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Raşidi Tarikatı 

Raşidin Yolu 

Raşidin Çizdiği Yol - Nedir ? 

 

 َطِريقَاِت َراِشِدي 
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 َطِريقَاِت َراِشِدي 

 

     

 

 ? Raşidi Tarikatı - Raşidin Yolu - Raşidin Çizdiği Yol - Nedir َطِريقَاِت َراِشِدي

Kurucusu Kimdir - Edeb Ve Adablari Nelerdir? 

 

 

Raşidi Tarikatı Kurucusu Kimdir : Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hoca 

Kurucunun Kisa biyografisi : Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hoca 

Kimdir? Biyografisi 

isim : Raşit Tunca 

Göbek ismi : Selim 

Soy Lakabı : Haceliler 

Nickname : Karoglan veya Kar©glan ve imageman 

Baba ismi : Mustafa 

Anne ismi : Rabia 

Dogum : 1970 Başağaç 

Eğitim: 
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ilkokul : 1976 -1981 Başağaç 

Ortaokul Lise : 1981 -1988 Sandıklı İmam Hatip Lisesi 

13.06.1988 de 8.25 Diploma notu iyi derece ile Mezun oldu. 

Yüksek Okul Üniversite : 1988 -1989 AÜHF - AYO 

1989 da üniversiteyi 2. dönem sonunda yarım bırakıp terketti, ve 1989 

yazında Avusturya ya Seyahati. 

Mesleki Eğitim : Elektrik Teknisyenliği EBT ve EIT Sigmundsherberg 

Austria 

Lehrabschlussprüfung : Elektrobetriebstechniker 25.01.2006 mit 

bestanden - Landesberufsschule Wiener Neustadt 

Lehrabschlussprüfung : Elektroinstallationstechniker 24.06.2006 mit 

bestanden - Landesberufsschule Stockerau f Elektrotechnik 

Öksüz: 

1988 de Babasının vefatı 

Ankara: 

Yüksek Okul Eğitimi için Ankaraya gitdi. ilk defa bir akrabasının yanında 

Keçiören gazino durağı ile şose durağı arasında bir apartmen de ~ 3 - 4 

hafta kaldı. 

Sonra paralı özel yurt 'RESA' yurdunda Ulusda kaldı. 

Daha Sonra Balgat taki Devlet Paralı Yurdunda kaldı. 

Aile: 

1990 senesi sonunda Evlendi. 

2 Tane Çocuğu var biri Oğlan biriside Kız. 

HAC ve UMRE : 

1997 de Hac ve Umre ziyaretini Annesiyle birlikte Yaptı. 

Dini ve Tasavvufi Hayat: 

1991 senesinde Tarikatı Burhamiye ye intisab etti. 

1992 de Nakşebend Tarikatına intisab etti. 

~ 2003 -2004 arasinda Dusukiye Tarikatına intisab etti. 

Halen Tasavvuf Yolunda "Only" Devam ediyordu ki sonudna bir yol 

(Tarik) olmanin, yol çizmenin önemini farketi ve, Raşidin kendi gittiği ve 

Çizdiği Yol olan, Raşidin Yolunu, Raşidi Tarikatını kurmaya karar verdi. 

Senelerden 2016 aylardan Ağustos. 

Avusturya: 

1989 da Avusturya Taş ocağında işci oldu (Wiener Baustof Werke). 

Daha Sonra Firmasi iki defa el degiştirdi Poschacher Natursteinwerk 

oldu. 

daha sonra Taş ocağından Çıkışını aldı. 

Iki defa, yaklaşık altışar ay Büyük Kasap " Gresinger"de çalıştı. 

Mesleki Eğitim yaptı ( Ausbildung Elektrobetriebstechniker) mezun oldu 
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ve sonrada "Installationstechniker" sınavına girdi ve kazandı mezun 

oldu. 

Liesing Firmalarda Elektrik Teknisyeni olarak çalışdı. 

 

 

Tarikatin Özelliği : Mevsim Tarikati yani günlerin, aylarin, gecelerin, 

gündüzlerin, nurun, ve ziyanin, ve mevsimlerin devaren ettirilmesini 

talim eden, bir yol ve tarik ve usul. 

 

Kuruluş Sebebi ve Prensibi :  

 

"River" Nehir ile yarışma, Nehir ile birlikte koşamazsın, o seni hep yener, 

çünkü sen yorulursun, amma o yorulmaz. 

(Karoglan sözü 05.09.2016) 

 

yukardaki söze açıklama : muhammed misyonu, ibrahim misyonu, 

kominizm misyonu, gibi bir misyon akıp gelen bir nehir gibidir, onlarin 

binlerce askeri vardır, sen yalnız başına onlarla yarışamazsın, onlar hep 

yener kazanır, çünkü onlar bir grup, o yüzden bir grup, bir tarikat olmak 

lazımdır, yalnız asker tek atlı araba gibi, grup 10 askerse 10 atlı araba 

gibidir, o yüzden raşidi tarikatını kuruyorum seven ardımıza takılsın. 

 

Raşit - Raşid - RAŞiD -   َراِشد isminin anlamı :   َراِشد Raşit Raşid RAŞiD 

 

Anlamları: 

1. Doğru yola giden 

2. Akıllı 

3. irşad edip öğreten 

4. Öğretmen 

5. Baş Öğretmen 

6 . Öğreten eğiten Allah 

7. Öğretmen olan Allah 

8. Olgun , Kemaline Ermiş ,Yetişkin, genc delikanli 

 

MÜRŞiD : Egitici ,şeyh, mürebbi ,terbiyet edici, ögretici, ögretmen, Baş 

Öğretmen. 

 

Raşidi Tarikatının Amacı ve Gayesi :  

Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hocanin Hakkalyakin veya keşfen bilip 

yaşadiklarini, bir cemaate ve gruba ögretip, misyonunun, (Level in) 
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ondan sonrada devam ettirilmesi. 

Esteuzubillah 

 

ٍم يَتَفَكَُّرونَ  نأهُ إِنَّ فِي ذَِلَك ََليَاٍت لَّقَوأ ِض َجِميعًا م ِ َرأ ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْلأ َر لَُكم مَّ  َوَسخَّ
 

Esteuzubillah 

 

Ve sahhara lekum mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı cemîan minhu, inne fî 

zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. 

 

Meali : 

Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden (bir lütuf olarak) size 

musahhar (emre amade) kıldı. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir 

kavim için mutlaka âyetler (ibretler) vardır. 

 

CASİYE Suresi 13. ayet 

 

عَُل فِيَها َمن يُفأِسُد فِيَها َويَ  ِض َخِليفَةً قَالُواأ أَتَجأ ُن  َوإِذأ قَاَل َربَُّك ِللأَمالَئَِكِة إِن ِي َجاِعل  فِي اْلَرأ َماء َونَحأ ِفُك الد ِ سأ

لَُم َما   ُس لََك قَاَل إِن ِي أَعأ ِدَك َونُقَد ِ الَ تَعألَُمونَ نَُسب ُِح بَِحمأ  

 

Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardı halîfeten, kâlû e tec’alu 

fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâe, ve nahnu nusebbihu bi hamdike 

ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn. 

 

Meali : Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife 

kılacağım.” demişti. (Melekler de): “Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek 

birisini mi yaratacaksın? Biz Seni, hamd ile tesbih ve seni takdis 

ediyoruz.” dediler. (Rabbin de): “Muhakkak ki ben, sizin bilmediklerinizi 

bilirim.” buyurdu. 

 

Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hocanin Hakkalyakin veya keşfen, 

insanoglunun yerüyünden kainati idare edebilcek bir güce sahip 

oldugunu bilip, ve bu konuda bazi tatbikler yapinca, ve bunu devam 

ettirecek, ve ilerde dahada geliştirebilcek kivamda, yol arkdaşlari, tarik 

mensublari aramasi, ve bildiklerini, yetenekli ve ögrenip yaşamak 

isteyenlere anlatma istegi ve gayesi sebebiyle kuruldu. ve amaci ve gayesi 

sadece, insanin, yeryüzünün ve kainatin halifesi oldugunu bizzat, hakkal 

yakin insanlara ögretmek. 

 

ُ فَأَنَّى يُؤأ  َس َوالأقََمَر لَيَقُولُنَّ َّللاَّ َر الشَّمأ َض َوَسخَّ َرأ نأ َخلََق السََّماَواِت َواْلأ فَُكونَ َولَئِن َسأَلأتَُهم مَّ  
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Ve le in seeltehum men halakas semâvâti vel arda ve sehharaş şemse vel 

kamere le yekûlunnallâhu, fe ennâ yu’fekûn. 

 

Ve muhakkak ki "Gökleri ve yerleri kim yarattı, Güneş ve Ay’ı kim (size) 

musahhar (emre amade) kıldı?" diye sorarsam mutlaka, "Allah" derler. O 

halde o misyonun, size yükledigimin kiymetini bilip, ona sahip cikin, 

yüklenin onu artik ,yani kainati yönetin artik. 

 

ANKEBUT Suresi 61. ayet 

 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

َ ِمنأ ِعبَاِدِه الأعُلََماء َشى َّللاَّ  إِنََّما يَخأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

innemâ yahşâllâhe min ibâdihil ulemâu 

 

Meali : 

 

Kulları içinde ancak alimler, Allah’tan (gereğince) korkar. 

 

(Sadakallahul Aziym FÂTIR Suresi 28. ayetten pasaj) 

 

Mesela sana bir örnek ile Elma diye bir bitki var, bu bitkinin cekirdegini 

topraga dikince, seninde Topragi elmaya ceviren bir fabrikan olmuş 

oluyor. 

