kim üzerinde Esmâ-i İlâhî yazılı kâğıdı kaldırırsa Allah Teâlâ o 
kimseyi yüce katına alır.” Bişr-i Hafî önceleri sarhoşun birisi idi, “Besmele” yazılı bir kâğıdı 
aldı ve yüksek bir yere koydu, Allah ona tevbe nasip etti ve veliler makamına yerleştirdi. 

Peygamberimiz (asm) “Yazarken de konuşurken de önce ‘Bismillahirrahmanirrahim’ 
diye başlayın” buyurdular. Hz. Osman (ra) Peygamberimize (asm) Besmelenin ism-i azam 
olup olmadığı hakkında sordu. Peygamberimiz (asm) “Besmelenin ism-i azama yakınlığı 
gözün beyazı ile siyahının yakınlığı gibidir” buyurdular.  

Besmelenin “Ba”sı ism-i “Batın”ın remzi ve simgesidir. O zaman manası “gizlilik ve 
hüzün” ifade eder. Bir rivayette “Takva” “Bismillahirrahmanirrahîm” demektir.  

Hz. Aişe (ra) der ki: Peygamberimiz (asm) bana şöyle dedi: “Namaz içinde Kur’an 
okumak dışında okumaktan daha faziletli ve sevaplıdır. Namaz dışında Kur’ân okumak 
“Tesbih ve tekbirden” daha faziletli ve sevaplıdır. Tesbih ve tekbir de sadaka vermekten daha 
faziletli ve sevaplıdır. Sadaka vermek de nafile oruç da daha faziletli ve daha sevaplıdır. 
Nafile oruç ise sizi cehennemden koruyan bir kalkandır.” 

Peygamberimiz (asm) buyurdular: “Kur’an okuyan mümin kavun gibidir. Onun hem 
kokusu güzeldir hem de tadı güzeldir. Kur’an okumayan mü’min hurma gibidir. Kokusu 
yoktur, tadı ise güzeldir. Kur’an okuyan münâfık fesleğen gibidir. Kokusu hoş fakat tadı 
acıdır. Kur’an okumayan münâfık Ebû Cehil karpuzu gibidir. Onun kokusu da yoktur, tadı da 
acıdır.” (Buhârî, Et’ime, 30; Fezâilü’l-Kur’ân, 17; Tevhîd 36; Müslim, Müsâfirîn, 243; Ebû 
Dâvud, Edeb, 16; Tirmizî, Edeb, 79; İbni Mâce, Mukaddime, 16.) 

Yine buyurdular: “Kur’an okuyunuz. O sahibi için ahirette ne güzel bir şefaatçidir.” 
Abdullah b. Mesut (ra) “Kur’ân-ı Kerime bakmak, Kabe’ye bakmak, camide oturmak ve 

alimlerin yüzüne bakmak ibadettir” demiştir.  
Bir kişi Resulullah’a gelerek Kur’ân-ı Kerimi kaç günde hatmedeyim?” diye sordu. 

Peygamberimiz (asm) her gün bir cüz okuyarak ayda bir hatmet” buyurdular. “Ben ondan 
daha çok okuyabilirim” dedi. “O zaman her gün dört cüz okuyarak haftada bir hatmet” 
buyurdular. “Ben daha fazla okuyabilirim” deyince Peygamberimiz (asm) “Kur’ân-ı Kerimi 
üç günden daha az zamanda hatmeden onu hakkıyla anlayamaz” buyurdular. Bu sebeple Hz. 
Osman (ra) haftada bir hatim indirirdi. Cuma günü okumaya başlardı, Perşembe günü bitirir 
Cuma gecesi hatim duasını okurdu. 

Hz. Ömer (ra) Peygamberimizden (asm) rivayet ediyor ki: “Bir kimse gece yarısı kalkar 
ağzına misvak tutar ve güzelce abdest alarak iki rekât namaz kılar, namazda Fatiha’dan sonra 
Mülk Suresini okursa büyük faziletlere sahip olur ve kabir azabından emin olur.”  

 
Kur’ân Okuma Adabı 
1. Güzelce abdest alır, misvakla ağzınızı misvaklarsınız, 
2. Kıbleye doğru diz çöküp oturursunuz, 
3. Düşünerek ve manasını tefekkür ederek tertil üzer okursunuz, 
4. Kur’an’ın ahlakı ile amel etmeye niyet ve kast edersiniz, 
5. Dua ayetlerinde dua, tesbih ayetlerinde tesbih ve tefekkür edersiniz, 
6. Hüzünle Allah rızası için okursunuz, 
7. Rabbinden sana bir hitap olduğunu bilirsiniz… 
 
İbrahim el-Havvas der ki:  
Kalbin ilacı beştir: 
1. Düşünerek Kur’ân okumak, 



2. Mideyi haramdan korumak, 
3. Seherleri uyanık geçirmek, 
4. Salihlerle dostluk ve sohbet etmek, 
5. Tenhalarda tefekkür etmek… 
Kur’ân-ı Kerimi duruma göre açıktan ver gizli okumak lazımdır. Namazda ise tam 

sureyi bölerek okumak yerine tam sure olarak okumak efdaldir. Ezbelenen ayetleri 
unutmamak gerekir; unutan günaha girer. Bu sebeple namazlarda devamlı okuyarak muhafaza 
etmek lazımdır. 

Hz. Ömer (ra) der ki: “Gece bir hizb okuyup uyuyan kimse sabah öğleye kadar da bir 
hizb okursa o gece sabaha kadar Kur’ân okumuş gibi sevaba nail olur.” 

 
Peygamberimiz (asm) “Besmele”nin yazılması hakkında şöyle buyurdu: “Men ketebe 

Bismillahirrahmanirrahîm ta’zîmen lehâ ğufira lehû” yani, “Bir kimse Besmele-i Şerifeyi 
güzel bir hatla yazarsa bağışlanır.”  

Her hayırlı işin başında Besmele çekmek müstehabdır. Besmele ile başlanan işte bereket 
vardır, besmele ile başlanmayan işe ise şeytan ortak olur. Neticesi tam hayırla bitmez. Evine 
girerken “Besmele” çekmek şeytanın aile içinde huzursuzluk çıkarmasına engel olur. Dışarı 
çıkarken Besmele çekerek çıkarsa şeytan dışarıda onun huzurunu bozamaz, işine karışamaz.  

 
Besmele 19 harftir. Cehennem zebanileri de 19 tanedir. Besmeleye devam eden kimseye 

Besmele-i Şerife 19 harfi ile cehenneme siper olur.  
Besmele 4 kelimedir. Bunun okumayı alışkanlık haline getiren dört nevi işlenen 

günahlara kefaret olur ve bu günahları affettirir. Bunlar: “Gündüz, Gece, Gizli ve Aşikar” 
işlenen günahlardır.  

Besmeleyi oluşturan harfler harflerin en şereflileri olan On harftir. Onlar: “Elif, Lam, 
Bâ, Sin, Mim, He, Hâ, Nûn, Ye, Ra.” Bu harfler ilimlere anahtar olan harflerdir. Hem yüce 
Allah’ın isimlerinin simgesidirler, Allah’ın isimlerini oluştururlar. 

Elif: Allah, Ehad, Evvel, Âhir,  
Lam: Latîf 
Mim: Melik, Mecid, Mâlik, Maliku’l-Mülk, Mü’min, Müheymin Musavvir, Metîn, 

Muhsin, Mübdî, Muîd, Muhyî, Mümît, Müteâlî, Müntakim, Muksit, Mânî, Muiz, Müzil, 
Mukît, Mucîb, Muktedir, Mukaddim, Muahhir, 

Sin: Sânî, Selâm, Semî, Samed, Sabûr 
Bâ: Bârî, Basir, Basıt, Berr, Bâkî, Bâtın, 
He: Hû, Hâlik, Hâdî,  
Hâ: Halîm, Hakîm, Hamîd, Hafîz, Hayy, Hakem, Hakk,  
Nûn: Nur, Nâfî,  
Râ: Rahman, Rahîm, Rezzak, Rafî, Raûf, Reşîd, Rabb. 
Yâ: Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kerîm diye başlayan tüm isimlerin 

simgesidir. 
Bu şekilde 59 Esma-i Hüsnâyı içine aldığı gibi Yâ ile başlayan için bütün Esma-i 

Hüsnâ”yı içine alır.  
 
Yüce Allah’ın kudret tecellisi Besmeledeki isimlerle meydana gelir. “Ba-Mîm” harfleri 

Allah’ın mülkünü “Bâ Sin” harfleri Allah’ın melekût ilmini ve melekutunu ifade eder. “Elif-
Bâ” dan tüm “Esmâ-i Hüsnâ” meydana gelmektedir. “Lam-Hâ” dan tavırlar, “Hâ-Râ”dan 
rahmet meydana gelmekte, “Nûn-Bâ”dan iki elin hükmü meydana çıkmaktadır. 

Böylece “Esmâ-i Hüsnâ”daki “İsm-i Azam” Besmele içinde münderiçtir. Okuyanın 
imanın kuvvetine, ihlasına ve ihtiyacına göre tesir eder. 

 



Bismillahirrahmanirrahîm üç âlemi içine almaktadır… 
1. Âlem-i Mülk: Bilinen ve bilinmeyen alemlerin tamamıdır. 
2. Alem-i Halk: Allah’ın Esma-i Hüsnâsının tecelli ettiği bütün alemmlerdir. 
3. Alem-i Emir: Bu Allah’ın sırrıdır. İlim ve İradesinin tecelligahıdır.  
Yüce Allah buyurur: “Elâ lehu’l-halku ve’l-emr. Tebârekallahu Rabbu’l-âlemîn.” yani, 

“Dikkat edin! Yaratmak da emir de Onundur ve Ona aittir. Âlemlerin Rabbi olan Allahın sânı 
ne kadar yücedir!” (A’râf, 7:54.) 

Ezelden ebede tüm sırlar Besmele’de münderiçtir. Allah’ın varlık ve birliğinin delilleri 
ve mertebeleri Besmelede bulunmaktadır. Kur’ân Fatiha Suresinde Fatiha Suresi ise 
Besmelededir.  

 
Bismillahirrahmanirrahîm Âl-i İmran Suresindeki “Şehidallahu ennehû lâ ilâhe illa 

Hüve ve’l-melâiketü ve ulu’l-ilmi kâimen bi’l-kıstı” ayetindeki “Hüve ve’l-melâiketü” 
Rahmân ismini, “ulu’l-ilmi kâimen bi’l-kıstı” Rahîm ismini tefsir eder.  

Besmelenin zikrine müdavim olan kimse herkesçe sevilen bir kişi olur. Yüce Allah ona 
pek çok dereceler ve mertebeler ve sırlar ihsan ve ikram eder. Onun derecesini hem dünyada 
hem de ahirette yüceltir.  

 
“Bismillahirrahmanirrahîm” kâinat simasında, arz simasında ve insan simasında 

birbirinin numunesini gösteren üç sikke-i rububiyet vardır. “Bismillah” kâinata, “Rahman” 
küre-i arza ve “Rahîm” insana bakar, insanda odaklanan ferşten arşa uzanan bir rabıta ile 
birbirine bağlar, insanî arşa çıkmaya bir yol olur. (Bediüzzaman, Sözler, s.20.)  

 
Besmelenin Diğer Sırları: 
1. Gece yatarken 21 defa okunsa istediği saatte uyanır. 
2. Zalime karşı 50 defa okunsa zulmünden emin olur. 
3. Ağrı üzerine üç gün arka arkaya okunsa izale olur. 
4. Unutkan biri bir bardak suya 113 defa okuyup içmeye devam etse unutkanlığı gider. 
5. Bir kâğıda 40 defa yazılsa ve bir bardak zemzem suyuna yazısı karıştırılırsa ve 

içilirse hasta şifa bulur. Doğum anında kadına faydalı olur. 
6. Başı ağrıyan 21 defa yazar başında gezdirirse baş ağrısı gider. 
7. Bir kâğıda 101 defa yazılır tarlaya gömülürse mahsul bol olur. 
8. “er-Rahîm” ism-i ilâhisi 190 defa yazılır üzerinde gezdirilirse silah tesir etmez.  
 
Câfer-i Sadık (ra) der ki:  
Bir kimsenin Cenab-ı Haktan bir dileği, bir ihtiyacı olsa temiz bir kağıda Besmeleyi 

yazsın ve aşağıdaki duayı ilave etsin. Suya bırakırken de şöyle niyet etsin: “Allahım! Habibin 
(asm) ehl-i beyti ve eshabı hürmetine dileğimi kabul buyur. Ey keremi bol Rabbim! Beni de 
ikramına dahil kıldığın kullarından eyle!” Amin!  