Yine Mesela Kayisi diye bir agac veya bitki var, onunda cekirdegi var, ve 

sen bahcene kayisi cekirdegi dikip, bakimini yapinca, yine seninde 

Topragi Kayisiya ceviren bir fabrikan olmuş oluyor. düşün eger o 

cekirdek olmasaydi, sen binler sene ugraşsaydin, ne topragi elmaya 

cevircek bir fabrika, nede topragi kayisiya cevircek bir fabrika kurabilir ve 

öyle bir Teknolojiye erişebilirdin, halbuki Hak Teala, bunu cennetten alip 

gelip, dünya da dikilmesini sağladı, ve artik cennet meyvasi dünyada 

topragi elmaya ceviren bir fabrikamiz var, hem bu bir tane degil, birde 

her elma fabrikasi yine, kendi gibi binler fabrika kurabilcek binler 



©Rasittuncakitapları 
 

 
7 

 

cekirdegide ayni anda imal ediyor. sen fabrika kursan, peki senin 

fabrikan, kendi fabrikasini bir de klonlaycak, kopleyecek, ayni fabrikadan 

kurulmasini saglayacak, Sıkıştrilimiş birde elma fabrikalari üretcek bir 

teknolojiye erişebilirmiydin, şayet bunu rabbimiz ikram etmiş olmasaydi. 

yani bunlari görüpde "Allahuekber" Rabbimiz büyüksün dememek 

eldemi peki. hani Hasan Kaçan vardiya ekmek teknesi dizisinde baba 

büyüksün diyorlardiya, yani Allahin bu mucizelerini bereketlerini gören 

birisi, ancak gercek alimlerdir, o nun bu harika fabrikanin daha mucizevi 

binler gizli halini, ancak hakkiyla gercek alimler anlayabilir, ve 

hakkiylada rabbinden, onlar korkar. ve namazda Allahu ekber denince, 

bunun elleri kulaklara kadar kaldirmak olmadigini, ancak onlar 

farkindadir, yoksa kulaklara kadar elleri kaldirmak bilmem kulak 

memesine degdirmek işin fasa fisosu, bu ancak rabbimizin, her an ayri 

demde ayri bri yartatişda, yeni bir sanatini icra ettigini görüp, ondan bu 

sanatin mucidindende hakkiyla onlar korkar. ve Rabbim Allahim 

büyüksün derler. oysaki halk elma yer, armut yer, birgünde demez, Allah 

bu topragi nasil oluyorda sulu armuta ceviriyor bize böyle? tatli rizik 

haline getiriyor demez, bir kere bile tefekkür etmez, yani öyle olunca 

yillardir uyuyan insanlik ve rabbimizin kudretinin ilminin büyüklügünü 

kebir ve tek ve yegana büyük "EKBER" oldgunu idrak etmek ancak ilim 

ile olur, ilim sahibinede alim denilir, ve eger bir alim gercek alimse, onun 

Allah a iman etmemesi düşünülemez, yoksa eger sahte bir alimse, bu 

eşsiz sanata kör bakar, onu bunu kopyeleyip, rabimizden caldiklarini ben 

buldum ben yaptim diye hirsiz tilkilik ederde, rablige kalkar. halbuki 

bütün fiiller ondan gelir yine ona gider, ve öyle olunca, ben ise bu ilimlere 

nasil sahip oluyorum, yahut bu alimler bu ulvi tefekküre nasil vakif 

oluyor, o da sen gibi ve aynen ben gibi, peynir ekmek, tarhana corbasi, 

elma armut,.... yiyoruz. nasil oluyorda benim yedigim ayni elma armut 

peynir ile ben bu tefekküre varirken, ayni elma armutu yiyen diger adam 

zerre ayikmiyor. ve Allaha tapacagi yerde, bir de isyan edip, Allah i yok 

sayiyor, fark nerde peki, işde fark : nasil bir elmayi nereye diksen, elma 

fabrikasi olup o yeni elma ve elma fabrikalari üretiyorsa, ben ve alim 

kimseler dahi, ayni elma gibi, armut gibi, yahut oksijen gibi, altin gibi, 

ayri bir türüz, cünkü benden de yaratan bir cift yaratmiş, ezvac halinde, 

ve benim fabrikada işde, ayni senin yediginden yesemde, benimki böyle 

bir meyva ve ilim ve tefekkür meydana getiriyor, ayni bahcenin 

topragindaki iki daldan, elma dali topragi elmaya, portakal dali ise, yani 

diger bir avuc topragi, portakala cevirdigi gibi, benimkide böyle, senide 

benide hayret makamina cikaran bu ulvi tefekküre götürüyor 

elhamdülillah. ve sen hased edip, ve beni cahil sofulardan sanma, ve 
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sende niye yok diye diyerekde hayiflanma, sen ben degilsin ki benim 

üründen verebeilesin. amma işde biz tarikati raşiidi kurduk, ve ilmimizi 

yaymakdayiz, ve yeni raşidi fabrikalari kurulmasina yardimci oluyoruz, 

yeni raşidlerin cogalmasina yardimci oluyuruz, sende tarikimize intisab 

et, desturumuza harfiyyen uy, sende bir gün, raşid ol, ve raşidi bil sen, ve 

raşid meyvalarina er. yoksa ibrahimler ibraihimden fatmalar 

fatmadan,Franzlar franzdan, raşidlerde raşddendir, sen ibrahimken raşid 

olmayada kalkma, muhammed isen, muhammed kal, ibrahimsen, 

ibraihim kal, ve özünü bozma, sende nefsini terbiyet et ve yolumuza gir 

ve özünü bul, sende ibrahimsen, sendeki cekirdegi inkişaf ettirki cicek 

acsin, ve ibrahim ne demekdir sende de o yüze cikip meyva versin azizim. 

 

ve vaaz sohbetleriomizin birinde dedikki : 

 

Ey insanlik görmezmisiniz 

Güneşin feri yok, bu sene nerdeyse bizde yaz bile olmadi . 

yani güneş işigina arapca Dziya 

 ضي 

 

denilir.yani Ziya sizin anlaycaginiz ziyanin yani glow un yani 

güneş işiklarinin yansimasi azalmiş yeni vaazimizin konusu alfa beta 

gama işimasi yani radyoaktivite, kisacasi güneşimizin ziyasi tükenmiş 

malesef son ziyalar bitmek üzere yani ey insanlik kimse ikizler burcu 

cocuk yapmak istemiyor galiba cünkü ikizlerin kadini doyumsuz olabilir 

dedik diye kimse ikizler cocugu yapmaya yanaşmiyor ve böylce 

güneşimizin 

hic erkek ziya bebeleri, dişi ziya olmaz fakat ve ikizler burcu 

kalmamiş, ve kadin ikizler ve erkek ikizler cocugu kalmamişki 

güneşimizin ziyasi bitmek üzere, olanlarda göcer ise ziya kalmaz . aaa 

ben size ne diyen a lafi kicindan anlayan ahmaklar, Allah 12 ay koymuş 

12 burc varsa 12 burcunda eşit şekilde dagilmasi lazimki bu güneş 

sistemimizde her şey rayinda yüzsün, birisi biraz azalsa da fazla olsada 

denge bozlur. mesala neptun bebeleri azalsa nuh bebeleri azalir ve su 

ve rahmet kesilmeye başlar,neptün bebelri cogalirsa bu sefeerde 

taskinlar olur seller olur,jüpiter azalsa keciler azalir yakub bebeleri 

azalir yine olmaz. herkes tohumu atarken öyle ayarlama tohum atmaasin, 

lütfen kadere kirkbeş deyip atsin tohumunu, ve özellikle ikizler bebesi 

yapin yani. ikizler babasi olcaklar şimdi tohum atcak olanlar, şimdi 

dikilen tohumlar mayisda haziranda filiz vercek, haydi gec kalmayin ziya 

isimli cocuklar , tohum atin lütfen, yoksa bu güneş yemin olsun sönerde 
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karanlikda kaliriz. 

 

hemde Ziyayi hapse atmişlar, yani ziya hapisdeki böyle feri yok, 

doguyar amma isitmiyor. hanim bu yazdan beri camaşir serdiginde 

diyorki 

güneşin feri yok kurutmuyor diyor, yani bir nakşi büyügü demişki bizim 

sizlere verdigimiz feyizi eger muhafaza edebilseniz bu size kiyamete 

kadar yeter demişler yani feyz veya füyüzat veya ziya alfa Işıması yani 

güneşimizden bizlere gelir ve Muhammed yazili kuran ise ve kuran 

kainatin yazilimi ise Muhammed kainat ve güneşimiz iki cihanin güneşi 

muhammed mustafa, ve bizler güneş bebeleriyiz yani muhammedin 

parcalariyiz. ve güneş sistemimizin icindeki her bir özellik o sistemin 

işlevi icin gerekli ve her cibilliyat bir peygamber grubunu temsil eder 

demişdik dah önce, ve keciler oglak buralari şuayb ve yakup cocuklari 

dedik, ve onlarin azalmasi yani jüpiter burcunda doganlarin azalmasi o 

cibilliyati taşiyan sebze, meyva, hayvan, insan ne varsa azaldi 

demekdir. ve cimento yoksa harc nasil olmazsa, yahut cimentosu az bir 

harc ile yapilan duvar, nasil saglam olmaz ise hepsinin dengeli olmasi 

lazimdir. ve amma herşeyin fazlasida zarar azida zarar. lütfen insanlar 

aralarinizda konuşun kaynaşin, ve ikizler bebesi yapin. muhammed 

ikizler 

burcudur yani MuhaMMed de üc tane mim vardir yani M harfi latince 

ikizi 

temsilm eder ve yine MeryeM de iki tne M var yani onda ikizler burcu 

vardir yani Yine HAVVA da iki tane V veya Hawa yazarsak oda teers ikiz 

demekdir. ve ziya güneşimizin parcacigidir yani partiküllerirdir. yani 

foton enerjisi.Radyoaktivite  

 

α (Alfa) ışıması: İki 

Nötron ve iki protondan meydana gelen, +2 yüklü bir Helyum çekirdeği 

yaymaktır. Bu ışıma sonucunda, proton ve nötron sayıları 2'şer birim 

azalır. Bu tanecikler +2 yüklü oldukları için elektromanyetik çekime de 

yakalanırlar. Bu ışımaların durdurulması çok kolaydır. Örneğin bir 

kâğıt yaprak bile yeterli olur. 

 

Peygamberimizin ziyasini devam ettirmesi icin güneşimizin alfa işimasi 

yapmasi gerekir. ve alfa simgesi budur α 

ve bizler muhamedin eeli beyti olarak yani güneşimizin cocuklari olarak 

alfa işimasi yapmamiz lazim demekdir bu. ve alfa işimasi demek her 

yaptigi işinde alfa hareketi yapmakdir. bunun birkac örnegini 
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gösteriyorum resimlerimde,  

 

     

 

Bu bir alfa oturuşu yani mehdi oturuşu 

 

     

 

Bu bir alfa oturuşu yani mehdi oturuşu 

 

eger ayak ayak üstüne atarsanz, bu alfa oturuşu demek olmaz yalnişdir o 

oturuş. 

 

yani fircanizi tutarken serce parmagin arasindan gecirmek ile 

yine alfa yansimasi yaparsiniz, yine misvak öyle, bu peygamberin sünneti 

ile sabittir, onun yani Muhammed Mustafanin misvak tutuş sistemi bu 

şekildedir.yani muhammed hep alfa yansimasi yapmişdir. 
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yine el yazisisi ile yazi yazmak demek ve özellikle harflerine 

alfa işareti koymak demek, yine yazarken alfa işimasi yapmaniz demek,  
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demişdık ve böylece sizlere ilk defa kainatın ve güneşin ziyasını bile bizler 

tarafından yönetilbilcegini bizzat hakkal yakin ögrettik, ve binlerce insan 

bu oturuşu ve duruşu cok benimsedi, hatta tiryakisi oldu da, artık 

vazegecemez oldular, ve böylece bu sene sıcak bır yaz gecirdik ziyası bol 

bol bir yaz gecdi ve artık sonbahara geldik ve ve birkac gün önce kendi 

aileme ve cocuklarıma tenbihledimki artık sonbahar geldi ve yaprakların 

sararması ve soguklarin gelmesi icin buziyanin azalmasi şart, o yüzden 

artık ziya hereketi olan alfa oturuşu ve dıger alfa herketlerini terkedın 

dedim yanıi mehdi oturuşunu şimdilik terkedin dedim ve islamda terki 

terke diye birşey vardır, 

 

Tasavvufdaki Terki Terk Nedir? 

 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

 َوذَا النُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَاِضبًا فََظنَّ أَن لَّن  

َر َعلَيأِه فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَن الَّ إِلَهَ إِالَّ  نَّقأدِ   

 أَنَت ُسبأَحانََك إِن ِي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 

 

Sadakallahul Aziym Enbiya Suresi 87 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi  

fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez  



©Rasittuncakitapları 
 

 
13 

 

zâlimîn. 

 

Sadakallahul Aziym Enbiya Suresi 87 

 

Meali:  

 

Ve Yunus Dediğim olmuyor diye Gadablanip kizmiş ve gitmişdi ve  

Karanliklarin icinden şöyle seslendi: " O ndan başka ilah olmayan Allah  

Hakkı için, Muhakkak ki Ben, Zulüm ve Karanlığı, Kötülüğü Seçenlerden  

oldum. 

 

Sadakallahul Aziym Enbiya Suresi 87 

 

Allahümme Salli ala Muhammedül Vaadül Emin, 

Allahümme salli ala Yunuse Vadehu bil Avdeti 

Allahüüme salli Ala Mehdi Zamanül Emin vezzamanul Avdeh. 

 

Yolculugumuza başliyoruz :  

 

Gecen sene yazdik ki güneşimizin ziyasi azalmiş, güneşimiz iki  

cihanin güneşi Muhammed Mustafa, güneşimizin ziya yaymasi icin alfa  

hareketi yapardi, ve onun sünnetiydi diye anlattik. ve ikizler bebesi  

dünyada azalmiş, eger böyle olursa güneşimiz söner gider, ve bu yüzden  

ikizler bebesi yapin, ve ikizler bebesi icinde, her amelinizde  

fiilinizde sözünüzde alfa dalgasi yayin dedik, ve sizlere alfa oturuşu  

ve alfa hareketerinden örnekler vermişdik. ve sizleer ne güzel mehdi  

askerlerisinizki alfa oturuşu ve herketleri o kadar yayildiki,  

elhamdülillah bu sene kadar ziyasi kuvvetli ve sicak bir yaz olmadi ,  

hepinize aferin, sizler ne güzel mehdi askerlerisiniz böyle, tamam artik 

terki terk etme zamanidir, ve her evden en az bir şahis, artik alfa  

hareketi ve oturuşu yapmayi terkediversin, yapmak sünnet ve sevap 

oldugu 

kadar, teketmek de evla ve sünnet ve gerektiginde mucib olandir. artik  

bu kadar sicak ve ziya herhalde yeterlidir artik, biraz biraz terkedelim 

amma yine garerince kalcak kadar terkedin, tamamen terketmeyin. ve  

artik sicaklar biraz biraz bizi terketsin serinlesin ortalik. 

 

Tasavvufdaki Terki Terk Etmek Nedir : Terketmek 

mesala Peygamberin abdestli gezme sünnetini aldin tuttun, ve artik o  

hale geldinki, abdestsiz adim atmaz oldun, ve sonunda öyle bir noktaya  
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gelirsin ki, artik o terkettigin abdestsizce gezme olayina tekrar  

dönmene, ve abdestsizce gezivermen, senin tekrar abdestli olmayi  

terkedivermendir. önce abdestsizligi terketmişdik ve birinci terki  

teketmişdik ikinci terk ise o terkettigin şeyi terkedivermendir.  

sebebine gelince mesala mevsimler ilkbahar ile başlar ve ilkbaharda  

bütün renkler yerini, hayat ve Hay ve diri olan Allahin sifati ile, yeni 

bir can bulmak, ve haşrolmak toplanip bir bedene yol almak olan, yeşile 

birakir. ve başka renkler terkedilir ve onlarin yerine yeşil tercih  

edilir ve ilkbahar olur. sonra ilkbahar biterken bizlerin, yeşil bugday  

yerine, sari ermiş bugday icin, yine yeşil erik yerine, ermiş erik, yine 

ham karpuz yerine, ermiş karpuz icin, kirmizi sari ve turuncu rengi  

tercih etmemiz lazimdirki, yaz olsun ve yaz mevsiminin rengi kirmizi ve 

beyaz ve ateş sarisi ve saridir aydinlikdir yani bütün renkleri bariz  

eden aydinlik tercih edilir. ve yaz bitince bu sefer, daha cok sari ve  

sararma solma ve ölme, ve kahvrengi tonlari yani, camur rengi tercih  

edilir, yani ölüp topraga karişma, hadisesi oldugundan toprak rengi,  

yani camur rengi revacdadir, ve diger renkler rengini ölümün rengi  

toprak rengine birakir kahverengi ve tonlarina, sonra sonbaharda  

bitince, kış gelmesi icin, karanlik ve zulümet rengi siyah ve gri tonlar 

tecih edilip, bütün renkler renklerini gece rengine birakir kendini, ve 

sonbahardan kışa gidecek olanin tercihi, zulum ve karanlik olmalidir,  

bunun bir nevi aciklamasini daha önceki sohbetlerde yapmişdik, mesala  

kisa bir hatirlatma: dünyada kötüler yok edilip bitirilmez ve winter kış 

icin gecenin koyu oldugu zaman, ve burclari winter kış burcu olanlara  

zamani birakmak icin, işde karanlik ve gece yani kötülük bir nevi galip 

gelmeye başlar, yaz demek ise iyiler, iman ve müminlerin galip olmasi  

demekdir demişdik. ve yunus efendimiz vahdeti vücut seviyesine cikinca 

o 

terkettigi bütün reklerden gecip zulumeti secmek zorunda birakilmiş, ve 

hani insan dertlere ve cilelere, kötülerin cilesine ve zararina maruz  

kalinca, bende bundan sonra zalim olcan anasina satan, "bu dünyada 

deveye dikken insana tiken geciyor" deyip 

artik iyi olamanin fayda etmedigini görünce yazdan kişa gecildigini  

görünce, bunlardan kurtulmak icin bir an sitem edip bende kötü olmk  

istiyon denir ya, işde o sitem hali ile yunus efendimiz vaadinden avdet  

edip, sözünden cayip "artik bende zulümeti secdim, bende kötü olcan" 

demiş. 

amma yunus baligi zalim olamazki ne kadar sevecen bir balik, ne kadar  

dost canlisi bir balik degilmi, ondan kim kötülük beklerki, yunusa kötü  

ol deseler ancak belki sadece birazcik ciddi durabilir, yine gülümser  



©Rasittuncakitapları 
 

 
15 

 

yine sevecendir, o kötü olamazkine, amma demiş Hz Yunus efendimiz  

ninovalilara sitem edip bende zalim olcan deveye diken ... demiş yani.  

yani ona terki terketmesi ögretilmiş bütün mesela sadece bu. yani sadece 

iyiler iyi degildir bazende kötülük iyidir, yani gece hic olmasa hep  

gündüz olsa, ne zaman yatip dinlencez, hep yaz olsa suyumuz nerden  

gelcek, suyumuzun akip geldigi daglara kar nasil yagcak degilmi, bu  

dünyanin carki nasil döncek degilmi yani. iyilerinde hayatinda bazen  

kötü olabilmesini ögrenmesi lazim, dünya cok cetin. ve yine kötülerinde  

hayatta iyilik nasil bir tatdir nasil bir zevkdir, iyilik yaptirilarak,  

aynen hz süleymanin şeytanlari dalgic yapip, caliştirarak bir işe  

yaramasini ögretmesi, bunun icin olup, kötülerede iyilik lokmasi  

yedirmekdir yani, iyilligin nasil güzel bir lokma oldugunu onlara da  

tatdirmakdir. 

 

---oOo-- 

 

Halbuki Nakşibendi adabinda bu terki terk yalniş yorumlanmiş ve 

demişlerki  

 

Der tarik-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk: 

 

Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk  

 

Terk-i dünya: Dünya menfaati için iş yapmamak, dinini dünyayı 

toplamakta, kazanç sağlamakta kullanmamak. 

 

Terk-i ukbâ: Ahiret sevabı  

hesabıyla da bir bezirgan zihniyetiyle hareket etmemek, cenneti ve  

nimetlerini, ilahi cemali temaşa için terkedip Allah’ın rızasını,  

hoşnutluğunu gaye edinmek. 

 

Terk-i hesti: Kendi varlığını da terk edip Hak da fâni olmak. 

 

Terk-i terk: Bu terklerin zihnine yerleşip de ben ne fedakar insanım diye 

bir duyguya kapılmamak, onun da unutmak. 

 

---oOo--- 

 

Halbuki kapi kuran ve ve Hz yunus ve duasi olan o yukardaki resimdeki 

ayet varken 
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bunu böyle yorumlayip ve dervişlik dünyayi ahireti terkdip  

izdivaya cekilmek diye yorumlayan nice şeyhin sanan ahmaklar birde  

cukura girip sanki cukura girince ölümü anlayacak gibi, dünyayi terketme 

ilhlasini kazanmak icin, cilehane dedikleri cukura girmeyi yeglemişler, 

halbuki cukura girmek ile dünyadan gecilmez, daha cok dünyaya 

sarilmaya 

sebeb olur. ölümün korkutuculugunu, topraga girmenin vehametini 

gören,  

dünyadan vazgecebilirmi, ahmak şeyhler ahmak sofiler, sen ateşin  

yaktgini farkdince ateşi sevip icine girmeyi mi istersin, yoksa ateşden  

kacarmisin? bu ne ahmaklik, cocuga bile cıs dersin cıs dersin ateşi  

anlatmak icinde, o anlamaz, en sonunda elini soba borusuna degdiripde  

yakinca, ateş ne demek anlarda, bir daha soba borusuna varmaz, sen bu  

kadarmi ahmaksin ki topragin icine gömülmenin ölmenin bu kadar  

vehametini, cukura girip görünce, insan ölmü + sevebilirmi, ahmak  

cocugun ateşden kacdigi gibi, nefsin ölümden kacmak ister durur o  

zaman, ve hayatin zehir olur ondan sonra.  