“Bismillahirrahmanirrahîm mine’l-abdi’z-zelîl, ilâ’r-Rabbi’l-Celîl. Rabbi innî 
messeniyed’durru ve Ente Erhamü’r-Râhimîm.”  

 
Aklını yitirmiş bir kimsenin üzerine bin defa Besmele, bin defa “Elhamdü lillahi 

Rabbi’l-Âlemîn” bin defa “Lâ ilâhe illallah” ve bin Salavât-ı Şerife okunsa ve dua edilirse bi-
iznillah şifa bulur ve aklı yerine gelir. 

 
Sure-i Fatiha’nın Esrarı 
Fatiha Suresinin “Seb’u’l-Mesânî” Fatiha, Münciye, Vâfiye gibi isimleri vardır. Yedi 

ayettir ve “Ümmü’l-Kur’ân”dır. Peygamberimize ve Ümmet-i Muhammed’e has olmakla 
beraber hem Mekke’de hem de Medine’de iki defa nazil olmuştur. Vahyin ilk başlangıcında 



Hz. Cebrail (as) abdesti ve nafile namazı öğrettiği zaman da namazda okunması için ilk olarak 
nazil olduğunu söyleyenler de vardır. Nitekim Peygamberimiz (asm) “Fatihasız namaz olmaz” 
buyurmuşlardır. Ne Tevrat’ta ne İncil’de ve ne de başka kitaplarda misli yoktur. 

İslam alimleri “Kur’an Fatiha’da Fatiha ise Besmelede mündemiçtir” demişlerdir. 
Peygamberimiz (asm) “Fatihatü’l-Kitap bütün sıkıntı ve gamlara şifadır” buyurmuşlar 

ayrıca “Kur’ân ayetlerinin en faziletlisi ‘Elhamdü Lillahi Rabbi’l Âlemîn’ ayetidir” “Yüce 
Allah bana vahyetti ve, ‘Ben sana Fatihatü’l-Kitab’ı Arş’ımın hazinelerinden verdim, sonra 
onu seninle benim aramda taksim ettim’ buyurdu.” “Hiçbir şey Fatihanın yerini tutamaz; ama 
Fariha her şeyin yerini tutar” buyurdular. 

Peygamberimiz (asm) buyurdu ki: “Şeytan üç defa kahroldu ve intihar etmek istedi. 
Birincisi, cennet elbisesi soyulup Allah katından kovulunca; ikincisi, Hz. Muhammed’e (asm) 
peygamberlik verilince; üçüncüsü de Fatiha Suresi inzal edilince…” 

Miraç’ta Fatiha Suresi ve Bakara Suresinin son iki ayeti nazil olmuştur. Hz. Cebrail (as) 
Bu iki hediye yalnız bu ümmete mahsus inzal edilmiştir” diye Peygamberimize (asm) 
müjdelemiştir.  

Hz. Ali’ye (ra) Yahudilerin Tevrat’ın tefsirini yedi deve yükü yaptıkları söylenince 
“Zamanım olsaydı Fatiha’nın tefsirini 70 deve yükü tefsir eder yazardım” demiştir.  

Hz. Ali (ra) der ki:  
“Ümmü’l-Kur’ân olan Sure-i Fatiha Kur’ân-ı Kerimin zübdesidir ve zirvesidir. İçinde 

beş Esma-i İzam vardır. Bu isimler İsm-i Azamdırlar. Bunlarla yapılan dualar ret olunmaz. Bu 
Sure Kur’ân-ı Kerimde başında bulunduğu gibi Levh-i Mahfuzda da başındadır. Arş-ı Âlâ’nın 
ve Kürsî’nin perdelerinde de bu isimler yazılıdır. Bu isimler ‘Allah – Rahmân – Rahîm – 
Rabbu’l-Âlemîn – Malik-i Yevmiddîn’ isimleridir.” 

Yüce Allah bu ism-i azamları 5 adet kıldığı gibi 5 vakit namazı emretmiş, el ve ayak 
parmaklarını 5 adet kılmış, İslam’ı 5 esas üzere bina etmiş, madenlerin ve develerin zekâtını 
5’te bir emretmiş, hadleri 5 hususta emretmiş, Kur’ân-ı Kerimde ismi geçen peygamberleri 
5x5=25 adet “üsve-i hasene” olarak bize bildirmiş, Fatiha suresini 5x5=25 kelime kılmış 
olması düşünülmesi gereken ibretli hususlardır.  

Fatiha’nın 7 ayet olmasının da pek çok sırları vardır. Nitekim Kur’an 7 harf üzere 7 
kıraat şeklinde nazil olmuştur. Kur’ân’ın en uzun sureleri “Seb’-i Tıvâl” olmak üzer yedidir. 
“Hâ-Mîm” ile başlayan sureler yedidir. Semavât ve arzın tabaları yedidir. Secde yedi aza 
üzere yapılır. Müşterek kurbanlar yedi kişiye kadardır. Kabeyi tavaf yedi şavttır. Asyab-ı 
Kehf yedi erdir. Tilavet Surelerinin vacip olan yedi adettir. Yusuf Suresinde yedi sene kıtlık 
ve yedi sene bolluk olacağı yazılıdır. Bir hafta yedi gündür. Bunlarda büyük hikmetler ve 
sırlar vardır. Demek ki Fatiha suresini yedi defa okuyarak dua etmek duanın kabulüne büyük 
bir sebeptir. 

Peygamberimiz (asm) “Fatiha-i Şerife, Âyete’l-Kürsi ve Âl-i İmran Suresindeki 
‘Şehidallahü ennehû’ ile başlayan ayet ile “Kulillahümme mâlike’l-mülki’ ile başlayan ayetler 
Cenab-ı Hakk’ın birer levhasıdır ki Habibine inzal edilmeden önce yazılı olarak Arş’a 
asılmıştı. Bu mübarek ayetler ‘Rabbimiz! Bizi inzal edeceğin zaman günahkâr kulların 
üzerine inzal et de onlara rahmet vesilesi olalım’ dediler.  

Cenab-ı Hak da: “Her namaz sonunda kullarım sizi okumaya devam eder vird edinirse o 
kimseyi mutlaka cennete alacağım ve cennette her gün yetmiş kere cemalimi seyrettireceğim. 
En küçüğü günahların tamamını affetmek olarak yetmiş adet mühim dileğini yerine 
getireceğim ve tüm korkulardan onu emin kılacağıma yemin ettim!” buyurdular.  

 
Fatiha Suresinin Diğer Esrârı 
1. Bir başka hadiste Peygamberimiz (asm) “Kim evine girdiği zaman Elhamdülillahi 

Rabbi’l-Âlemin ve İhlas Suresini okursa Allah o evden fakirliği giderir ve evine 
pek çok hayır ve bereket ihsan eder” buyurmuşlardır. 



2. Ayırıca Peygamberimiz (asm) “Kim yatağına uzandığı zaman Fatiha, Ayete’l-Kürsi 
ve Haşrin son ayetleri ile İhlas ve Muavvizateyn Surelerini okur da uyursa Allah o 
kimseye iki melek müekkel kılar onu sabaha kadar korurlar. Ölürse günahları 
affedilir” buyurdular.  

3. Bir başka hadiste Resulullah (asm) şöyle buyurdu: “Bir kab içine yağmur suyuna 70 
Fatiha, 70 Ayete’l-Kürsi, 70 ihlas, 70 Muavvizateyn okur da bunu yedi gün içerse 
Allah Tealâ onun bütün maddi ve manevî hastalıklarını izale eder.” 

4. Kan alırken ve iğne yaparken 7 defa Fatiha okumanın faydası yazılmakla bitmez.  
5. Hz. Ali (ra) “Bir kimsenin bir ihtiyacı olsa her namazdan sonra 100 defa Fatiha 

okuyarak bu ihtiyacını Allah’tan isterse yüce Allah onu kabul eder” demiştir.  
6. Hz. Ebubekir’in kızı Esmâ (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etti: 

“Kim Cuma günü imam selam verdikten sonra camiden çıkmadan Fatiha, İhlas ve 
Muavvizateyn Surelerini yedişer defa okursa Allah onun dinini, dünyasını, ehlini ve 
evladını bir sonraki Cumaya kadar muhafaza eder.”  

7. Cafer-i Sâdık (ra) der ki: “Kim bir bardak suya 40 defa Fatiha Suresini okur, o su 
ile hummalı hastanın yüzünü yıkarsa Cenab-ı Hak o hastaya şifa ihsan eder.” 

8. Yine denilmiştir ki: “Kim bir hasta için Fatiha’yı bir kaba yazar ve onu su ile 
doldurur içirir, yüzünü yıkar ve vücuduna sürerse, bu arada şu duayı da tekrar 
ederse Allah ona şifa ihsan eder. “Allahümme’şfi Ente’ş-Şâfî. Allahümme’kfi 
Ente’l-Kâfî. Allahümme’fü Ente’l-Muâfî Âmin!” 

9. Ebu Hureyre (ra) buyurdu: “Sabah akşam kim bu duayı üçer defa okursa her nevi 
musibetten bi-iznillah korunur: “Bismillahi’ş-Şâfî Hüvallah! Bismillahi’l-Kâfî 
Hüvallah! Bismillahi’l-Muâfî Hüvallah! Bismillahillezî lâ yedurru maa ismihî 
şey’un fi’l-arzı ve lâ fi’s-semâi ve Hüve’s-Semîu’l-Alîm!” Amin! 

10. Muhiddin-i Arabî der ki: “Mühim bir ihtiyacı olan akşam namazından sonra 40 defa 
Fatiha okuyarak ihtiyacını Allah’tan isterse Allah onun muradını giderir.” 

11. Peygamberimiz (asm) “Fatiha ölümden başka her derde devadır” buyurdular. Zira 
Kur’an’da şifa vardır” ayetine göre bu şifanın tamamının da Fatiha’da olacağı 
anlaşılır. Zira herkes her zaman Kur’ân-ı Kerimi tamamen okuyamaz; ama 
Fatiha’yı her zaman her yerde okuyabilir. Allah ağacı meyvede ve meyveyi 
çekirdekte dercettiği gibi, Kur’an’ı Fatiha’da toplamıştır.  

 
Bakara Suresinin Esrarı 
Peygamberimiz (asm) “Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın zirvesi de Bakara 

Suresidir” buyurmuşlardır. Ayrıca “Evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. İbadet ediniz, namaz 
kılınız ve Kur’an okuyunuz. Bakara Suresinin okunduğu eve şeytan giremez” buyurmuşlardır. 

Abdullah b. Mesut (ra) Hz. Ömer’in (ra) şeytanı tutup hırpaladığını şeytanın da Hz. 
Ömer’den kurtulmak için şöyle dediğini rivayet eder: “Bakara Suresini veya ondan bir 
kısmını (Başından Elif-Lâm-Mîm ile beş ayet ve sonunda Amenerrasülü iki ayet) okuyanın 
evine şeytan giremez.” Şeytan böyle diyerek Hz. Ömer’den kurtulmuştur. Evet, şeytan Sure-i 
Bakara’nın okunduğu evden “zırt…” diyerek kaçan eşeğin kaçışı gibi kaçar. 

Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Kim gece yatmadan önce Bakara Suresinin sonundaki 
iki ayeti (Amenerrasülü) okursa onun için yeterlidir.” Bu sebeple sahabeler Amenerrasulü 
okumadan yatanları ahmaklardan sayarlardı. 

İmam-ı Gazali der ki: “Allah hiçbir ümmete vermediği üç şeyi bu ümmete vermiştir. 
Bunlar: Beş vakit namaz, şirkten başka günahlara şefaat yetkisi ve Bakara Suresinin son 
ayetleri.” 

Peygamberimiz (asm) “Hak Celle ve Alâ Bakara Suresini öyle iki ayetle bitirmiştir ki 
onlar Arşın altındaki Cenab-ı Hakka ait hazinedendir. Bu ayetleri kadınlarınıza ve 
çocuklarınıza öğretin. Bu ayetler hem duadır hem ibadettir hem Kur’an’dır.”  



 
Huruf-u Mukattaanın Esrarı 
Surelerin başlarındaki “Elif-Lâm-Mîm” “Hâ-Mîm” ve “Ya-Sîn” gibi harflerden ibaret 

ayetlere Huruf-u Mukattaa denir. Bunlar müteşabihattandır. Manasını hakiki olarak Allah bilir 
ve Peygamberimiz (asm) bu remizlerin ve işaretlerin ve şifrelerin manasını zekâsı ve aklı ile 
en iyi anlar. Yüce Allah bunlardaki sırları layık olan kullarına ilham vasıtasıyla da bildirir. 
Ancak “Bunların tevilini Allah daha iyi bilir” demek en selametli yoldur. İlimde rüsuh peyda 
eden alimler de “Ve ma ya’lemu te’vîlehû illallah!” (Âl-i İmran, 3:7.) emrine göre manalarını 
beyan ederler.  