 

Hic bir peygamber cilehaneye girmemişken, sen yusufun girdigi  

hapsi cilehanemi sanirsin, hayir o cilehane degil yusufun isminde iki  

harf olan iki "UU"su, ve iki "u" daki iki kuyu, biri üstü örtülü kuyu,  

zindan kuyusu, bir digeride alti örtülü kuyu yani atildigi gercek su  

kuyusu, yani YUSUFDAKI iki U harfinin ondaki canlanmiş hali yani. 

 

oysaki muhammed "nefsininizinde üzerinizde hakki var" 

demişdir . kim diyor sana öyle çile haneye gir, dünyayi terket, yeme  

icme riyazet yap diye, hangi peygamber yapmişda, sen böyle bir yalan  

uydurdun, senin böyle yaparak elde ettigine peygamber ve islam ahlaki 

ve 

kermet ve mucize degil, ancak istidrac denilir. yani zor ile mal  

gaspetmek gibi insanin yapabildigi yetenekler belli, ahmet mehmet  

yapamazken, sen nasil yapiyorsun bu keramet benzeri sihirli işleri, yani 

bedeni zorlayarak yani mesala aslani teerbiyet ile sanki anlarmiş gibi  

konuşturmak veya bir fiili yapmasini ögretmek, halbuku o yaptigin  

terbiyet degil, onun yiyeceginin öyle verilmesi sebebiyle, onun onu  

yapmaya zorlanmasindan başka şey degildir. ekmek et hatirina 

maymunluk  

yapan aslan kaplan demek olur. yani buna kim ben aslani kaplani 

terbiyet 
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ettim derse, ben onun ta agzinin ortasina kocamanca .... emi, ahmak  

insan, Aslanin tabiatinda konuşup Allah demek varmi, sen ben gibi yahut  

bisiklet sürmek varmi, yahut senin hatirina sana gösteri yapmak varmi .  

işde kiyametinde zamani ve saati olmasina ragmen, ahmak 

insanoglunun,  

Allahi kiyamete zorlamak diye bir söylem geliştirmeside böyle birşey, ve 

herkesin birbirne olan bagi ve netzi sebebiyle bir yeri yikmak ve  

Allahi zorlamk tabiri ile, orayi yikan, başka bir yerde onun ziddi bir  

güzellige sebeb olmakda, yine iyilik yapan biride onun ziddi olan  

biryerlerde kötlük olmasina sebeb olmakda. halbuki dünyanin bir yeri  

gündüzken, biryerinde karanlik ve gece galip ise, o zaman iyiligi  

kovalamak, gecenin gelmesinemi sebeb olur, iylik kovalandikca  

kacacakdir, gecede onu takip edecekdir, ve iyiligin kovalanmasi, ancak  

mesela iyilik türkiyede ise, kovalaninca doguya gitse, arabistana varir, 

ve gece ve kötülük ise onun yeri türkiyeye gelir, ordanda kovalansa, bu 

sefer iyilik hindistana gider, eger doguya giderse, bu sefer kötülük ve 

gece türkiyeyi birakip, onu takip edebilmek icin, arabistana gecmesi  

lazimdir, yani gece gündüzü kovalar, yazda kışı, ve ne o ona galip  

gelebilir, nede o ona. zaman geliri 21 Haziran olur, gündüz galip gelir, 

ve ertesi gün ise yerini geceye birakmaya başlar, ve taa 21 Araliga  

kadar gece yavaş yavaş galip gelir, 21 Aralik gelince, gece tamamen  

galip geldim sannederken, ertesi gün artik yerini gündüz ve aydinliga  

birakmaya başlar. yani kimse Allahi öyle kiyamete falan zorlayamaz.  

Dünyayi durdursan bile, bir yani gece, bir yani yine gündüz olcakdir  

"zoooone" cikiş yok burdan yani. 

 

Allah hayir ile şerri zevc olak halketmişdir. terazinin iki  

kefesi gibi, biri inince digeri cikar, digeri inince digeri cikar, vusta 

yol onlari ortada tutabilmekdir. ortada durunca ilkbahar veya sonbahar  

olur. hafif ağir taraf, veya hafif yeğni taraf olarak.onlarda sabit  

degildir, ve yunusa kötü olmasi zulümu secmesi, terki terk etmesi  

ögretillmişdir, ve görevi terkeden peygamber, sözünden cayan 

peygamber  

olurmu, evet var, ve Allahin takdiridir bu da, vaadine avdet eden  

peygamber, hz yunus. yani cok iyi olma biraz kötü olmasini da ögren  

iyileri kandiran cok olur herkese herşeye evet dme hayir demesinide  

ögren, veya ayet ile sabit "öyle cok cimride olma, veya cok eli acikda  

olma" , diyor Rabbim, bir temsili misal olarak al bunu, bütün hayatina  

ve fiillerine, amellerine ve emellerine uygula. 
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ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِط فَتَقأعَُد َملُوًما َها ُكلَّ الأبَسأ عَلأ يََدَك َمغألُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َوالَ تَبأُسطأ ُسوًرا  َوالَ تَجأ حأ مَّ  

 

Sadakallahul Aziym isra Suresi 29 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve lâ tec’al yedeke maglûleten ilâ unukıke ve lâ tebsuthâ kullel bastı fe 

tak’ude melûmen mahsûrâ 

 

Sadakallahul Aziym Enbiya Suresi 87 

 

Meali:  

 

Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. 

 

Sadakallahul Aziym Enbiya Suresi 87 

 

Vusta yol azizim vusta yol. 

 

Ben tam delikanlilik vaktimde tirpan bicmesini ölgrendim, o zamanlar 

imam hatip altinci sinif falandim. 

 

ve birgün tirpan bicip gelirken beni görenler bana özenmiş ve  

bir kadin dediki sen okuyorsun amir memur olacaksindir, netcende 

tirpan  

biciyorsun dedi, bende Dedim "ögrenende karnimda dursun" dedim cok  

hoşuna gitdi.  

 

yani sizler ey mehdi cemeati!, 

 

öyle cok uslu kuzu koyun olmayin, bazen dişlerini gösteren bir 

kurt olmasinida ögrenin, biraz kötü olmasinida ögrenin, ve karninizda  

cebinizde dursun o ögrendiginiz. kötü olmayin amma, size bir kötülük  

yapmak isteyen olursa, cikarin cebinizden karninizdan o kurt halinizi ve 

kendinizi savunun, o zaman size kötü olmak nede yakişir, kendini,  

islami, iyiligi ve mehdiyi savunmak icin kötülerden oluvermek. 
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VE ARTIK ZiYAYI TERKEDiP yavaş kötü ve karanlik olma zamani ve bu 

vakitler dedik önce sünnetler kacmaya başlar amma bu sünnet 

namazdaki sünnet ammda yapatig iz başka bir sünnet, sonra bir vakit 

farz kacar, sonra iki vakit, derken birde bakmişsin birkac günlük farz 

namaz kacmiş, ve taaaki bu eksi -31 olunca, yani 31 tane namaz kacinca, 

sonbahar girdi demekdir, amma kacdi diye öyle birakamayip, ardina kaza 

etmek lazimdir. 

 

 

Raşidi Tarikatının Zikir ve Evradi Varmidir Nerden Temin Edebiliriz 

 

RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI V-PRO13.911  Yayinda  Forumuzda zikir 

bölümünde ve kitaplar bölümünde. 

 

Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen 

ilham yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan 17 ve 18 e kadar yani Es 

elüke Duasına kadar 17.18 dahil okuduktan hemen sonra 

Yağmur veya kar yağması için: 

Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , 

ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar 

ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham 

geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su 

içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf 

Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç. 

Güneş doğması için: ilham geldiği günler zikrin tamami okunup 

bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur 

olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile 

icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır. 

Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası. 

Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak. 

 

######################### 

 

 

Raşit İsminin Yazılış ve Gösterimleri  
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arapca Raşit 

 

     

 

Arapca Raşit 
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İşaret Dilinde Raşit Gösterimi - dilsizler icin- engelliler icin  

 

 

ZiKiR TESBiHi RESiMLERi MODELLERi 

 

YENi TESBiH MODELiMiZ BU ŞEKiLDE 
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Yaz mevsimi icin Bordo kirmizi ve beyaz ayracli, veya koyu kirmizi ve 
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beyaz va sari sarikli tesbih 

Sonbahar icin koyu sari turuncu veya kahvrenegi üzre beyaz ayracli ve 

beyaz sarikli. 

İlkbahar icin yeşil beyaz ve kirmizi sarikli tesbih. 

Kış için siyah üzre Bordo kirmizi ayracli ve yeşil sarikli. 

Zemheri icin beyaz üzre türkis ayracli veya caribic mavi ve caribic mavi 

sarikli. 

Yagmur icin saydam üzre kirmizi ayracli koyu mavi sarikli. 

9. SINIF SOFiLER 

 

 

Allah Zikiri günde bir defa olmak üzere, 6666 defa Allah zikredilir. 

Burasi Güneş Makamidir. izinsiz cekmeyiniz. Günde sadece “hizbul kasr” 

ve “6666” Allah zikiri cekilir. 

 

10 ve 11. SINIF SOFiLER 

Mevsim tesbihi talim edilir ve muhtarlar başkanlar kaymakamlar valiler 

tayin edilir. (bunlar manevileri) sonra “onlarin hatrina güneş dogar 

yagmur yagar kar yagar” hadisine devam edilip mutmain oluncaya kadar 

talim edilir. ve deneme yaptirtilir. 

Bu sofiler manen ilham yoluyla bilirler bu makamda olduklarini. 

 

13. SINIF SOFiLER 

Her bölgede bir tane güneş makamina birisi tayin edilir ve onlara güneş 

nasil dogar yagmur nasil yagar mikail iliminin birinci bölümü talim 

ettirilir. Ve birer tanede yardimci tayin edilirki, o hasta olunca digeri 

görevi devam ettirsin.  

 

15.SINIF SOFiLER 

Zamanin hakimi olmak ögretilir, ve zaman nasil geriye alinir, ve nasil 

ileriye alinir ögretilir. 

 

 

[b]16.SINIF SOFiLER 

Muhammed dediki  "iki günü birbirine eş olan zarardadir." 

 

şeytan ve deccal aleyhillane hic boş durmuyorlar, hergün bize karşi yeni 

bir silah üretiyorla, ve bizimde onlarla savaşacak yeni silahlara 

ihtiyacimiz var, allah bize, o gün hangi silahi ikram ederse, onu alip zikir 

corbamiza katmak zorundayiz, yoksa onlarla savaşamayip yenik düşeriz. 
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ve yine bize varid olduki yine,  yeni bir silah kuşanmamiz lazim, cünkü 

dedikya kafir deccal frekans ile oynuyor, ve bizim yazdigimiz bu 

dualarinda  kehrwertini aliyor, ve mesala duamaizin başinda, "onlar 

namazlarini muhafaza ederler" diye zikrediyozki, biz de o ayette gecen o 

nlar zümresini kaitilipda nerde olursak olalim namazimizi kilip 

kacirmayalim istiyoruz, ve kafir ise, ben bunu zikredip cekdikce, o da onu 

ters ceviriyor ve oluyormu sana "onlar namzlarini kacirirlar" ve o zaman 

bir de bakmişin öglen namazi calinmiş, ucmuş bilme ertesi gün sabah 

gitmiş, veya hakeza hakeza, siz anlyin artik, yine biz "ya halim ya selim" 

cekiyoz yani sakin olabilmek icin, ve o da onu ceviriyor ve bize bir hiddet 

geliyor, ve yanardag gibi yeri gögü püskürüyoz, yani zor azizim, bu 

kafirlerle mücadele zor, silah lazim, ve yine varid olan silah ise, tam 

olarak bende henüz kullanmasini tam bilmiyon amma, o şu ki : 

 

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bir gece Rabbine şöyle dua 

etmiştir: 

 

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen 

Kendini sena ettiğin gibi yücesin." 

 

"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet 

ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 

'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz 

Onun katındadır." 

 

(Hadis-i Şerif ) 

 

 

ُ َما يََشاء َويُثأبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الأ  ُحو َّللا  ِكتَابِ يَمأ  

 

Yemhûllâhu mâ yeşâu ve yusbit(yusbitu), ve indehu ummul kitâb. 

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Allah, dilediği şeyi siler, yok eder (mahveder) ve (dilediği şeyi) sabit kılar 

ve ümmülkitap (ana kitap), O'nun indindedir (nezdindedir).  
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(Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 39. ayet )  

 

ve saliklarimiz yol tarikatimiza tabi olan, yol arkadaşlarimiz, 

bizim  yolumuzda, şu an durdugumuz yer olan yere gelince, belalar 

musibetler etraflarını sarınca, ve atıkları her ok kendinizi vurar olunca, 

ve hatta elinde tuttugun senin olan bir bicak bile seni kesmeye yeltenince, 

anlaki buraya ayak bastin, ve Allah bize burada bu silahi gönderdi  ki 

henüz bende tam manasi ila kullanmiyorum, amma kullanim 

talimatnamesi şu olaki, biz o duanin sadece  

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim." 

kismini tekar edecegiz, amma allahu alem  tam sayisina ulaşmadim 

henüz, ne zaman bu kalkan işe yarar denemem lazim, ve 41 defada karar 

kilmak istiyorum amma,  

henüz belli degil. 

işde bu ayeti okurken öyle tefkkür edesin ki  ey salik, ey yolcu: 

Allahdan gayri bir mevcudat yokdur öyle olunca o sana hişimlanan bicak 

da allah var ancak o bicak bir sükastci şeytan veya cin veya deccal 

askerinin eline gecmiş (amma gercekden leinde amma frekansi elinde) ve 

onunla sana karşi savaşiyorlar,  ve sen o bicagi, o esir edilmiş halden 

kurtarip senin safina gecmesi icin de ki işde : 

Ey yüce Rab "Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine 

sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim." ve şu an sen bana hişimlanan 

bir bicak oldun, cünkü kainatta sendan başka bir mevcudat yok ise, 

öyleyse o senin hişimlanan bicak oldugun halindende, senden, sana yüce 

rabbe siginirim, senin o bicagin veya frekansin esir edilmemiş ele 

gecmemiş, ve  galip olan Allah haline iltica edip siginirim diye tefekkür 

et. ve bu yukardaki duayi günde 41 defa okuamaya devam et.  dedimya 

sayida degişiklik olabilir henüz tam testden gecmedi daha.  

   

Dua bu, ve bu dereceye erenler icin 16.SINIF SOFiLER icindir 

 

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim." (41 defa Haricen okuncak) 

 

 

17.SINIF SOFiLER[/b] 

Deprem ögeretilirki ve Mikail aleyhisselamin ikinci kisim görevleri talim 

edilir ve deprem nasil olur nasil yapilir ögretilir. 
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19.SINIF SOFiLERE 

Hizir makami ögretilip talim ettirilir ve tarikatin pirini, olay vuku 

bulunca aramasi talim edilir. Bizatihi onunla (tarikatin piiri ile) kelam 

etmesi lazim geldigi ögeretilir ve kimler o göreve (HIZIRLIK makamina 

)secildi liste tutulur. 

 

21.SINIF SOFiLER 

Kiyamet talim ettirilir ve oraya cikan kimseye kilit ve mühür vurulur. 

 

 

 

23.SINIF SOFiLER 

 

Mevsimleri Ayarlama görevi talim edilir, ve bu kainatin öyle otamatik 

pilotta calişmadigi, bizatihi yaşatarak ögretilir, ve bu görevi hak eden tek 

bir kimseye bu SIR verilir. (veliaht halife) 

24.SINIF SOFiLER 

Güneşin Çırasının tutuşturulmasi ögretilir. 

27. SINIF SOFiLER 

Kader bahsi ve SIRAT köprüsü Talim edilir, ve telepati telefonunu 

kullanmasi talim ettirilir. 

28. SINIF 

MEVLUD SIRRI talim ettirilir. 
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Raşidi Tariqatında Letaifler Çakra Merkezleri 

 

 

 

 

َم التَّاَلقِ  ِرِه َعلَى َمن يََشاء ِمنأ ِعبَاِدِه ِليُنِذَر يَوأ وَح ِمنأ أَمأ ِش يُلأِقي الرُّ َم ُهم بَاِرُزوَن    َرفِيُع الدََّرَجاِت ذُو الأعَرأ يَوأ

ارِ اَل   ِ الأَواِحِد الأقَهَّ َم ّلِِلَّ ء  ل َِمِن الأُملأُك الأيَوأ ِ ِمنأُهمأ َشيأ فَى َعلَى َّللاَّ َزى ُكلُّ نَفأٍس بَِما َكَسبَتأ اَل ُظلأَم   يَخأ َم تُجأ لأيَوأ

َ َسِريُع الأِحَسابِ  َم إِنَّ َّللاَّ  dgg الأيَوأ

 

Rafîud deracâti zûl arş(arşi), yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min 

ıbâdihî li yunzira yevmet telâk. Yevme hum bârizûn(bârizûne) lâ yahfâ 

alâllâhi min hum şey’un, li menil mulkul yevme, lillâhil vâhidil kahhâr. El 

yevme tuczâ kullu nefsin bimâ kesebet, lâ zulmel yevme, innallâhe serîul 

hisâb.  

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Yaşyanlardan Derecesi Arşa kadar ulaşmiş olan Kulumnuzun ruhunu 

Ayrilip secilme Talak gününde ona (onun Hesabina bakariz). Herşeyin 

bariz ve belli oldgu o gün derizki ona, Allahdan hicbirşekilde korkma, 

Bugünün hakimi Mülkünde Tek Hükümdar olan Allah dir, Bugün 

herkese ne kazandiysa o verilir, ve bugün ceza günü degildir, Allah hesabi 

cok süratli görendir. (Matematigi ve hesap yapmasini en iyi bilendir, 

kimin eksisi, vercegi borcu cok. kimin artisi, alacagi cok, iyi bilendir.) 

 

Sadakallahul Aziym MU'MİN Suresi 15. 16. 17. ayet 

 

Bütün Hak Tarikatlar,Kemala giden, Kemaline Ermişlige Giden yolda, 

Yaptirdiklari Seyri Sülük yolculugunda, Sofi ve Müridlerini, Bu Yolda 

Zikir ve Rabita yolu ile terbiyet ederek, tekamül yolunu secmişler. 

Peki Zikirin rolü nedir burada? ve zikirde önce "Allah" zikrini ele almiş, 

ve sonra baziliarida Letaiflerin Zikrini ele almişlar, ve  mesala Nakşibendi 

Tarikatina intisab eden,  yeni başlayan brine 5000 Allah zikiri cekeceksin 

günde diyor. peki  Bu sistemde, Allah sağırmı, duymazmiki, bir insan, 

Allah a  kendini duyurmak icin 5000 kere "Allah" desin. Birak 5000 i, 

100 bin "Allah" Zikri cekenler var günde, peki Allah sağırmı ki, 
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duyuramiyorsun Allaha. 

 

ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطا َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ ِن الرَّ  
 

ُن أَقأَرُب إِلَيأِه ِمنأ َحبأِل الأَوِريدِ  نَساَن َونَعألَُم َما تَُوسأِوُس بِِه نَفأُسهُ َونَحأ ِ  َولَقَدأ َخلَقأنَا اْلأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve lekad halaknâl insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuhu, ve nahnu 

akrabu ileyhi min hablil verîd 

 

Meali : 

 

Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz 

biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından daha yakınız. 

 

(Sadakallahul Aziym KAF Suresi 16. ayet ) 

 

Halbuki Allah bize, şah damarimizdan daha yakin, o senin her 

nefesinden bile haberdar iken, peki nedir bu zulum, 5000 kere Allah 

demek, ben temsili misal : Ahmetten bir bardak su istiyecek olsam, 

Ahmet e Ahmet in isimini 5000 kere söyleyipdemi isterim suyu, yoksa bir 

seslendim duymadi, bir defa daha ona duyurcak kadar bagiririm, ve ona 

duyururum isterim, peki nerden cikdi bu 5000 Allah zikri? yada 50000 

veya 100 000 Allah zikri 

peki bunlar safsatami, uydurukmu? yoksa alimlerece test  edilmiş 

şeylermi? 

 

ِحيم أَُعوُذ   َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ  

 

ًرا َكثِيًرا  َ ِذكأ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اذأُكُروا َّللاَّ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Yâ eyyuhâllezîne âmenûzkurûllâhe zikran kesîrân. 

 

Meali : 
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Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin. 