Ebu Bekir es-Sıddık (ra) der ki: “Cenab-ı Hakkın gönderdiği her kitabın sırları vardır. 
Kur’ân-ı Kerimdeki esrar sure başlarındaki Huruf-u Mukattaada gizlidir.” Hz. Ali (ra) “Her 
kitabın bir özü vardır. Kur’ân’ın özü de başlarındaki huruf-u mukattaadır” demiştir.  

Hz. Hasan (ra) “Sure başlarındaki heca harfleri Cenab-ı Hakka has isimlerdir. Şeyet 
insanlar onları güzelce yazar ve okurlarsa İsm-i Azamı yazmış ve okumuş olurlar.”  

Meselâ: “Er-Rahmân” “Elif-Lâm-Râ ve Hâ-Mîm” harflerinden meydana gelir. 
Alimlerden Suddî, Kelbî ve Katâde bu harflerin Kur’ân’ın isimlerinden olduğunu söylerler. 
Bazı alimler de bu harflerin “Huruf-ı Kasem” yani yemin harfleri olduğunu söylerler. 

 
İkrime ve İbn-i Abbas (ra) “Hurûf-u Mukattaa Allah Teâlânın isimlerinden birer isim ve 

sıfatlarından birer sıfattırlar” demektedirler. Bu harfler Allah’ın isimlerinin simgesi ve 
şifresidirler. 

Meselâ: “Elif-Lâm-Mîm” ve “Hâ-Mîm” “Kâf-Ha-Yâ-Ayın-Sâd” harflerine bakalım… 
 
Elif: Allah, Evvel, Âhir, Ebed isimlerini remzeder. 
Lâm: Latîf ismini remzeder. 
Mîm: Mecid, Melik, Mennan, Muhsin isimlerinin remzidir. 
Hâ: Hamid, Hakîm, Hayy, Hakîm, Hakem, Halîm isimlerinin remzeder. 
Mîm: Malik, Ma’bud, Melik, Maliku’l-Mülk, Mümin, Müheymin isimlerine işarettir.  
Kâf: Kafî, Kebîr, Kerim isimlerine işarettir. 
Hâ: Hâdi, Hüdâ isimlerini remzeder. 
Yâ: Yuhyî ve Yümît isimlerini gösterir. 
Ayın: Alîm, Azîz, Aliyy, Allamu’l-Guyûb isimlerine remzdir. 
Sâd: Sâdık ismine işarettir.  
 
İmam-ı Gazali (ra) “Huruf-ı Mukattaa 14 harftir. Bunlardan birincisi “Elif-Lâm-Mîm” 

sonuncusu ise “Nûn” harfidir. Bunda büyük sırlar vardır” der.  
Kadı Ebubekir Bakıllânî “Hurûf-u Mukattaa 28 harfin yarısıdır. 14 tanedir” demiştir. Bu 

bir tespittir.  
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İşâratu’l-İ’câz” ve “Rumuzât-ı Semâniye” isimli 

eserlerinde bu sırlara dair pek çok şey söylemiştir. İlgili ve mreklıların bu eserleri okumalarını 
tavsiye ediyoruz. 

 
Devamlı Okunması Gereken Dualar 
Hz. Osman b. Affan (ra) ve Zübeyir b. Avvam (ra) hazretleri bir düşmana rastlayınca 

veya bir yolculuğa çıkınca ve vasıtaya binince şöyle dua ederdi:  
“Allahümmahfaz ümmet-i Muhammedin Aleyhissalâtü ve’s-Selami bi’n-nasri ve’t-

te’dîbi bi-Elif Lâm Mîm Sâd ve bi-Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd ve bi-Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf ve Yâ-
Sîn ve’l-Kur’ân ve Kâf ve’Kur’âni’l-Mecîd ve bi-Nûni’l Kalem ve mâ yesterûn…”  

 



İmam-ı Gazali diyor ki: “Ne zaman yüce Allah habibi Muhammed (asm) ahir zaman 
peygamberi olarak gönderdi ‘Hâ-Mîm-Ayın-Sin-Kâf kezalike yûhî ileyke ve ile’-llezîne min 
kablike’l-Azîzi’l-Hakîm’ ayetini de inzal buyurdu. 

 
Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Kim her gün yüz defa ‘Lâ ilâhe illallahu’l-Meliku’l-

Hakku’l-Mübîn Muhammedü’r-Rasulullahi sâdiku’l-va’di’l-Emîn’ derse rızık kapıları açılır 
ve cennet onu gözler, kabir azabından ve fitnesinden emin olur, dünya ona rağbet eder ve her 
kelimesine Allah bir melek yaratır da Allah’ın tesbih ederler onların sevabı kıyamete kadar 
okuyana olur.” 

 
Tevbe ve istiğfar günahları affettirir, rızık kapılarını açar. Zira yüce Allah buyurdu: 

“Rabbinize tevbe ve istiğfar edin ki sizin günahlarınızı affetsin. Muhakkak ki O günahları 
affedendir. Sonra size semadan yağmuru indirsin ve yeryüzünden bereketi fışkırtsın.” (Nuh, 
71:10-13.)  

Peygamberimiz (asm) günde yetmiş defa istiğfar ederdi. İstiğfar illa günahları 
affettirmek için değildir, insanın kendisini aciz, fakir, noksan ve kusurlu bilerek kusurlarından 
kurtulmak ve daima terakki ve tekâmül etmek içindir, hem ibadettir. 

 
Borca giren ve kurtulmak isteyen borcunu ödemeye niyet etsin ve şöyle dua etsin. 

Allahümme Yâ Hamîdü, Yâ Hakîmu, Yâ Mübdiu, Yâ Muîdü, Yâ Rahîmu, Yâ Vedûdu! 
Eğnini bi-helâlike an harâmike ve bi-tâatike an ma’siyetike ve bi-fadlike ammen sivâke…”  

 
Duaların Kabul Şartları 
Peygamberimiz (asm) buyurdu ki: “Herhangi bir mü’min güzelce tevbe ve istiğfar 

ederek midesinde haram lokma ve üzerinde haram elbise olmadan, akraba ile alakayı 
kesmeden, günahsız olarak Rabbini bilerek, tanıyarak meşietine iman ederek ve kabul 
vakitlerini gözeterek Allah’a dua ederse, Allah onun duasını kabul eder. Ya hemen duasına 
cevap verir veya ondan bir sıkıntıyı ve belayı giderir veya onu ahirete bırakır da orada 
mükafatlandırır.”  

Her duaya cevap vardır. Ancak bu Allah’ın meşietine ve iradesine göredir, biz cahillerin 
isteğine göre değildir. Ya daha iyisini verir ya ahirete bırakır veya hiç vermez. Onun rahmeti 
her şeyi kuşatmıştır, hikmetinden sual olunmaz. 

Duaların kabul edileceği en hayırlı gün Cuma günüdür. Cuma günü ayrıca bir “Saat-i 
İcabe” vardır ki o saatte yapılan dualar kabul edilir. O saat hikmeti gereği Cuma günü içinde 
gizlidir.  

Peygamberimiz (asm) “Üzerin güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Onda bir 
saat vardır ki dualar kabul edilir, kul o saatte Allah’tan ne isterse allan onu verir” buyurdular. 
Hz. Ömer (ra) “Ya Resulallah münafık da o saatte dua etse kabul edilir mi?” diye sordu. 
Peygamberimiz (asm) “Allah münafığa o saatte dua etmeyi nasip etmez! Münafık o vakti 
bulmaya muvaffak olamaz” buyurdular.  

Allah nasip etmezse dua edemez. Nasipsizlik en büyük cezadır. Kul istemezse, iman 
etmez ve Allah’a yalvarmazsa Allah da ona nasip etmez…  

 
Yüce Allah bir hadis-i kutsîde şöyle buyurdu: 
“Kulum emirlerimin sınırlarını aşmadığı, kullarıma zulmetmediği, namazını, orucunu, 

haccını, zekatını ifa ettiği ve terk etmediği, Müslümanları gıybet etmediği ve haram yemediği 
sürece dualarını reddetmem ve kabul ederim.” 

Peygamberimiz (asm) Sa’d b. Ebî Vakkas’a (ra) “Yemeğini temiz ve helal olduğuna 
dikkat et ki duan kabul edilsin, reddolunmasın” buyurdular. Hizmetçisi der ki: “Bir gece bir 



bahçede konakladık. Açtık ama sahibi olmadığı için hiçbir şey yemedik. Sabah sahibi geldi 
Sa’d (ra) ona parasını verdi, aldık ve yedik.” 

Sa’d b. Ebî Vakkas’ın (ra) duası kesin kabul edilirdi. Bu sebeple kendisinden 
çekinirlerdi. Bir gün sordular: 

“- Duaların reddolunmamasının sebebi nedir?” 
Cevap verdi: 
“- Ben ağzıma götürdüğüm lokmanın nereden geldiğini çok iyi bilerek yerim. Başka 

sebebi yoktur” dediler.  
Duanın kabul edilmesi için yediğin şeyin veresiye alınmış olmaması da gerekir. Zira 

Mevlânâ Celaleddin-i Rumî (ks) ve Bediüzzaman Said Nursi (ra) veresiye alınan ve kendisine 
getirilen şeyi yemezdi. Ancak parasını verdikten sonra onu yerlerdi. 

 
Peygamberimiz (asm) “Tertemiz olmayan kimsenin Allah’ın zikrini kerih bulurum. 

Allah’ın ismini büyük bir tazim ve hürmetle zikretmek gerektir” buyurmuşlardır. Kişi 
buradaki ikaz-ı nebeviyi kendi seviyesine göre anlayarak emre uyması ve bu şekilde Allah’a 
tazimde kusur etmemesi gerekir.  

 
Duanın kabul edilmesinin şartlarından en mühimmi de dil, kalp ve gönül beraberliği, 

huşû ve huzur ile dua etmektir. Dua eden ayrıca Allah’ın güzel isimleri ile onu güzelce 
zikretmeli, tesbih, tahmid ve tekbir ile başlamalı, Resulüne salat-u selam ile şefaatçi yapmalı, 
ondan sonra hacetini Allah’a arz etmelidir.  

Esma-i Hüsnâ içinde İsm-i Azam vardır. Kur’andadır ve gizlidir. Ta ki yüce Allah’a her 
isimle dua edilsin. Onun gizlenmesinin Kadir Gecesinin gizlenmesi gibi hikmetleri çoktur. 

 
İbn-i Atâ (ra) “Şartlarına uygun yapılan duâ kabul edilir” demiştir. Şartları; kalp huzuru 

ve duygulu olması, gönlün mahzun olması, kalbin masivadan ve sebeplerden kopması ve 
yalnız yüce Allah’a rabt-ı kalb etmektir. Duanın kolları; doğruluktan ayrılmamak, vakitlere 
dikkat etmek ve seher vakti dua etmektir. Kabulünün sebepleri; abdestli olmak, başında, 
ortasında selât-ü selam okumaktır.  

 
Peygamberimiz (asm) buyurdu: 
1. Allah’a duadan daha hoş bir şey yoktur. 
2. Allah kendisinden istemeyen ve dua etmeyene öfkelenir.  
3. Dua ibadetin özü ve iliğidir. 
Cebrail (as) Peygamberimize (asm) “Allahım! Senden dünya ve ahirette af ve afiyet 

isterim” şeklinde dua etmeyi tavsiye etmiştir.  
Ehl-i hakikat der ki: 
“Dua Allah yolundakilerin sığınağı, ihlaslı müminlerin Allah yolunda tutunacakları 

ipidir. Dua Allah’ın emirleri ile kaderin buluşma ve birleşme halidir. Bu buluşmadan alış-
veriş yapılır. Kul dua ettikçe alışverişe devam eder. Cenab-ı Hakk’ın “Benden isteyin, size 
icabet edeyim” emri ne güzel bir emirdir.  

Dua, ihsan-ı ilâhiyi kazanmaya ve rızay-ı ilâhiye erişmeye vesiledir. Duayı ancak Allah 
katında makamı olanlar yaparlar. Allah vermek istemeseydi istemek vermezdi. Duanın 
hayırlısı heyecan duyulan ve gözyaşı dökülendir.  

 
Duanın Edebleri 
1. Duadan önce sadaka vermek, oruç tutmak ve namaz kılmak. Bu selef-i salihinin 

adetidir.  
2. Duaya Besmele, hamdele ve salvele ile başlamak. Hz. Ömer (ra) “Peygamberimize 

(asm) salat-ı selam getirilmeyen dua tutukludur” demiştir. 



3. Kalb huzuru olmalıdır. Resul-i Ekrem (asm) “Allah gafil ve fasık bir kalple yapılan 
duayı kabul etmez” buyurmuşlardır.  