 

(Sadakallahul Aziym AHZAB Suresi 41. ayet) 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

فَى  َسنُقأِرُؤَك فاََل تَنَسى َر َوَما يَخأ ُ إِنَّهُ يَعألَُم الأَجهأ ُرَك ِللأيُسأَرىوَ   إِالَّ َما َشاء َّللاَّ رأ إِن نَّفَعَِت    نُيَس ِ فَذَك ِ

كأَرى َشى   الذ ِ قَى   َسيَذَّكَُّر َمن يَخأ َشأ لَى النَّاَر الأُكبأَرى  َويَتََجنَّبَُها اْلأ يَى   لَِّذي يَصأ قَدأ    ثُمَّ اَل يَُموُت فِيَها َواَل يَحأ

َم َرب ِِه فََصلَّى    أَفألََح َمن تََزكَّى َوذََكَر اسأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Se nukriuke fe lâ tensâ. İllâ mâ şâallâh(şâallâhu), innehu ya’lemul cehra 

ve mâ yahfâ. Ve nuyessiruke lil yusrâ. Fe zekkir in nefeatiz zikrâ. Se 

yezzekkeru men yahşâ. Ve yetecennebuhâl eşkâ. Ellezî yaslân nâral 

kubrâ. Summe lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ. Kad efleha men tezekkâ. Ve 

zekeresme rabbihî fe sallâ. 

 

Meali : 

 

(Kur’ân’ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın. 

Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı 

bilir. Ve kolay gelmesi için Biz (O’nu), sana kolaylaştıracağız.O 

halde,  fayda verecek zikri zikret (zikri öğret, öğüt ver). Allah’a karşı huşû 

duyan kişi seninle birlikte zikir yapacaktır (ve Zakir olup tezekkür 

edecektir). Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp 

zikretmeyecektir). Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde 

(ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felâha 

(kurtuluşa) ermiştir. Ve (o nefsini tezkiye edecek olan kimse) Rabbinin 

İsmi’ni zikredip ve de namaz kılsın. 

 

(Sadakallahul Aziym A'LA Suresi 6 dan 15. ayete kadar, 15 dahil) 

 

öyleki gecen haftalarda anlattigimiz "Allah" Esmasinin Ebced Degeri, 

yani sayisal degeri, frekans degeri 66 dir. ve öyleki günde 5000 Allah 

cekmeye başlayan biri yeni acemi sofi 5000X66=330 000  

 

MEGAHERTZ – DERECE – MEGAHERTZ ÇEVİRME 
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1 megahertz kaç derece eder? 359999971 derece/sn yapar. 

1 derece kaç megahertz eder? 0.0000000027 mhz yapar. 

 

MEGAHERTZ – HERTZ – MEGAHERTZ ÇEVİRME 

 

1 megahertz kaç hertz eder? 1000000 hz yapar. 

1 hertz kaç megahertz eder? 0.000001 mhz yapar. 

 

ve 66 demek bir "Hertz" demekdir, yani kalbin bir birim frekensina Hertz 

diyoruz, Hertz Demek kalp frekansi demekdir, Kalbin bir Defa Allah 

demesidir. ve sen kalpden 5000 Allah dedin, 5000 Allah zikri ceken bir 

sofi 330 000 Hertz freknasindan yayin yapip, yayin aliyor demek olur, ve 

oda 0,3030 Megahertz eder,  

 

Mesela Avusturya FM Radyosu Hitradio Ö3,  " 88,3 Megahertz" den 

yayin yapiyor  

 

yani öyle olunca, sen En basit hali ile, kainat ile iletişim haline gectiginde, 

ilk acemi amatör radyocu yayini ile 0,3030 megahertzden yayin alip 

veriyorsun, peki 100 000 Allah ceken bir kimse ise 100 000x66=6 600 

000 Hertz yapar, onuda Megahertze cevirirsek 

6 600 000/1 000 000 = 6,6 Megahertz eder yani o kimsenin kalbi artik 

6,6 mehgahertzden yayin alip, yayin yapar, yani hangi melek grubu hangi 

frekansdan alip verir biliyormusun sen?  bilmiyorsun, peki letaif zikri 

nedir, artik dahada yüksek zikir, mesala kalp ve ruh ve hafa ahfa vardir  o 

baştaki ayette gecen hafi yani gizli denilen yer, yani hafa cakrasini 

caliştiran bir sofi, artik bu rakami 4 e katlamiş olur, yani 4x6,6=26,4 

megahertzden yayin yapmaya ve almaya başlar, yani öyle olunca  

zikirde sayi mühimdir, ve en kolay zikirin birimi 66 dir, ve bir hertzdir 

işde ve Allah in diger isimleri ve kurandaki diger zikir olan ayetlerin 

frekansi ise, onlar hep ayri bir frekans biriminden yayin alip yayin yapar. 

 

Ve insan nefsin mertebelerinde kemal dercesini yükselttikce, bir üst 

melek grubunun frekans alanaina girer, ve oradan onlarin, o nun kemala 

ermsi icin yardim niteligindeki ilhamlarini duymaya başlar, ve onlarin 

dogrultusunda hareket edip, duruma uygun tedbirini alip, ve yanliş 

yapmazsa, bir üst zikir grubuna yükselir, ve artik bir üst melek grubunun 

frekans  araligina girmeye başlar,  o zikre devam ettikcede, bir üst melek 

grubunun frekansindan duyar, ve onlar ile mülakat edebilir. 

ve bazi esmalarin ebced degeri, sayisal frekans araligi  
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ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116 

ya Semi = 180 ya Müta’âlî= 551 

ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170 

ya Bâtın= 62 ya Adl= 104 

ya Rahîm= 258 ya Metin= 500 

gibi her esmanin ebced degeri, yani frekans araligi farklidir, ve farkli bir 

melek grubuna taalluk eder. her esmanin ayri bir melek  grubu oldugu 

gibi, birde  nasil biz isim olarak esmalari dünyada, insanlara isim 

koymakda isek, aynen cinlerde, ayni esmalari isim olrak koymakdalar, ve 

öyle olunca mesala Abdurahman bizlerin koydugu isim oldugu gibi, ayni 

ismi cinlerde koydugu icin, o esmanin frekans araligini girilince, ayni 

frekans araliginda o cin taifeside yer almakda, öyle olunca bunlar sufli 

veya ulvi olabilir. işde insan o zikri cekdikce o frekans araligina girer, ve 

fakat o aralikda, o aralagi kullanan, korsan kullanan bu cinler ve 

şeytanlar taifeside vardir, öyle olunca, işde zikir cekdikce insan, ulvi 

ruhlarin, yani meleklerin sesini duymamaya başladigi gibi, o frekans 

üzerinden korsan yayin yapan şeytanlarida duymaya başlar, onlar ise 

seni dogru yoldan alip saptirmak üzere ayarlilardir. o yüzden adimlari 

cok dikkatle atmak gerekir yani. şeriatin zahirine uymayan her hal ve 

ilham ve  his,  ulvi bir ruhden geliyor olabilcegi gibi, sufli ve habis bir 

ruhdanda geliyor olabilir, burda devreye giren ise, bir zikirin 40 hassasi 

veya havasi olabilir, amma bunlar mesala bir cismin rengi, kokusu, boyu, 

eni , 2d hali , 3d hali, üsten perspektif, altan perspektif, aydinlkdaki hali, 

karanlikdaki hali, yaz mevsimi ve sicakdaki hali, kiş mevsimindeki ve 

sogukdaki hali gibi 40 hassasi olsa, sen bunlardan hangisini elde etmek 

icin o zikre talipsin, o muhim, yani mesala insan ekmek firinina ya ekmek 

almak icin, yada börek cörek almak icin, yada ekmek yapmak icin, yada 

satmak icin,.. gidiyor olabilir, amma firina elektrik faturasi ödemek icin 

gitmez degilmi,  bu bir misal, yani eger sana o zikir araliginda gelen 

ilham işde böyle, o zikirin havasinin ve hassalarinin dişinda bir mucize ve 

keramete taalluk ediyorsa, bu yani 10 tl verip jaguar araba almak gibi 

birşeyse, o zaman bu sufli bir ruhun, seni saptirmak icin kullandigi bir 

yem olabilir, ancak baligi ve fareyi avlamak icin, en sevdgi lokma önüne 

yem olarak konulurki, cazip olup, onu almak  yada yemek, ona cazip 

gelsin, ve sonunda kapana kisilip yakalansin, öldürelebilsin degilmi, işde 

sufli ruhlarda senin imani calip bedenine hükmetmek isterlerki, 

kendilerinin bir bedeni olmadigi icin, senin bedenini istedikleri gibi 

kullabilmek icin, önce senin bedenindeki senin hükmünü iptal etmeleri 

lazimdir, ve sen onlarin emrine harfiyyen uymaya başlayinca, sen 
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sanirsinki ha elimden mucize meydana geldi, yada keremet meydana 

geldi, halbuki hepsi istidracdir, sufli habis ruhlarin oluşturdugu 

durumlardir, artik senin imanini caldiklari icin onlar kendi menfeatleri 

dogrultusunda, senin bedenini kullanmakdalardir, yoksa senin 

bedeninden o haller zuhur etmez yani. 
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Her bir Letaifin merkezi, farkli yerdedir, ve o melek grubunun sesini 

duydugunda, yani  Ruh Letaifini,  nefsini kemala erdirmiş bir ruh 

duyabilir, yani cigerinin sesini duymaya başlamak ve öyleki, kötü ruh, iyi 

ruh kimdir bakinca hemen o kimseye malum oluverir, yani artik o insani 

cigerinden, akcigerinden tanimaya başlar, bir digeri mideden bilir, yani 

ne yiyor, ne iciyor helalmi harammi yiyor, nefsi levvame, o 

sadece  temizler ve pisler, birde helaller haramlar ve şüphelileri ayirt 

edebilirse, artik midesinin sesini, mide meleklerininin sesisini duymaya 

başlar, işde midenin sesini duymak icin, önce şeriata uyacak, ve sonra 

helale harama dikkat edecek, sonra temiz ve semiz şeyler yiyip icecek, ve 

sonra şüphelilerdende kacacak, ve namazina ve zikirinede devam edecek, 

ve frekans boyutu mide meleklerinin boyutuna ulaşinca, artik ona 

bakinca, veya tadinca, ne temiz, ne helal, ne haram, ne şüpheli ayirt 

edebilcek, bir organ verilir, yani hisleri ve bedeni onun bunlari 

hissetmeye başlar, ve haram girince bedene, namazlar, zikirler sekteye 

ugrar,  ve eger dogrulari yapiyorsa, bir ileri yürür ve şüpheliler ise gaflet 

verir, ve bunu ayirt edebilcek bir insan olunca, işde midesi onunla 

konuşuyor demekdir, ve o zaman işde, o kötü bir iş yapinca, farkeder, bu 

kötü ve yanliş demeye başlar, ve vicdani calişir hale gelir, vicdanli bir 

insan olur...... 