4. Tam bir teslimiyetle tevekkül etmek. Yüce Allah “Hüküm Allah’ındır. Ona tevekkül 
ettim. Tevekkül edenler Allah’a tevekkül ile teslim olsunlar” (Yusuf, 12:67.) buyurur.  

5. Günahlardan tevbe etme ve kaçınmalıdır. Günah işlemekle beraber dua makbul 
olmaz. Peygamberimiz (asm) “Ahmak olan insan nefsine uyarak günah işler sonra da Allah’ın 
kendisini affedeceğini temenni eder” buyurmuştur. Yahya b. Muaz (ks) yakınlarının dua 
isteğine karşı “Nasıl dua edebilirim ki, ben isyan içinde muzır birisiyim. Ondan ümit de 
kesilmez, zira O Kerimdir” demiştir.  

6. İhlasla dua etmelidir. İhlas amelin temelidir. Yüce Allah “Kâfirler hoşlanmasalar da 
siz dini yalnız O'na halis kılarak Allah'a dua edin!” (Mümin, 40:14.) ferman eder. 

7. Helal yemelidir. Peygamberimiz (asm) “Ya Sa’d! Helali talep et ki duan kabul 
edilsin” ferman etmişlerdir.  

8. Dua eden kime dua ettiğine ve kimden istediğine arif ve uyanık olmalıdır. Dostaları 
Cafer-i Sadıka (ra) dualarının neden kabul edilmediğini sormuşlar o da “Tanımadığınız 
kimseden istiyorsunuz. Onu hakkıyla tanıyanın duası reddolunmaz” demiştir.  

9. Kıbleye dönmek, diz çöküp ellerini semaya kaldırıp başını eğmelidir. Zira “Rızkınız 
semadadır” (Zariyat, 51:22.) ayeti semaya eli kaldırıp istemeyi, “Sizi topraktan yarattık; yine 
sizi oraya döndüreceğiz ve bir defa daha sizi oradan çıkaracağız.” (Tahâ, 20:55.) ayeti de 
tevazu ile toprak gibi olmaya işarî emirdir. 

10. Gizli olarak muztar birinin duası gibi dua etmelidir. Zira yüce Allah “Rabbinize 
alçak gönülle ve yüreğinizin ta derinliklerinden gelerek dua ediniz. Doğrusu O, çizgiyi 
aşanları sevmez” (A’raf, 7:55.) buyurur. Yine “Onlar mı daha güçlü, yoksa darda kalana 
kendisine yalvardığı zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri 
kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!” (Neml, 27:62.) 
ayetinin istediği şekilde dua etmelidir. 

 
İsm-i Azam Hakkında 
Cenab-ı Hakk’ın bütün Esmâ-i Hüsnâsı “İsm-i Azamdır.” Zira hepsi Allah’ın ismidir; 

ancak Allah’ın özel ismi, alem olan “Allah” ismidir ve Allah’a hastır. Allah adında başka 
hiçbir varlık bu ismi almamıştır. İlahlık iddia eden Firavun ve Nemrut bile “Ben Rabbim” 
demiş, yani “Sizi terbiye eden ve rızkınızı veren benim” demiştir. “Ben yaratıcı Allah’ım” 
diyememiştir ve diyemez. Zira yüce Allah “O'nun adıyla anılan hiçbir kimse var mıdır, bilir 
misin?” (Meryem, 19:65.) buyurarak Allah’tan başka hiçbir varlığa Allah isminin 
verilemeyeceğini bize bildirir. İslam bilginleri “Allah varlığı zorunlu ve vâcübu’l-vücud olan 
ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın adıdır” demişlerdir.  

Bediüzzaman Said Nursi hazrretleri “Lafza-i celâl, Zât-ı Akdes’e delalet eder; Zât-ı 
Akdes de bütün sıfât-ı kemâliyeyi istilzam eder” (İşâratu’l-İ’câz) demiştir. 

Allah isminin tesniyesi ve çoğulu da yoktur. Bir başka dile tercüme edilemez, hiçbir 
kelime onun yerini tutamaz. Allah’ın dışındaki bütün diğer “Esma-i Hüsnâ” Allah’ın sıfat 
isimlerini ifade eder. Bunlar zatî, subûtî ve fiilî sıfatlarıdır. Bu sebeple İsm-i Azam Allah 
ismidir ve diğer isimlerin tamamı onda gizlidir. Bu sebeple “Allah rahmandır” “Allah 
rahîmdir” “Allah Alîmdir” “Allah her şeye kadirdir” denir. 

Müminin Allah hakkındaki inancı, O'nun zâtının mukâddes olduğu, diğer zat ve eşyâyâ 
benzemediği, yüce sıfatlarla sıfatlandığıdır. Allah kendisini “Esmâü'l-Hüsnâ” en güzel isimler 
ile isimlendirmiştir. (A'râf, 7:180; İsrâ, 17:1 10; Tâhâ, 20:7; Haşr, 59:24.) 

Bir insan Allah’ın doksan dokuz isminden hangisine azam mertebede mazhar olursa 
onun “İsm-i Azamı” odur. Bu sebeple İsm-i Azam mazharlara göre değişir. Peygamberimiz 
(asm) bütün Esma-i Hüsnâya tam mazhar olduğu için bütün isimler onun İsm-i Azamıdır.  



Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Hem İsm-i A’zam herkes için bir olmaz, belki ayrı 
ayrı oluyor. Meselâ İmam-ı Ali Radıyallahü Anh’ın hakkında ‘Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, 
Adl, Kuddüs’ altı isimdir. Ve İmam-ı A’zam’ın İsm-i A’zamı ‘Hakem, Adl’ iki isimdir. Ve 
Gavs-ı A’zam’ın İsm-i A’zamı ‘Ya Hayy!’dır. Ve İmam-ı Rabbanî’nin ism-i a’zamı 
‘Kayyum’ ve hâkeza… pek çok zâtlar daha başka isimleri, İsm-i A’zam görmüşlerdir” 
(Lem’alar, 931.) buyurmuşlardır. Yine Bediüzzaman “Hakikî ism-i âzam gizlidir, havassa 
bildirilir. Fakat her ismin de âzamî bir mertebesi var ki, o mertebe ism-i âzam hükmüne 
geçiyor. Evliyaların ism-i âzamı ayrı ayrı bulması bu sırdandır” (Barla Lahikası) buyurur.  

Varlık içinde “Esmâ-i Hüsnâ”nın tamamına azam mertebede mazhar olan ve kâinatın 
merkezinde yaratılıp bütün varlıklar kendisine hizmet için yaratılan insandır. Bu sebeple 
Bediüzzaman insanın bu değerini şöyle ifade eder: “Nasıl esmâda bir ism-i âzam var, öyle de 
o esmânın nukuşunda dahi bir nakş-ı âzam var ki, o da insandır.” (Sözler, 628.) 

Kâinat ağacının en son ve en cem’iyetli meyvesi ve hakikat-ı Muhammediye 
Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi ve kâinat Kur’ân’ının Âyet-i Kübrası ve 
İsm-i A’zamı taşıyan Âyet-ül Kürsisi” (Asay-ı Musa, 60.) olan bu insana yakışan “Kendini 
okuyup” ve “Arş-ı a’zamdan, İsm-i A’zamdan, her ismin mertebe-i a’zamından gelen 
Kur’ân’ın” (Sözler, 590.) “himayeti altına mü’minane ve mu’temidane girerek” ve “İsm-i 
A’zama mazhar olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın” “Sünnet-i Seniyyesinin 
dairesine teslimkârane ve müstahsinane dâhil olup, dünya şekâvetinden ve âhirette azabdan 
kurtulmalıdır.” (Lem’alar, 225.) 

Elhasıl; insan her bir ismi, bir İsm-i Azam telakki ederek marifetullahta terakki edip, 
Allah’ın razı olacağı bir kul olmalıdır. Çünkü Esma-i Hüsna’nın her birisinin kendine mahsus 
öyle kudsî bir cemali var ki; bir tek cilvesi, koca bir âlemi ve hadsiz bir nev’i güzelleştiriyor. 
Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Esmâ-i Hüsnâdan kâinatta en fazla tezahür eden ve bu 
vesile ile azam isimlerden olan “Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddüs” isimlerini 
“Lem’alar” eserinde “30. Lem’a” olarak tefisr ve izah etmiştir; ilâveten “Şuâlar” isimli 
eserinde “İkinci Şua” olarak da “Allahü Ehad” ismini “Ehadiyet ve Vahidiyet” yönü ile 
kâinattaki azam tecellisini izah ve ispat etmiştir.  

Esma-i Hüsnâ içinde İsm-i Azam vardır. Kur’an’dadır ve gizlidir. Ta ki yüce Allah’a 
her isimle dua edilsin. Onun gizlenmesinin Kadir Gecesinin gizlenmesi gibi hikmetleri çoktur. 

 
Allah’a Yakınlık ve Uzaklık Meselesi 
Peygamberimiz (asm) “Kulun Allah’a en yakın olduğu yer secde anıdır. Secdede duayı 

artırınız” (Müslim, Salât, 215. Ebû Dâvûd, Salât, 148; Nesâî, Tatbîk, 78.) buyurmuşlardır.  
Allah’a yakınlık imandaki terakki, ibadet ve taattedir. İmandan sonra Allah’ın en fazla 

razı olduğu ibadet farzlardır. Farzları yapıp haramlardan kaçtıktan sonra nafilelerle de Allah’a 
yaklaşmaya devam eder.  

Ayrıca mü’min beşerî hallerden uzaklaşıp peygamber ahlakı ile ahlaklandıkça Allah’a 
yakınlaşır. Bu yakınlık manevi yakınlıktır. Kişinin beşerî hallerden uzaklaşması nefsin 
arzularının tersini yapmak veya nefsin arzularını helal dairesinde yerine getirmektir.  

İnsanın hakikate yaklaşması Allah’a yakınlık demektir. Hak ve hakikatten uzaklaşması 
Tevfik-i ilâhînin kesilmesine ve Allah’tan uzaklaşmaya vesiledir.  

Kişi aczini, fakrını anlamakla ve Allah’a sığınmak, yardımını istemek, ihtiyaçlarını 
Allah’tan istemekle kişi Allah’a yakınlaşmış olur. Sabır, şükür ve nimet-i ilâhiyi bilmek kişiyi 
Allah’a yaklaştırırken nefsine güvenmek ve Allah’a ihtiyacını hissetmemek, nimetlerine 
nankörlük etmek kişiyi Allah’tan uzaklaştırır.  

Kişi Allah’ın kemal sıfatlarını bilmek, isim ve sıfatlarının tecellilerini okumak, kâinat 
kitabından bunları öğrenmek ve esma ve sıfatın tecellilerini görmek ve anlamak kişiyi Allah’a 
yaklaştırır.  



İmansız, taatsiz ve imanda terakki ve tekâmül etmeden Allah’a yakınlık muhaldir. Bu 
sebeple yüce Allah “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba 
ve daha önce indirdiği kitaba iman edin” (Nisa, 4:136.) buyurarak imanın daima yenilenmesi 
gerektiğini ifade ediyor. Yine “Gerçek mü’minler ancak o kimselerdir ki, yanlarında Allah 
anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğu zaman bu onların 
imanını artırır ve bütün işlerinde sadece Rablerine dayanıp güvenirler.” (Enfal, 8:2.) 
buyurarak Allah’ın kevnî ayetlerini okuyarak imanların güçlendirilmesini ve Allah’a bu 
şekilde yakınlaşma yolunu göstermektedir. 

Hz. Ali (ra) buyuruyor ki: “Eğer ism-i Azamla dua etmek istiyorsan Hadid Suresinden 
ilk ayetleri ve Haşir Suresinin sonundaki üç ayeti oku ve neyi talep ediyorsan onu iste. 
Allah’a yemin ederim ki şakî bunu okuyup said olmasını dilerse Cenâb-ı Hak onu şekâvetten 
saadete ulaştırır.” Yani, bu ayetlerde bulunan Allah’ın isimlerinin tecellilerini anlayıp kâinat 
kitabından okumakla imanların artırılması ile kişinin dünya ve ahirette saadete nail olunur ve 
Allah’a yakınlık sağlanır.  

İmam Kuşeyrî der ki: “İsm-i Azam kalbin masivâdan arıtarak, huşu ve huzur ve dar 
zamanda kalıp iltica edenler gibi dua etmektir. Yüce Allah “Darda kalana, dua ettiği zaman 
icabet eden ve kötülüğü gideren ve sizi, yeryüzüne sahip kılan mı hayırlı? Allah'la beraber bir 
başka mabut var mı? Ne de az düşünmedesiniz” (Neml, 27:62.) buyurarak nasıl dua etmemiz 
gerektiğini bize bildirmektedir. 