yine mülhime nefse cikan artik dalaginin sesini duymaya başlar, dalak 

midenin komutanidir, midenin üstüne yapişikdir,  neler kan olcak neler 

kan olmaycak ayirt eden organ, ve yani kan ise kara cigerde imal edilir, ve 

kara cigere gidecek yolculari tespit eden organ demekdir, yani ne ekşi, ne 

tatli bilen organ, ekşiler safra kesesine, tatlilar kara cigere gidecekdir, ve 

bu organin melekerinin sesini duyunca, artik insan ilhamlanmaya başlar, 

ve artik tatli insan, aydinlik insan, aydinlik ulvi ruh, veya karanlik ekşi 

sufli ruh, ve yiyecek ayirt edilir, ve onlarin vücutta yada kainatta gidecegi 

yer ve yol bellidir,  ekşi ve karanlik olanlar, safraya oradanda bübrekler, 

ve oradanda ferc uzvuna incekdir, ve ciş olarak atilcakdir eger sufli ise, 

eger ulvi ise safra kesesinde karar kilcakdir. ve tatli olanlar ise, ya ulvi ise 

ciger, kara cigere gidecek, ve orada kan halini alacakdir, veya kötülerden 

ise, mideden alinip kalin barsaklar  ve defi hacet olarak 

atilcakdir.  ve  karacigerin sesini marziye makamina cikanlar duyar, 

raziye makami ise safra kesesinin sesinim duymaya başlar, ve kainat, 

insan bedeninde derc olmuş ise, ayni yerde, yani kainatin o bölgesindede 

o melek grubu ikamet etmekdedir, yani hem yukarda aynisi var, hem icde 

aynisi var,  nefsi safiye ise tezekki olan, temizlenen nefis, yani böbrekler, 

temizleyici olarak  görev yapar, böbreklerin sesinide safiye makamina 
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cikanlar ve arinan temizlenenler duyar, yani temiz müminler duyar.  

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

 النظافة من االيمان 
 

En-Nedzafetü minel iman. 

 

Temizlik imandandır 

 

( Hadis-i Şerif ) 

 

ve Böbrek Meleklerinin sesini duymaya başlayan bir mümin, temiz ve 

naif bir mümin olur, "SIR "cevherinin yükselmesi sonucu yani, "nefsi 

safiyeye" yükselen bir kimse bu sesleri frekans düzeyini işitebilir, 

ondanda sonrasi ise, "hafa" cevheri ve letaifi, yani o da karaciger 

meleklerinin sesi, artik ondan sonra kandaki hücrelerin sesini duyabilcek 

kivamdaki kimse, kim dost, kim düşman ayirt edebilen bir yapidaki 

kimseler. Kimler Allah askeri olacak ,kimler olmaycak ayirt edildigi 

nokta, ve diyorki yukardaki ayette,  sana onu biz okutacagiz, ve 

ögretecigiz ki, artik bir daha unutmayacaksin, yani hafa meleklerinin 

sesini duymaya başlayan bir insan, artik duydugunu ögrendigini artik bir 

daha unutmayan insanlar olur unutsa bile ona hatirlatilr, yani extern 

festplattede hepsi kayitli, yani öyle olunca, hafa cevherini yani letaifini 

caliştirabilen bir sofi, artik levhi mahfuzdan, ana hafiza kartindan 

okumasini ögrenen sofi olur,  

 

Ayeti kerimelerdeki Levhi mahfuz ise şöyle tenimlanir 

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

Allah, dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası O'nun 

Katındadır. (Ra'd Suresi, 39) 

Şüphesiz o, Bizim Katımız'da olan Ana kitaptadır; çok yücedir, hüküm ve 

hikmet doludur. (Zuhruf Suresi, 4) 

Doğrusu Biz, yerin onlardan ne eksilttiğini bilmişizdir. Katımız'da (bütün 

bunları) saklayıp-koruyan bir kitap vardır. (Kaf Suresi, 4) 

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir 

musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. 

Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır. (Hadid Suresi, 22) 

O (Kur'an), 'şerefli-üstün' sahifelerdedir. (Abese Suresi, 13) 
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Yüceltilmiş, tertemiz (mutahhar) kılınmış. (Abese Suresi, 14) 

Katiplerin ellerinde. (Abese Suresi, 15) 

(Ki onlar,) Üstün değerli, 'iyilik ve dürüstlük sembolü.' (Abese Suresi, 16) 

Levh-i Mahfuz'dadır. (Buruc Suresi, 22) 

 

ِجيِم ,  ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ بِسأ  
 

ِجيد   آن  مَّ فُوظٍ   بَلأ ُهَو قُرأ حأ حٍ مَّ فِي لَوأ  
 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Bel huve kur’ânun mecîdun.  Fî levhın mahfûz. 

 

Meali : 

 

Hayır, O Kur’ân, Mecid’dir (yüce ve şerefli Kur’ân’dır). Kaybolmayan 

korunmuş iyi muhafaza edilen bir levhada(Festpalettede merkezî 

kompüter sisteminde kayıtlıdır) kayıtlıdır. 

 

(Sadakallahul Aziym BURUC Suresi 20 ve 21. ayet) 

 

artik herşey orada yazili, orayi okuyan artik bilgiye merkezden ulaşir, 

nefsi marziye yani Allahin razi oldugu kullar ve askerler, yani kan 

askerleri, hangi meyvayi yiyince, o meyva kan olcak mi,  yahut hangisi 

olmayacak, onlarin karari artik cigerdedir, yani bir sofi Allah askeri 

yani,  canini malini, ibadetlerini Allah rizasi icin yapabilcek feda 

edebilcek kimsemi? degilmi ayirt edilir. 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِ الأعَالَِمينَ  ِ َرب  يَاَي َوَمَماتِي ّلِِل   إِنَّ َصالَتِي َونُُسِكي َوَمحأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn. 

 

Meali : 
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Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim 

de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” 

 

(Sadakallahul Aziym EN'ÂM Suresi 162. ayet ayet) 

 

yani kan askerleri, yani akyuvar ve alyuvar, herşeyini Allah icin feda 

edebilcek olan Allah fedaileri. 

 

ve ondan sonrasida "ahfa" letaifi öyleki mehdi askeri olup olmaycak karar 

verilen kimseler orada ayirt edilir, insanda 313 tane cok gizli salgilanan 

hormon vardir, yani her horman bir asker ve ve asker grbunu tetikler, 

kainati gizli yöneten güc, gizlinin gizlisi, ahfa. mehdi gizli kimse. onun 

askeri ise gizlininde gizlisi. onun üstünden ise cebrail ve akli kül ondan 

ötesi varmi var ondan sora mikail ondan sonra israfil ondan sonra Azrail 

ondan sonra Feryail,........ 

 

 

 

---oOo--- 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular  

 

"Cennetlikler bir tek adamın, Ademin biçiminde olacaklardır." 

 

( Hadis-i Şerif , Buhârî) 

 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem yine Buyurdular  

 

"Cehennemin etrafı şehvetlerle donatıldı, cennetinki ise zorluklarla 

kuşatıldı."  

 

( Hadis-i Şerif , Buhârî) 

 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem yine Buyurdular  

 

"Kıyamet gününde, kulun ayakları, Rabbinin huzurundan şu beş şey 

soruluncaya kadar bir yere kıpırdamaz: 
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Ömrünü nasıl harcadığından, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını 

nereden kazanıp nereye harcadığından ve bildiklerini uygulayıp 

uygulamadığından sorulacaktır." 

 

( Hadis-i Şerif , Tirmizî) 

 

 
 

يُِن َوَما   َعأ ِفي يَعألَُم َخائِنَةَ اْلأ ُدوُر   تُخأ الصُّ  

 

Ya’lemu hâinetel a’yuni ve mâ tuhfîs sudûr. 

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin sinelerin gizlediği şeyleri bilir. 

 

Sadakallahul Aziym MU'MİN Suresi 19. ayet 

 

Tasavvufta Letaifler "Chakra - Enerji Merkezleri" 

 

Letaif : Arapça Latife'nin çoğulu. Latifeler anlamına gelir.  

 

Latif :  ince, ve görülemeyecek kadar ince ve saf demek, hani biz oksijen 

atomlarinin taneciklerini gözle görebiliyormuyuz, görmiyoz ,ozaman 

oksijen bir latif cisim ve varlik, yine bedenimizdeki hücrelerin boyunu 

mikroskopla bakmdan göremiyoruz, hücre o kadar latif ki, biz onu ayirt 

edemiyoruz. 

 

Gizli, sırlı ve iç bünyede saklı cevherler olan Letâif, baş gözüyle 

görülmezler, ancak gördükleri vazifelerden varlıkları anlaşılır. İnsanın 

aslı bunlardır. Bu cevherler mümin-kafir her insanda mevcuttur. Kâmil 

mürşidler bu cevherleri ilim, tecrübe ve müşahede ile tanıyıp yerlerini ve 

görevlerini tespit etmişlerdir.  
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Latife, Kur'an-ı Kerim kaynaklı insanın psikospiritüel duyuüstü 

melekelerinden her biridir. Geleneksel Çin tıbbındaki akupunktur 

meridyenlerini ve Chakraları andırır. 

 

İnsan on latifeden (letaif-i aşara) meydana gelmiştir:  

 

-Kalp,  

 

-Ruh,  

 

-Sır,  

 

-Hafi,  

 

-Ahfa;  

 

-Nefs,  

 

-Ateş, Hava, Su ve Toprak..  

 

Bunlardan ilk beşi (letaif-i hamse) âlem-i emirden, son beşi de âlem-i 

halktandır. Bunlardan ilk altısına letaif-i sitte (altı latife), son dördüne 

cesed veya dört unsur (anasır-ı erbaa) adı da verilir. Letaif-i sitte ve 

cesede toplu olarak letaif-i seb'a (yedi latife) de denir.  