 
Esma-i Hüsnâ’nın Esrarı 
Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Beni zikredin ki sizi zikredeyim. Bana şükredin 

nankörlük etmeyin” (Bakara, 2:152.) buyurur. Makbul olan zikir hacetini yüce Allah’a arz 
etmek için değil, Ona olan hayranlık ve sevgiden dolayı onun nimetlerini anarak şükür ve 
hamd için onu zikretmektir.  

Allah ism-i şerifinin ebced değeri 66 dır.  
Her nevi tehlikeden korunmak için ve ezber gücünü artırmak için “Hafîz” ismi yazılır 

üzerinde taşınır ve “Hafîz” ismi ile Allah’ı zikrederek yardım istenir.  
“Ya Hafîz! İhfeznî. Fallahu hayrun hâfızan ve Hüve Erhamü’r-Rahimîn!” okunur. 
 
Sahabeden Ebu’d-Derdâ (ra) “Resulullah’dan (asm) işittim ki “Fe in tevellev fe kul 

hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbu’l-Arşil Azîm!” ayetini her gün 
yedi defa okumaya devam etmeyi adet edinen dünya ve ahiret işlerinde muvaffakiyete nail 
olur” buyurdular.  

 
Bu ayet-i kerimeyi kim yazar çocuğun boynuna asarsa her felaketten kurtarır:  
“İnnî tefekkeltü alallâhi Rabbî ve Rabbeküm mâ âmin dâbbetin illâ hüve âhzün bi-

nâsıyetihâ. İnne Rabbî alâ sırâtın müstakîm…”  
 
Yâsin Suresinin Esrarı 
Peygamberimiz (asm) “Cennet ehli Cennete girdikleri zaman “Tâ-Hâ” ve “Ya-Sîn” 

surelerini okuyacaklardır” buyurmuştur.  
Peygamberimiz (asm) “Cuma gecesi ve mübarek gecelerde okunan Yasin on hatim 

sevabı verilir” buyurdular. Yasin suresini her gün okumaya devam edene Allah pek çok hayır 
ve bereket kapılarını açar. Bu sureyi okumak ve onu şefaatçi yaparak dua etmek duaların 
kabulüne sebeptir.  

Peygamberimiz (asm) “Cuma gecesi Yasin okuyan sabaha affedilmiş olarak kalkar. 
Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Cuma gecesi Yasin, Hâ-Mim ile başlayan Duhan 
suresini okursa geçmiş günahları affedilir” buyurdular.  



İbrahim b. Edhem (ks) der ki: “Cenab-ı Hakkın hangi ismi ne için ise o ismi ona vasıta 
ve vesile kılarak ebced değeri kadar okumaya devam etmek o konuda Allah’ın yardımını 
celbeder. Malun her hastalığın bir ilacı vardır. Her ilaç her hastalığa deva değildir. Onlar 
ondan istenilmez. Hangi isim neye vasıta olduğunu bilerek yapılan dua red olunmaz.” 

Bu sebeple Aff isteyen Afuv ve Gafûr isminden, rızık isteyen Rezzak isminden, izzet ve 
şeref isteyen Aziz isminden istemelidir. Yüce Allah “Allah’a güzel isimleri ile dua edin” 
(A’raf, 7:180.) buyurur. Bunun anlamı ne istiyorsanız ona ait isimle dua edin ki icabet edeyim 
demektir.  

 
Sıkıntıya düşen ve göğsü daralan “Elem Neşrah” suresini okumalı ve Allah’tan ferahlık 

istemelidir.  
 
İlim öğrenmek isteyen önce “İkra” suresini sonra da “Kalem” suresini çok okumalıdır. 

Zira bu sureler insanı okumaya ve yazmaya teşvik eder. Okuyan ve yazan ilim sahibi olur.  
Allah’tan bir şeyi isteyen onu yapmaya azmetmelidir. Yoksa tembelce istemek ve 

istediği şey için sa’y-u gayret etmemek duanın kabul edilmemesine sebeptir. İlim isteyen de 
okumayı ve yazmayı sevmelidir. Sen okumuyorsun ve yazmıyorsun, nasıl ilim öğreneceksin? 

 
Surelerin İsimleri ve Ayetlerin Sıralaması 
Kur’ân-ı Kerimin surelere bölünmesi ve her sureye ayrı bir ismin verilmesi, ayetlerin 

sıralanması hep “vahiy” ile olmuştur. Hz. Cebrail (as) ayetleri getirdikçe bu ayetlerin hangi 
surenin hangi ayetleri olduğunu da öğretmiş ve buna göre Peygamberimize (asm) öğretmiştir. 
23 senede ayet ayet, sure sure “Nüzul Sebepleri” çerçevesinde inzal edilen Kur’an-ı Kerim 
“Levh-i Mahfuz”da nasıl yazılmış ise o şekilde inzal edilip elimizdeki “Ümmü’l-Kur’an” 
“Esas” “Kitap” “Mushaf” haline getirilmiştir. Sahabeler de Peygamberimizin (asm) 
namazlarda okuduğu ayet sırası ve Ramazan’da Hz. Cebrail (as) ile okuduğu ve 
Peygamberimizin (asm) de sahabelere arz ettiği ve mukabele şeklinde okunduğu şekli ile Hz. 
Ebubekir (ra) ve Hz. Osman (ra) zamanında “Mushafı” oluşturup çoğaltmışlardır.  

Yüce Allah “Kur’an’ı biz inzal ettik, onu biz muhafaza edeceğiz!” (Hicr, 15:9.) 
buyurarak koruyacağını vaat etmiştir. Diğer kitaplar için böyle bir vaadi yoktur. Yüce Allah 
her şeyi hikmeti gereği bir sebebe bağladığı için Kur’ân’ın muhafazasını da “Hafız”ların kalbi 
ve dili ve sahabelerin “Meşvereti” ve “Mushaf Heyeti” oluşturup cem etmesi ile korumuştur. 
Alimlerin ilimleri ile de manasını muhafaza etmektedir. 

Yüce Allah “Allah Âdem’e isimleri öğretti” (Bakara, 2:31.) ayeti ile ifade edildiği gibi 
eşyanın isimleri, sayılar, harfler, günler, aylar hep Allah tarafından öğretilmiştir. Tabiat 
kanunları da hep Allah’ın iradesinin kainattaki tecellisinden ibarettir.  

Yüce Allah bize Kur’an’ı inzal ederek öğrettiği gibi Kur’ân Surelerinin isimlerini de 
öğretti. Ancak bununu hikmetleri de vardır. Hikmet demek; fayda, maslahat, menfaat ve ilmî 
hakikat demektir.  

 
Surelere verilen isimlerin hikmetlerinden bazıları şöyledir: 
1. Mevzuuna göre: “Bakara Suresi” gibi… 
2. Ana fikrine göre: “Ra’d, Hûd, Yunus Suresi gibi… 
3. Huruf-u Mukattaaya göre: Kâf, Nûn, Yâ-Sîn gibi… 
4. İlk ayetlerine göre: Vakıa, Necm, Tîn, Asr Sureleri gibi… 
5. Her surenin ismi Kur’ân’da geçer. Bunların istisnası üç tanedir: “Fatiha” “Enbiya” ve 

“İhlas” surelerinin isimleri hariç… 
Fatiha: Açılış demektir. Kur’an’ın ilk suresi olduğu için bu isim verilmiştir. 
Enbiya: Tüm peygamberlerin isimleri bu surede geçtiği için bu ismi almıştır. 



İhlas: Halis iman hakikatleri ve halis imanın esası olan Allah’ın zati sıfatlarını içine 
aldığı ve iman ancak bu sıfatlara inanmakla halis ve sahih olduğu için bu ismi almıştır. 

Doğrusunu Allah bilir… 
 
Kur’ân-ı Kerimin İsimleri 
Kur’ân-ı Kerim’i tarif ve anlamak için verilen isimlerin en meşhur olanı dört ismidir. 

Bunlar: “Kur’ân” “Zikir” “Furkan” “Kitap” isimleridir. Diğer isimleri ise “Mevzuâtu’Ulûm” 
da 55 kadar isme yer verilmiştir. Bunların en bilinenleri ise şunlardır: 

 
1. Kur’ân: Allah’ın vahyi olan ve devamlı okunan kitap. 
2. Zikir: Allah’ı, ahireti, insanın vazifesini ve yaratılış amacını hatırlatan kitap. 
3. Furkan: Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, hidayet ile dalaleti ayıran kitap. 
4. Kitap: Allah’ın Kelam sıfatından gelen ve mesajlarının yazılı olduğu kitap. 
5. Nur: Her şeyin hakikatini ortaya koyarak aydınlatan ve nurlandıran kitap. 
6. Hüdâ: Hidayete götüren ve hidayet rehberi olan kitap. 
7. Hakîm: İlim ve hikmet kitabı. 
8. Beyân: Her şeyin hakikatini öğreten ve açıklayan kitap. 
9. Mev’ıza: İnsanlara öğüt veren kitap. 
10. Belâğ: Allah’ın iradesini, emir ve yasaklarını tebliğ eden kitap. 
11. Şifa: Maddi ve manevi her derdin ilacı olan kitap. 
12. Rahmet: Varlıklara ve insanlığa rahmet olan kitap. 
13. Rûh: Her şeye hayat veren ve canlandıran, ölmüş kalpleri dirilten kitap. 
14. Adl: Hak ve adaleti öğreten, gösteren ve sağlayan kitap. 
15. Mecîd: Şerfi, makamı ve her yönü ile öğrettikleri yüce olan kitap. 
16. Azîz: İzzetli ve şerefli olan ve okuyanı aziz eden kitap. 
17. Kerîm: Allah’ın insanlığa her nevi ikramı olan ve ikramını beyan eden kitap. 
18. Mübârek: Bereketli olan, bulunduğu ve okunduğu yere bereket getiren kitap. 
19. Büşrâ: İnsanlığa ebedi saadeti müjdeleyen ve yollarını gösteren kitap. 
 
Kur’ân’daki Tevafuklar 
Kur’an-ı Kerim “Kur’ân-ı Mecîd”dir. “Levh-i Mahfûz”da meleklerin eliyle yazılmıştır. 

(Bürûc Suresi, 85:21-22.) “O Kur’ân Levh-i Mahfuzdaki çok değerli sahifelerdedir. Semaya 
kaldırılmış tertemizdir. Kâtiplerin eliyle yazılmıştır. O kâtipler makbul itaatkâr meleklerdir.” 
(Abese, 80: 13-16.)  

Kur’an-ı Kerimin Levh-i Mahfuz’da muhafaza edilen yazılı şekli Bediüzzaman Said 
Nursi hazretlerinin keşfettiği ve yazdırdığı şekli olan “Tevafuklu Kur’ân” şeklinde olduğunun 
onu da Risale-i Nurun bir kahraman bir kâtibi olan Hüsrev’e “Yaz!” emir buyurmasıyla, levh-
i mahfuzdaki yazılan Kur’an gibi yazıldığını” (Asay-ı Musa, 78.) ifade etmiştir.  

Kur’ân-ı Kerimde 2806 adet “Allah” lafzı vardır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 
Müdayene Ayeti sayfa ölçüsü, İhlas ve Kevser Suresi satır ölçüsü olarak alınan “Hafız Osman 
Hattı” Kur’ân-ı Kerimdeki zaten mevcut olan tevafuku ortaya çıkarmıştır. Bunu da Hüsrev’e 
emrederek yazdırdığı Kur’ân-ı Kerimde göstermiştir. Buna göre “Allah” lafızlarının hepsi, ya 
bir sahife içinde alt alta veya karşılıklı sahifelerde yüz yüze ya da daha öteki sahifelerde sırt 
sırta gelerek, harika bir surette birbirine denk gelmekte ve tevafuk etmektedir. Bu Lafza-i 
Celaller kolayca görülsün diye kırmızı renkle basılmıştır. 

Lafzatullah dışında aynı manayı ifade eden bazı kelimeler ya aynı sahifede veya başka 
sahifelerde üst üste ve sırt sırta birbirleriyle tevafuk etmektedirler. Meselâ 2. sahifede 2 ve 6. 
satırdaki “Kulûbihim” kelimesi birbirlerine tevafuk etmektedir. Bunun gibi pek çok ayetlerde 
tevafuklar vardır. Yine bazı sahifelerde “Kur’an” lafzı birbirlerine tevafuk etmektedir.  



Bu neviden çok tevafuklar vardır. Tevafuk İ’câz-ı Kur’ânın bir nevidir. Bu cihetle 
önemlidir. Biz burada bunlardan bir kısmını göstermeye çalışacağız. 

 
Esrar-ı Kur’ân 
1. Ayetlerin Tertibindeki Sırlar 
Peygamberimiz (asm) “Her bir ayetin zahiri, batını, haddı, mattalaı ve her birinin de 

dalları ve budakları, yaprakları ve çiçekleri vardır” (İbni Hibban, Sahih 1:146; Münavî, 
Feyzü'l-Kadîr, 3:54. Süyûti, İtkan, 2: 1220; Zerkeşi, II, 154; Sâbuni, Tibyan, s. 239.) 
buyurmuşlardır.  

Bediüzzaman der ki: “Elfaz-ı Kur’âniye öyle bir tarzda va’zedilmiştir ki, her bir 
kelâmın, hatta her bir kelimenin, hatta her bir harfin, hatta bazen bir sükûnun çok vücûhu 
bulunuyor. Her bir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir.  

Kur’ân-ı Mu’cizu’l-Beyân mefâhimi ile, manay-ı sarihi ile ifade-i hakâık ettiği gibi, 
üslupları ile, hey’eti ile çok manây-ı işârîyi dahi ifade ediyor. “Nimet verilenlerin yoluna ilet” 
(Fatiha, 1:7.) ayetinin tefsiri olan “Ve onları doğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve Resul'e 
itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, nebiler, sıddıklar, şehitler ve 
salihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!” (Nisa, 4:68-69.) ayetinde… 

Sırat-ı müstakim ehli ve hakâık-ı niam-ı ilâhiyeye mazhar, nev-i beşerdeki taife-i enbiya 
ve kafile-i sıddıkîn ve cemaat-i şühedâ ve esnâf-ı sâlihîn ve enva-ı tabiîn buluduklarını ifade 
etmekle beraber, alem-i İslâmiyette o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten 
gösterdikten sonra, o beş kısmın imamlarını ve başta rüesâlarını sıfat-ı meşhureleri ile 
zikretmekle onlara delalet edip ifade ettiği gibi, ihbar-ı gayb nevindeki bir lem’ayı i’caz ile o 
taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecihte tayin ediyor. 

“Mine’n-nebiiyyîn” sarahaten Hz. Muhammed’e (asm) “Sıddıkîn” Hz. Ebubekir’e (ra) 
bakıyor ve ondan sonra en evvel yerine geçeceğini ifade ediyor. “Şühedâ” kelimesi ile Hz. 
Ömer, (ra) Hz. Osman (ra) Hz. Ali (ra) beraber ifade ediyor. Hem üçü sıddıktan sonra halife 
olacaklarını ve üçünün de şehit olacaklarını, şehadet faziletinin de diğer faziletlerine ilave 
edileceğini işâret ve gaybî surette ifade eder. “Salihîn” kelimesi ile Ashab-ı Suffe, Bedir, 
Rıdvan gibi mümtâz zevâta işaret ederek “ve hasüne ulâike refîkâ” cümlesi ile manây-ı sarihi 
ile onların etbaına teşvik ve tabiindeki tebîyeti çok müşerref ve güzel göstermekle manay-ı 
işârisi ile hulefa-i erbaanın beşincisi olarak “İnne’l-hilâfete ba’dî selâsûne seneten” hadis-i 
şerifin hükmünü tasdik ettiren müddet-i hilâfetin azlığı ile beraber kıymetini azim göstermek 
için manây-ı işârisi ile Hz. Hasan’ı (ra) gösteriyor. 

Elhasıl, bu ayet Sure-i Fethin ahirindeki hulefâ-i erbaaya baktığı gibi, bu ayet dahi 
te’yiden ihbâr-ı gayb nev’inden onların istikbaldeki vaziyetlerine işaret eder.” (Said Nursi, 
Lem’alar, 7. Lem’a, s. 64-69.)  

Fetih Suresinin son ayetinde bu hususa işaret edilmiştir Şöyle ki: “Muhammed 
Resulullah” ile Hz. Muhammed’e (asm) ismen ve sarahaten işaret ettiği gibi, “Vellezîne 
maahû” ile maiyet-i mahsusa ve sohbet-i hâssa ile ve en evvel vefat ederek maiyetine 
girmekle meşhur ve mümtaz olan Hz. Sıddıkı (ra) gösterdiği gibi, “Eşiddâu ale’l-küffâr” ile 
istikbalde küre-i arzın devletlerini fütuhatı ile titretecek ve adaletiyle zalimlere saika gibi 
şiddet gösterecek olan Hazret-i Ömer’i (ra) gösterir. Ve “ruhemâu beynehum” ile istikbalde 
en mühim bir fitnenin vukuu hazırlanırken, kemâl-i merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde 
kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslim-i nefis ederek Kur’ân okuen mazlumen şehit 
olmasını tercih eden Hz. Osman’ın (ra) haber verdiği gibi, “Terahum rukkean sücceden 
yebteğûne fazlen minallahi ve rızvânen” ayeti ile saltanat ve hilafete kemal-i liyakat ve 
kahramanlıkla girdiği halde ve kemâl-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû 
ve sücutta devem ve kesreti herkesçe musaddak olan Hz. Ali’nin (ra) istikbaldeki vaziyetini 
ve o fitneler içindeki harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve matlubu fazl-ı ilâhî olduğunu 
haber veriyor. (Lem’alar, 7. Lem’a, s.58-59.) 



“İnnebnî Hasenün hâzâ seyyidün, se-yulihullahu bihî beyne fieteyni azîmeteyn” hadis-i 
şerifi Hz. Hasan’ın (ra) altı aylık hilafetinin önemini izah ediyor. Hz. Hasan (ra) “Barışı” esas 
alarak barış içinde “İman ve Kur’an hizmetini” ve “Sünnet-i Seniyyenin ihyasını” esas alarak 
dinin hakkaniyetini muhafaza etmiştir.  

Bir rivayette Peygamberimiz (asm) “Beş kişiyi sevmeyen cennete gidemez” 
buyurmuşlardır. İslam alimleri bu hadiste belirtilmeyen beş kişiden kast edileni izah ederken 
kimisi “Peygamberimiz (asm) ile beraber Hulefa-i Raşidini” kimisi de “Peygamberimiz (asm) 
ile beraber hamse-i âl-i âbâyı” saymışlardır. Yukarıdaki ayetler de bu hususa işaret ederek 
Peygamberimizin (asm) bu hadisine kaynaklık etmişlerdir.  

 
2. Kur’an Harflerinin Dizilişindeki Sırlar 
Kur’ân-ı Kerimin tevafuk cihetinde tezahür eden mucizelerin bir kısmı: 
1. Kur’ân-ı Kerimde “Allah” “Rahman” “Rahîm” “Rab” ve “Hû” ism-i celâli 4000 

küsürdür. Aynı şekilde “Bismillahirrahmanirrahîm” hurûf-u hecâ tertibi ile cifrî 4000 
küsürdür. 

2. “Eli-Lâm-Mîm!” cifrî olarak 280 küsürdür. Bu Sure-i Bakara’nın 280 ayetine, hem 
280 ism-i celâline tevafuk etmekle beraber ebced-i hecâî tarzdaki ikinci hesapla 4000 küsür 
eder. Bu da yukarıdaki beş ism-i ilâhînin adedine tevafuk etmekle beraber Besmele’nin 4000 
adedine de tevafuk eder.  

Böylece “Elif-Lâm-Mîm” hem müsemmâsına, hem Bakara’ya isim, hem Kur’ân’a isim, 
hem ikisine muhtasar bir fihriste, hem ikisinin emnuzeci ve hülâsâsı, hem çekirdeği, hem de 
“Bismillahirrahmanirrahîm”in mücmelidir.  

3. “Bismillahirrahmanirrahîm” ebcedin meşhur bir hesabı ile “Rab” ismine müsavi 
olduğu gibi, “Errahmanirrahîm” deki “râ”lar ikişer sayılsa 999 olup pek çok esrara medar 
olduğu gibi, 19 harfi ile 19 bin âlemin miftahıdır. 

4. Lafza-i Celal olan “Allah” lafzı sahifenin ahirki satırın yukarı kısmında 80 Lafza-i 
Celal birbirine tevafukla baktığı gibi, aşağı kısmında aynen 80 Lafza-i Celal birbirine 
tevafukla bakar.  

Tam âhirki satırın ortasında 55 Lafza-i Celal birbiri üzerine düşüp ittihat ederek güya 55 
Lafza-i Celalden terekküp etmiş bir Lafza-i Celaldir.1 Ahirki satırın başında yalnız bazı üç 
harfli kısa kelime, fasıla ile, 25 tam tevafuk ile, ortadaki 55 tam tevafukuna zammedilirse 80 
tevafuk olup baştaki ve sondaki 80 tevafuka tevafuk ediyor.  

Bu durum hiç hikmetsiz olur mu? Hâşâ olamaz! 
5. İsm-i Azam olan “Allah” lafzındaki esrara gelince: Baştaki “elif” harfi çok sırlara 

medar olmak için 40.000 “Lamelif” 19.000 olarak meşhur adedi göstermesi “Hüve” mecmu-u 
Kur’ân’da yine 19.000 olarak ikisine muvafık gelmesi. “Lam” ebcedi değeri 30 olduğu için, 
ona muvafık 30.000 gelmesi, yemin “vavı” olan “İsmullah” başındaki “vav” bir hesapça 
23.000, diğer hesapça 20.000 gelmesi, hem “mim”in hem “lamelifin” hem “Hâ”nın 19.000 
adetlerine ve Kur’ân’daki yekûnlerine muvafık gelmesi ve İsmullah başındaki “El” Lam-ı 
târifi 70.000 olup Kur’an kelimatının mecmuu adedi olan 70.000 adedine muvafık gelmesi… 

Hem “Cim” harfinin makam-ı ebcedi 3 olup Kur’ân’da 3000 gelmesi, “Hâ” cim’in 
kardeşi gibi yine 3000 gelmesi “dal” ebcedde cim’in kardeşi olup 3000 gelmesi, “bâ” ve “tâ” 
iki kardeş gibi olduğundan 11.000 ve 10.000 gelmesi, 

Hem ebcedi olarak yüksek makamda bulunan ve bir derece fesahatçe ağır olan “Sad” ve 
“Dat, Ğayın, Hî, (خ) Zel, Se  ( ث  ) her biri Kur’ân’da 2000 gelmesi, “Sin” üç dişine muvafık 
olarak 3330 gelmesi, “Tı ve Zı” iki kardeş gibi “Tı” “Zı”dan hafif olduğundan 1200, “Zı” 
onun kardeşi gibi nısf olarak 600 gelmesi… “Kaf” Kur’an kelimesinin ilk harfi olup Kur’an 
ayetlerinin mecmu adedine muvafık olarak 6000 gelmesi… 

 
1 Mesnevi-i Nuriye’de 55 Lisanla, 55 ayrı şekilde, 55 envi varlıkların lisan-ı halleriyle Zat-ı Vacibu’l-Vücud’un 
varlığı ve birliği ispat edilmiştir.  



Bütün bunlar gösteriyor ki: 
Hurûf-u Kur’âniyenin her biri 10 adetten 10.000’e kadar sevap meyvesi vermesine ve 

Kur’ân harflerini değiştirmek isteyenlerin ne derece câhil ve gafil ve ahmak olduğunu 
gösterir. Kur’ân-ı Kerim’in yazılışı, dizilişi o derece mükemmeldir ki, aklı bulunan kabule 
mecburdur. Görmeyen kör, kabul etmeyen kalpsizdir. 

Evet; 
“Kad yunkiru’l-mer’u zave’ş-şemsu min ramedin 
Ve yunkiru’l-femu, ta’mu’l-mâi min sakamin…”  
 
Kör olan güneşini ışığını inkâr ettiği gibi; 
Hasta olanın ağzı da yemeğin tadını inkâr eder.” 
 
3. Kur’ân Surelerindeki Sırlar ve Tevafuklar 
 
a) En Kısa Olan “Kevser Suresi”ndeki Sırlar ve Tevafuklar 
Kevser Suresinin ebcedi makâmı 3000’dir. Bu, Sure-i Yasin’in 3000 harfine, Sure-i 

Furkan’ın 3000 harfine, Sure-i Fatır’ın 3000 harfine, Sure-i Vessâffât’ın 3000 harfine, Sure-i 
Sâd’ın 3000 harfine, Sure-i Ra’d’ın 3000 harfine, Sure-i Rum’un 3000 harfine, Sure-i 
Zuhruf’un 3000 harfine, Sure-i Şuarâ’nın 3000 harfine ve Sure-i İbrahim’in 3000 harfine 
tevafuku… 

Hem bu 11 Surenin birbiri ile muvafakatı ve mutabakatı tesadüf olamaz. Belli İ’câz-ı 
Kur’ân’ın bir şûlesidir, hurufata serpilmesidir ve yaldızlamasıdır.  

Hem Sure-i Kevser’in makâm-ı ebcedisi olan 3000 adedi en uzun sureler olan Sure-i 
Bakara’nın 3000 kelimesine, Âl-i İmran Suresinin 3000 kelimesine, Sure-i Nisâ’nın 3000 
kelimesine tevafuku rastgele ve şuursuz olamaz. Bu sırr-ı i’câzın bir cilvesi olan intizamıdır. 

Böyle büyük tevafuklarda küçük adetler nazara alınmaz. 
 
b) “İnnâ Enzelnâ fî Leyleti’l-Kadr” Suresindeki Tevafuklar 
Bu surenin 120 harfi vardır. Okunmayan hemzeler sayılmazsa 114 harf eder. Bu 

Kur’ân’ın 114 suresine işaret eder. Ayrıca bu adetle kendisi ile beraber 10 Surenin harflerinin 
adedine, 10 Surenin kelimelerinin adedine ve 10 surenin ayetlerinin adedine tevafuku, 
şuursuz, hikmetsiz ve tesadüfi olamaz.  

Evet “İnnâ Enzelnâhu” ile beraber “Duhâ, Elem Neşrah, Zilzâl, Tekâsür, Mâûn, Alak, 
Tîn, Karia ve Hümeze Surelerinin” küçük küsürattan kat’ı nazar yüz adedine tevafuku… 

Hem, “Fecr, Abese, Murselât, Bürûc, Mutaffifîn, İnşikak, Nâziât, Nebe, Münafıkûn ve 
Cum’a Sureleri” olan on surenin 100 adet kelimesine…. 

Yine “İsrâ, Kehf, Tâhâ, Yusuf, Hûd, Yunus, Nahl, Enbiya, Mü’minun, Tevbe ve Mâide” 
on surenin ayetlerinin adedine tevafuku hiç mümkün müdür ki, tesadüfî olsun ve içinde 
mühim nükteler ve işâretler bulunmasın… 

 
c) İhlas Suresindeki Tevafuklar ve Hikmetler 
İhlas Suresinin makam-ı hurûfîsi 1003’tür. Bu adediyle “Nur, Hac, Enfâl, Nahl, İsra, 

Kehf, Enbiya, Mü’minûn, Zümer, Yunus, Yusuf, Neml, Şuarâ, Tâhâ” olan 14 surenin her 
birinin 1000 küsür adet olan kelimelerine tevafuku… 

Hurûf cihetiyle “Sebe, Hâkka, Mümtahine, İnsan, Tûr, Secde, Zâriyât, Rahman, Tahrîm, 
Talak ve Duhan” surelerinin her birinin 1000 küsür adet hurufatına manalı tevafuku elbette 
“Sülüs-ü Kur’ân” olan Sure-i İhlâs’ın hikmettar bir nüktesidir ve bu tevafukun bir sırr-ı azîmi 
vardır. Belki şuâât-ı i’câziyenin bir in’ikâsıdır. 

 
 



d) Sure-i Alak’ın Tevafukata Bakan Hikmetleri 
En evvel nazil olan bu sure Suver-i Kur’âniyenin bir fihristesi hükmündedir. Bu surede 

45 Hemze, 45 Lam birbirine tevafuk etmekle beraber 45 surenin başlarına parmak basar ve 
“Elif-Lâm” ile başlayan 45 sureye işaret eder.  

“Yâ”nın 16 defa tekerrür edip “Bâ”nın 16 defa tekerrürüne tevafuk etmekle beraber 14 
Surenin başlarındaki “Ya” ya tevafuk eder. Manâsının dili ile “Benden sonra bunlar gelecek” 
diyor. 

“Kaf”ın 8 tekerrürü ile “Sin”in 8 tekerrürüne tevafuk etmekle beraber her ikisi 8 surenin 
başına işaret edip onların fihristesiyiz diye ifade eder. “Tı” 3 tekerrürü ile “Sad” ın 3 
tekerrürüne bakıp 3 surenin başlarına işaret eder.  

“Vav” altı tekerrürü ile kendi makam-ı ebcedisi olan 6 adedine tevafuku ile beraber 
“Vav-ı Kasem” ile başlayan 12 Surenin başlarına işâret edip gösterdiği gibi, teterrürü vav-ı 
kaseme darb edilirse 36 olup “Vav” ile başlayan 16 Surenin başlarında 36 vâv-ı kasemiyeyi 
tevâfukla göstermesi mühim esrara medâr olduğunu gösterir.  

Demek “Alak Suresi”nin hurufâtı 328 adedi ile makam-ı ebcedîsi 999 olan “Besmele” 
ile beraber 1327 edip müthiş hadiselerin başlangıcı olan 1327 (Miladi 1908) tarihine işâret 
eder. Çünkü “Allâmu’l-Guyûb”un kelâmıdır.  

“Velâ ratbin velâ yabisin illâ fî Kitabin Mübîn” yani “Yaş ve kuru her şey içinde vardır” 
sırrınca, her şey içinde vardır. 

 
e) Kehf Suresi’ndeki Tevafukatın Hikmetleri 
Sure-i Kehf’in ayâtı 111’dir. Kelimatı “Tefsiru’l-Mikyas” hesabına göre 1564’dür. 

Ayâtı itibarıyla 29 sureye tevafuk ettiği gibi, kelimatıyla dahi 39 sure ile yalnız 1000 adedine 
tevafuk ediyor. O Surelerin 16’sının kelimâtı ile 23 Surenin de hurufâtı ile tevafuk ederek 
Kur’ân-ı Hakîmin tam nısfından olan Sure-i Kehf’in mecmuu, suver-i Kur’âniyenin takriben 
nısfı ile ittihat etmesi “İ’câz-ı Kur’âniye”nin şuaı ile tanzim edildiğini gösterir.2 

 
f) “İza Câe Nasrullah” Suresinin Tevafukatı ve İ’câz Nükteleri 
Tevafukun 10 âdetten ziyâde çeşitlleri vardır. Eğer tevafuk ayrı ayrı cihetlerden bir 

noktaya parmak o tevafuk işâret derecesine çıkar. Bu kaideye binâen Sure-i Nasr’ın sırr-ı 
tevâfukla işâret ettiği noktaya ve hadiselere Sure-i Kevser, Fatiha Suresi, Alak Suresi ve Fetih 
Suresi dahi işâret ediyor.  

Nasr Suresi Mekke fethini saraheten gösterdiği gibi Peygamberimiz’e (asm) ihsan 
edilen tüm fetih ve nusretlere şamildir. Elbette cüz’iyyatında da işâreti şamildir. Ki Hz. 
Ebubekir (ra) herkesin mesruriyetinin aksine bu sureyi işitince vefât-ı nebevîyi görüp 
ağlamıştır.  

Sıddık (ra) ve Abbas’ı (ra) ağlatan şu sure “Ve’s-tağfirhu” nun “Vav”ına kadar 63 harf 
olup ömr-ü nebevînin nihâyetine tevafukla işâret eder. “Fe sebbih bi-hamdi Rabbike ve’s-
tağfirhu” cümlesi ile üç mühim vazife-i nübüvveti manası ile gösterir. 21 harfi ile de o 
zamanki 21 yıllık vazifeyi ifa ettiğine ve vefatına iki sene kaldığına ima ederek Sıddık’ın 
ağlamasına gizli bir sebep olmuştur. 

Sure 105 harfi ile Fütuhât-ı Ahmediye (asm) 105 senesinde şark ve garbı tutacağına 
işâret ile “Fe sebbih bi-hamdike” makâm-ı ebcedîsi ile 428 senesinde terakkiyât-ı maddiye ve 
maneviyenin derece-i kemâllerine işâret etmekle beraber “Ennâsi yedhulûne fî dînillahi 
efvâcen” cümlesinin makam-ı ebcedîsi olan 1222’ye kadar o fütûhât-ı Kur’âniye ve nusret-i 

 
2 18. Sure olan Kehf Suresi’nin 111 ayeti ile 1998’e işaret ederek Ashab-ı Kehf gibi gençlerin kendisine tabi 
olduğu Mehdi’nin hakimiyetini “Deccal’ın fitnesinden korunmak için Sure-i Kehfi okuyun” buyuran 
Peygamberimizin (asm) mucizevî hadisini tasdik eder. Hem Kur’ân’ın nısfından olmak işaretiyle Hz. Mehdi’nin 
Hz. Hasan’ın (ra) yarı hilafetini devam ettirip tamamlayacağına da işaret eder. (M. Ali) 



diniye devam edeceğine ve ondan sonra bir derece tevakkuf ve tedenniye başlayacağına 
tevafukla işâret eder. Hem şu surede harflerin tekrarları da çok manidardır. 

Meselâ, iki kardeş olan “lam” “râ”nın 8 tekerrürü ile ile Feth-i Mekke’ye parmak bastığı 
gibi, “vav” ve “ba” 7’şer tekerrürü ile 7. Senesindeki Sulh-u Hudeybiye’ye ve neticesindeki 
Feth-i Mekke mukaddimesi olan Hacc-ı Peygamberîye işâret ettiği gibi Kevser ve Alak 
Surelerine işâretler vardır. 

“Ve’s-tağfirhu”ye kadar olan 14 kelimâtı ile “El-feth”deki “fe-te-ha” harflerinin 14 
adedi ile “İzâ câe nasrullahi” cümlesinin 14 harfi ile H. 14. senede Feth-i Şam’ın işâret eder.  

 
g) Kevser Suresindeki Tevafukat ve İ’caz Vecihleri 
 
Kevser Suresi 3 ayet olup bir satırdır ve Kur’ân’ın en küçük suresidir. Her ayet “Ra” 

harfi ile biter. Her ayette 10 harf vardır. “Ra” harfi Huruf-u hecanin 10. harfidir. Surede 
emredilen kurban kesme ibadeti Zilhiccenin 10 günü olan Kurban Bayramının birinci 
günüdür. Bu tevafuklar elbette tesadüfî değil, Allamu’l-Guyub’un kelamı olmasındandır. 

Diğer tevafuklara gelince; 
Birincisi: Sure-i Kevser’de mevcut hurufatın tekerrürleri birden dokuza kadar birer, 

ikişer, üçer muntazam bulunması ile beraber 28 Huruf-u Hecâî’den mevcut olan 19 hurûfun 
içinde ikişer kardeş olan ikişer harften en güzelini ve lisana en hafifini almasıdır.  

Şöyle ki: “Re” ve ze”den “re” var, “ze” yok. “Sin” şın”dan “sin” var “şın” yok. “Sad” 
dat”tan “sad” var “dâd” yok. “Tı” “zı”dan “tı” var “zı” yok. “Ayın” “ğayın”dan “ayın” var 
“ğayın” yok. “Fe” “kaf”tan “fe” var, “kaf” yok. “Mim” “nun”dan, “nun” var “mim” yok. Bu 
çok zarif bir intibahtır. Mecmuu hurufu ise “Besmele” ile beraber 65 olup “Hüve” ifade eder. 
Besmele’in hurufu ise vakt-i nüzulüne işaret eder.  

 
İkincisi: Şu surede 13 defa 13 rakamı ile ifade ve beyan edilen sırrın hülâsası şudur ki: 

Nasıl ki Fatiha-i Şerife 13 “Elif-lam” ile 13 meşhur sure-i Kur’âniye’den olan 7 “Elif-Lâm-
Mîm” ve 6 “Elif-Lâm-Râ”nın mecmu adedine tevafukla parmak bastığı gibi, Fatiha’da 
bulunan 15 “mim” ile “Elif-Lâm-Râ”lar ve “Hâ-Mîm”ler ve 1 “Elif-Lâm-Râ” ile beraber 
15’er surelerin başlarına işâret eder. Kur’an Fatiha’da ve Fatiha, Sure-i Kevser’de münderiç 
olduğu sırrı ile Sure-i Kevser dahi 13 “Elif” ile Fatiha’nın 13 “Elif-Lâm” gibi, 13 parmakla 13 
meşhur surenin başlarına parmağını basıyor. 

 
Üçüncüsü: Kevser kelimesi kutsî, câmî, küllî, nûrânî bir kelime olduğundan lügat 

manası olan “hayr-ı kesir” ve uhrevî “Havz-ı Kevser”den tut, tâ hayr-ı kesir itlakına masadak 
olan Resul-i Ekrem’e (asm) itâ edilen bütün hedâyây-ı Rahmâniye ve Fütûhât-ı Rabbâniye’ye, 
tâ Feth-i Mekke’ye, Feth-i Şam ve Feth-i İstanbul’a kadar manaları olduğu gibi, o manalara 
işâretleri dahi vardır.  

Meselâ: Mekke’-i Mükerreme’nin 8. senede fethine tekerrürsüz harflerin 8 adedi ile ve 
“Elif”in 8 tekerrürü ile ve “Nun”un 8 tekerrürü ile ve Feth-i İstanbul’a işâret eden “Ke’l-
Kevser” 8 harfi ile tevafuk sırrı ile ve 5 defa 8’lerin ittifakı ile tevafukunu, şu fütühatçı sure-i 
nûrâniyede elbette tesadüf olamaz; belki tevfik edilen kutsî bir işâettir.  

 
Dördüncüsü: Madem “El-Kevser” küllîdir bir ferdi de İstanbul’dur. Madem sure 

Fütûhât-ı İslâmiyeyi ve Resûl-i Ekrem’e (asm) ihsan edilen atiyyey-i ilâhiyeyi haber veriyor. 
Madem “El-Kevser”in makam-ı ebcedîsi 757 olup Sultan Orhan zamanında Süleyman Paşa 
komutasında erler tabir edilen 40 kahramanın şehit edilmesi ile İstanbul’u hükümet-i 
İslamiyeye akdi altına girmeye fatihasını o tarihte 757’de musalaha ile okumuştur.  

Madem kevser kime verildiğini ifade eden “İnnâ a’teynâke” deki “Kef” ve ne için 
verildiğine delalet eden “fe-salli” deki “fe” zammı ile 857 adedi ile Resul-i Ekrem’in (asm) 



vekili olan Sultan Fatih’in eliyle daire-i İslamiyete bir mescid-i ekber, bir mahall-i Saltanat-ı 
Kübrâ olarak 857 taihine tevafuk ediyor.  

Elbette şu “Sure-i Kevser” Hilâfet-i İslâmiyeye” sarahate yakın işâret eder. 
“Ya Rabbi! Bi-sırrı sûreti’l-kevser ve bi-hurmeti sâhibu’l-kevser, eskinâ ve rufekâenâ 

min mâi’l-kevser fî yevmi’l-mahşer. Âmin!”  
 
Beşincisi: Madem “İnnâ a’teynâ ke’l-kevser” kelimesi İstanbul’un hem muhasarasını 

hem fethini işâetle müjde veriyor. Ve madem “Fe-salli li-Rabbike” makam-ı ebcedîsi olan 484 
aded-i işâretiyle o muhteşem merkez-i hilâfette 484 sene Salât-ı Kübrây-ı İslâmiyet imam-ı 
müslimînin arkasında kılınmasına işârî müjde veriyor.  

Elbette o müddetin bitmesi olan 1341 (Miladi 1923) târihinde Mason Komitesi’nin 
“Hilâfet-i İslâmiye”yi ref ile dinsizliğin esasını kabul etmek demek olan dinsizlik manasında 
“Laik Cumhuriyet” tarihine tam tamına tevafuk etmekle “Şânieke hüve’l-ebter” elbette onlara 
remzen işâret ettiği gibi, o cümlenin altında Ebu Cehil, Ebu Leheb ve Ümeyye ibn-i Halef 
dahil olduğunu teyit eder, belki gösterir.  

Evet bu münafık zındıkların o ayette kasten dahil olduğuna mezkûr beş kavi emâre 
ittifak ediyor ve bize delâlet-i kat’iyye hükmünde kanaat veriyor.3 Bunda birkaç vecih vardır. 

Birinci Vecih: İstanbul’un fethinden sonra 484 yıl kadar hilâfet-i İslâmiye o şehirde bâkî 
kalıp sonra hilafet kalkacağını “Fe-salli li-Rabbike” gösteriyor, ki 1341 senesine kadar devam 
edip ondan sonra hilafet kalkacak. İşte cumhuriyetin takarrürü ve hilâfetin ref’i aynı tarihinde 
“şânieke hüve’l-ebter” hükmü başlıyor. 

İkinci Vecih: Mason komite reisinin “Süfyânî bi-deccaleyn” mânası ve 324 adedini 
göstermekle Mason Komitesinin “Hürriyet” perdesi altında Hilâfet-i İslâmiyeyi” kaldırmak 
teşebbüsünün tarihini göstermekle aynı meseleyi ve “şanieke hüve’l-ebter” işâretine işâret 
ediyor.  

Üçüncü Vecih: Hiç işitilmedik ve anlaşılmadık tarzda ve hiçbir siyaset ve diplomatlığın 
tarzına benzemeyecek şekilde iki samimi ve ebedî kardeş Türk ve Arab’ın mabeyninde olan 
râsih uhuvvet-i İslâmiyeye bedel ebedî bir düşmanlık ve Arabiyete karşı bir buğz ve adâvet 
perdesi altında Hz. Peygambere (asm) adavet niyeti ile şeâir-i İslâmiyeyi tahrif ve tahrib eden 
şu gürûh-u mâlum “Şanieke hüve’l-ebter” manasını zahiren gösteriyor. 

Dördüncü Vecih: Mason reisinin münasebetsiz bir surette kendisine takılan meşhur 
“Gazi” lakabı 1017 adediyle “şanieke hüve’l-ebter”in 1017 adedine tam tamına tevafuku ve 
ef’âliyle o cümlenin manasını göstermesi üç vecihle evvelce gösterilen meseleye âdetâ tasrih 
edip parmak basıyor. 

Beşinci Vecih: Şu Süfyankârâne o siyâseti çeviren o komitenin mecmu adedi olan 1017 
adedi yine “Şanieke hüve’l-ebter”in 1017 adedini göstermesiyle evvelki dört vech-i evvelin 
gösterdiği hakikati sarahat derecesinde ifade eder.4 

1350 sene önce en kısa bir surenin bin esrarından bu bir tek sırrı, bahir bir mu’cize-i 
gaybiye hükmünde i’câz-ı Kur’ân’ın mucizevî bir yönünü gösterir. (Said Nursi)  

 
h) Surelerin Harfleri Arasındaki Tevafukât Mucizesi 
Kur’ân-ı Mu’cizu’l-Beyan’ın hakkında ve maanisinde ve ayâtında ve kelimâtında ve 

nazmında müteaddid vücûhu i’caziye ve esrâr-ı kutsiye bulunduğu misillü hurufâtında dahi 
çok elmaat-ı i’câziye bulunuyor. 

 
3 Ne hazindir ki o Mason reisinin kendi tahribatlarını ehl-i imandan gizlemek için hem masonluklarını gizlemiş 
hem de kendi tahribatlarını tamir edecek olan Hürriyetperverleri Mason gösterip ehl-i imanın nazarlarını onlara 
çevirip ehl-i imanı kendi emellrine âlet etmişlerdir.  
4 Bir de “Şanieke hüve’l-ebter”in manası olan “neslinin kesik olması” da açıkça bu ayetin muhatabı olduğunu en 
bâriz delilidir. 



Hatta hurufun vaziyetlerinde çok işârât-ı âliye ve tekerrür adetlerinde çok münâsebât-ı 
latîfe-i tevâfukıye vardır. Hatta denilebilir ki hurûf-u Kur’âniye nasıl ki her bir harfin sevabı 
ondan bine kadar hasenât meyvelerini veriyor, çok maânileri ifade ediyor. Adetâ Kur’ân’ın 
hurufâtı muazzam ve mütenevvi ilâhî şifrelerdir.  

 
Sure-i İhlas 
Sure-i İhlâs’ın makâm-ı ebcedîsi 1013 olmakla hem 1013 Sure-i İhlas bir hatme-i hassa-

i ilâhiye, hem mufassal bir İsm-i Azam olduğuna, hem üç defa tekrarıyla küçük bir hatme-i 
Kur’ân olmasına, hem üçer defa tekrarın efdaliyet-i azimesine… 

Hem “Bismillahirrahmanirrahim”in müşeddet “râ” iki “râ” sayılmak cihetiyle makam-ı 
ebcedisi ile tevafuk sırrıyla bin Besmele, bin İhlas gibi İsm-i Azam’ın mufassalı olduğuna 
işâret ettiği gibi hurufatıyla çok esrara bakar.  

Hem Kur’ân’ın dört esasından olan Tevhidi altı cümlesi ile tevhidin altı mertebesini 
ispat ve altı envâ-ı şirki reddederek her bir cümlesi öteki cümlelere hem netice, hem 
mukaddime olduğu cihetle Sure-i İhlas içinde 30 Sure-i İhlas kadar müteselsil bürhanlarla 
müeyyed, müdellel 30 Sure mütederric olduğundan bu küçük sure ne kadar muazzam bir 
bahr-i tevhid olduğunu gösterir. 

Hurufun latif münasebetine gelince; içinde 5 “elif” 5 “vav” ve 5 “dal” birbirine tevafuk 
etmekle beraber Lafzatullah’ın 5 harfine muvafakatı ve mecmuu hurûfu 67 olup 
Lafzatullah’ın makâm-ı ebcedisi olan 67’ye tevafuku, manen makam-ı ebcedisi ile “Allah” 
dediği gibi, 4 “Ha” 4 “mim” ve tenvinin nunu ile 4 “nun” olarak birbirine tevafuku ile beraber 
surenin 4 ayetine tevafuku letafetini ve intizamını gösteriyor. 

 
Sure-i Alak 
Hurufâtının intizamatı çok işâratın olduğunu gösteriyor. Ezcümle, “elif” 6, “lam” 6, 

“Kaf” 6 olarak birbirine tevafuku “Besmele” ile İlk nazil olan beş ayetle beraber 6 adet 
ayetlerine muvafakatı 6666 ayet olan âyât-ı Kur’âniyenin dört ayetlerine gizli ima etmek bu 
sırlı surenin şe’nindendir.  

“Sin” 3 “şın” 3 “dal” 3 “fe” 3 olarak birbirine tevafuku ve surenin hurufâtı 99 olmakla 
99 Esmâ-i Hüsnâ’nın adedine tevafuk sırrı ile bütün Esmâ-i Hüsnâ bir istiâze-i câmia 
hükmünde olduğunu gösterir. 

Hurufâtın ebcedi makâmı 10200 küsür olmakla Fatiha-i Şerife hurufatının ebcedi 
makâmı olan 10212 adedine tevâfuku her bir sure umum surelerle münasebetini imâ etmesi 
intizamını ve işâretli olduğunu gösterir.  

 
Suretü’n-Nâs 
Hurufâtı tekerrür noktasında gayet muntazam, birden on ikiye kadar terakki ediyor. 

“Kaf” 1, “Hâ” (ه) 2, “Hâ” (ح) 3, “Ya” 4, “(ra)” 5, “mim” 6, “vav” 7, “nun” 9, “sin” 10, “elif” 
11, “lam” Sure-i İhlas’ın lamı gibi 12 olması muntazam bir letâfet gösteriyor.  

Kur’ân’ın şu âhir suresinin harfleri Besmele ile 104 olmakla Suhuf ve Kütüb-ü 
Enbiya’nın 104 adedine tevafuku Kur’ân-ı Hakîm Suhuf ve Kütüb-ü Enbiyâ’nın esaslarını 
câmî olduğuna en âhirki surenin hurufâtı ile gizli bir ima ettiğini gösteriyor.  

 
Fatiha Suresi 
Hurufâtın ebcedi hesabı olan 10212 adedi mecmu-u Kur’ân’da “ba”nın 10.000 aded-i 

tekerrürlerine tevafuku, hem Fatiha’nın 10.000 adedi, yedi adet ayetlerine darb edilmesiyle 
mecmu-u kelimât-ı Kur’âniye adedi, 10.000 x 7 = 70.000’e muvafık gelmesiyle ehl-i hakikat 
indinde muhakkak ve hadisçe musaddak olan “Fatiha Kur’ân kadardır” ve ona müsavidir ve 
“Kur’an Fatiha’da münderiçtir.” Ve “Seb’u’l-Mesani ve’l-Kur’âni’l-Azîm Fatihadır” diye 
olam meşhur hükmün ispatını ima edip ihtar eder.  



Fatihada “Besmele” ile beraber, iki defa “Lafzatullah” iki kere “Rahman” ve iki defa 
“Rahîm” ve iki kere “İyyâke” iki, “Sırat” iki “Aleyhim” “Seb’ul-Mesâni” manasını te’yidi ile 
beraber, Fatiha’nın iki defa nüzulünü, Kur’ân’ın hem evvelinde hem âhirinde iki defâ vücûb-u 
tilâvetini, her umur-u hayriyenin hem başında hem sonunda iki kere sünnet-i kıraatini imâ 
etmek bu kutsî ve parlak şifre-i ilâhiyenin şe’nidir. 

İşte Fatiha’nın binler esrarından yalnız hurfâtına ait bin esrarından böyle nümuneler 
olursa o Fatiha ne kadar muazzam bir hazine-i esrar olduğunu kıyas edebilirsin. Ve ümmet-i 
Muhammediyye (asm) bütün namazlarında Fatiha okumasının sırrını fehmet.  

 
Dua: 
“Allahümme bi-hakki ve bi-hurmeti’l-Fatihati İc’al fâtihati a’mâlinâ miftâhe’l-Fatihati 

ve’c’al fatihati umûrinâ fâtihati’l-fâtihati. A’nî “Elhamdü lillahi Rabbi’l-Âlemîn!” Amin! 
 
 
 
 
 

 