 

1. Kalb, Makami sol memenin dört parmak altındadır. İlahi huzur ve 

tecelliyat mahâllidir. Yeri Yürekdedir, Gezegeni Güneşimizdir 

Peygemberi  Muhammed 

 

2. Ruh, Makami sağ memenin dört parmak altındadır. İlahi aşk ve 

muhabbet mahâllidir. Yeri Akcigerler Gezegeni Güneşimizin Eşi olan 

YILDIZ Peygamberi isa 

 

3. Sır, Makami sol memenin iki parmak üstündedir. İlahi marifet 

mahâllidir. Yeri böbreklerdir Gezegeni Neptün Peygamberi Nuh 

 

4. Hafi, Makami sağ memenin iki parmak üstündedir. ilahi tecelli ve 

nurlar içinde kaybolma mahallidir. Buna istiğrak denir.Yeri Karaciger 

Gezegeni KIZIL Gezegen Peygamberi Hz ibrahim 
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5. Ahfa, Makami göğüs kafesinin üst ucundan yani gırtlak çukurundan iki 

parmak kadar aşağıdır. İlâhî sır mahallidir. Gizli ilimler ve tecelliler 

merkezidir. Burada elde edilen duruma izmihlal denir. Yeri Girtlak 

cukurdnaki Hormon Kelebegi, Gezegeni Merkür sahibi Mehdi 

Aleyhisselam  

 

6. Nefs-i natıka (külli) latifesinin yeri iki kaşın ortasıdır.Yeri Midededir 

ve Gezegeni Dünya Peygamberi Adem ve Havva 

 

7. Nefs-i Külli ( Tüm Beden ) : Sultani Zikir Makamı. 

 

8. Akli Kül , Beyini temsil eder  Cebrailin ve, ilham ve vahyin makamidir 

Nuru Beyazdir Süt Beyaz 

 

 

 

Bu letâiflerin nurlarına gelince: Latîfe-i kalbin Ziyasi sarı ve nuru 

yeşildir,  

Latîfe-i ruhun nuru Renksiz oksijen ve karabondioksit siyah yada duman 

rengi gri,  

Latîfe-i sırrın nuru Mavi - deniz ve okyanus rengi,  

Latîfe-i hafînin nuru Kirmizi kan ve ateş,  

Latîfe-i ahfânın Ziyasi Turuncudur  nuru kar beyaz süt beyaz. Yani 

mehdinin güneşinin rengi turuncu kamerinin yani ay inin rengi süt beyaz  

 

Allah Teala insanın cesedini yaratmış ve diğer latifeleri bedendeki 

yerleriyle irtibatlandırmıştır. 

 

Seyr u Sulûk ve Letaif  

 

Seyr u sulûk sırasında âlem-i emirden olan beş latife imkân dairesi, 

velayet-i sugra ve velayet-i kübranın ilk kısmı olan akrebiyyet dairesi'nde; 

nefs velayet-i kübranın iki, üç ve dördüncü kısımları olan muhabbet 

daireleri'nde; ateş, hava ve su unsurları (anasır-ı selase, üç unsur) 

velayet-i ulya'da, toprak unsuru ise kemalat-ı nübüvvet'te muamele 

görür. On latife, tasfiye ve tezkiyelerinden sonra bir araya toplanırlar ve 

hey'et-i vahdaniyye ismini alırlar. Kemalat-ı risalet mertebesinden 

itibaren seyr u sulûkun sonuna kadar feyzin geldiği yer hey'et-i 

vahdaniyye'dir. 
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Nefs  

 

Nefsin yedi mertebesi vardır: Emmare, Levvame, Mülhime, Mutmainne, 

Raziyye, Marziyye, Safiyye (Kamile)... Nakşibendî tarikatında nefsin 

mertebeleri icmalî olarak nefs-i emmare ve nefs-i mutmainne biçiminde 

ele alınır. Nefsin itminana ermesi velayet-i kübra'da, Rıza makamı'nın 

elde edilmesiyle olur. Nefs-i emmare sahibinde akıl, akl-ı meaş iken, 

nefs-i mutmainne'de akl-ı mead olur. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Dikkat ediniz ki, insanın cesedinde bir et parçası vardır ki, o et parçası 

sâlih oldukça bütün vücuddaki âzalar sağlam olur. Eğer o fasid olursa 

bütün cesedi bozulur. O et parçası kalptir.” 

 

( Hadis-i Şerif, Buhari) 

 

Kalb bütün latifelerin merkezi olup "Ruh"un sarayıdır. Ruh kalbde 

egemen olunca, bedeni "Ruh"un emirlerine göre yönetir; ruh vasıtasıyla 

aldığı ilâhi feyiz ve terbiyeyi bedenin bütün işlerine yansıtır. Kalbde yakîn 

nûru parlamaya başlayınca dünya hayatı fâni ve değersiz görünür. Çünkü 

kalb, marifetullah nûrunun parlayacağı yegâne mahaldir ki, iman güneşi 

o burçtan doğar. Bütün ilâhi sırlar orada gizlidir. Kalbde o hakiki, lâhutî 

güneşin doğmasıyla bu yüksek tecellinin nurlu eserleri insanın bütün 

azalarında zâhir olur. O zaman kulluk vazifelerini; derin ve derûni bir 

zevk ve neş’e içinde seve seve îfa eder. 

 

ZİKİR VE LETAİFLER ÇAKRALAR 

 

 

Zikrin nuru ilk olarak kalbe, sonraları diğer letaife sirayet eder. Zikre 

devam edildiğinde kalpten Allah’ın sevmediği ve razı olmadığı düşünceler 

silinip gider. Zikir kalbe iyice yerleşince her hâlde zikretme hâline geçer, 

böylece gaflet yok olur. Zikir sayesinde insanın sıfatları değişir, insanda 

Cenab-ı Hakk’ın razı olduğu ahlak ve sıfatlar oluşur. 

 

SU ELEMENTi 

 

Vücudumuzun su içeriği yaş, cinsiyet, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve 
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fiziksel aktiviteye göre değişir. 

Çocukların vücudunun su oranı yüksektir (% 70, yeni doğan bebekte ise 

% 90) ve yaş ilerledikçe suyun yerini yağ dokusu almaya başlar. 

Dolayısıyla yaş ilerledikçe suyu daha çok tüketmek gerekir. Yetişkinlerde 

vücut su oranı % 60, yaşlılarda ise % 50’dir. 

 

Vücuttaki su unsurunun nefsin kötü sıfatlarından birisi olan nifak özelliği 

ile irtibatlıdır. Suda, bulunduğu kabın şeklini ve rengini alma özelliği ve 

bulunduğu şartlara göre değişme sıfatı vardır.  Bu sıfat, insana 

münafıklık olarak yansır ve iki yüzlülük meydana gelir. Ancak bu sıfat, 

mürşid-i kâmilin terbiye, himmet ve tasarrufu ile alçakgönüllü olmaya 

dönüşür. Kalbden nifak ve yalancılık gider, yerini samimiyet ve mertlik 

alır. ve eger kemal bulursa safiyet saf su, renksiz kokusuz tadsiz temiz ve 

temizleyici, nurlandirici, 

 

ATEŞ UNSURU 

Kötü hali hiddet ve celali temsil eder, kemal hali erginlik ve pişmişligi 

temsil eder 

 

Ateş unsurundan kaynaklanan zulüm ve hiddet sıfatı, İslam’ın emir ve 

hükümleri karşısında gayret, ince davranma ve rahmani taraftarlığa 

dönüşür. 

 

HAVA UNSURU 

 

onsuz olunmaycagini bilmekdir yani ruhsuz canlilik olmaz, iyi ruh veya 

kötü ruh, oksijen ve karbondioksitsiz, yani onlarsiz olunmaz demekdir. 

 

Hava unsurundan ileri gelen kibir ve üstünlük taslama sıfat, izzet, vakar 

ve heybete dönüşür. cibilliyat olrak ucanlari temsil eder iyi veya kötü 

olabilirler 

 

TOPRAK ve ELEMENTLER 

 

Nefsi natikayi temsil eder, ve insani ve vücudunu meydana getiren bütün 

yedigi elementler ve icdigi minareller toprak demekdir 

 

Toprak unsurundan kaynaklanan tembellik, uyuşukluk gibi durumlar, 

sabır ve itidal sıfatına dönüşür. ve rengi nurunun rengi ten renkleridir 

bugday tenli sari benizli kirmizi benizli toprka cinsleri gibi, killi toprak, 
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humuslu kara toprak, kahvrengi humuslu, kirecli beyaz, kumlu toprak, 

demirli toprak granit mavi veya maviye yakin gri toprak yada kaya 

taş........., sari kayrak cay taşi, druma göre ya cok ser olmsi gerkir 

kemeilnde yada yumuşak humuslu gibi yada granit gibi yada demir özü 

gibi keml bulur yine bakir olur yine altin olur. 

 

İnsan küçük bir alem olup, büyük alemin nümunelerini taşıyor. Buna 

göre ruhun, sırrın, hafinin, ahfanın asılları büyük alemde nedir? Yani 

hafi, ahfa, sır latifeleri büyük alemde neyi temsil eder? 

 

Alem ikiye ayrılır: 

 

1. Alem-i halk, 2. Alem-i emir. 

 

Alem-i halk; bütün yaratılan şeyler ve masiva dediğimiz, kainat ve 

mahlukattır. 

 

Alem-i emir ise; zat, sıfat, isim ve şuunat-ı ilahiyedir. 

 

İnsan; kainatın ve kainatta tecelli eden alem-i emirin özü ve özetidir. 

Yani insan-ı kamil, Hem alem-i emr’in, hem de alem-i halkın özü ve 

numunesidir. Alem-i emr’in ve alem-i halk’ın asıllarının ve külliyatının, 

gölgeleri ve numuneleri alem-i asgar olan insanda dahi mevcuttur. 

 

İşte tasavvufta ve literatürde; beş cevher diye isimlendirilen kalp, ruh, 

sır, hafa ve ahfa’nın asılları, kainat ve emr aleminde olduğu gibi; gölgeleri 

ve numuneleri de, insanda ve mahiyetinde mevcuttur. 

 

Burada "asıllar" deyince emir alemindeki vücutlar, "gölgeler ve 

nümuneler" deyince, mahlukattaki tecelliyat ve vücutlar anlaşılmalıdır. 

 

1. Kalp: (Güneşi Temsil eder) Alem-i halk’tan, Hz Muhammede ve 

kainatta onunla alakalı makamlara, mekanlara ve boyutlara işaret eder. 

Alem-i emr’den ise, Hz Muhammed (a.s) mahiyetine ve hakikatine bakar. 

 

 

2. Ruh: (Hava Akcigerleri Temsil eder) Alem-i ervahın numunesidir. 

Alem-i halk itibariyle Hz isa (a.s.)’ın varlığına, makamına, mekanına ve 

kainatla münasebetine bakar, bir cevherdir. Alem-i emr itibariyle de, Hz 

isa (a.s.)’in mahiyetine ve hakikatine bakar.  
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3. Sır : (Su ve Böbrekleri Temsil eder) Alem-i ervahın numunesidir. 

Alem-i halk itibariyle Hz Nuh (a.s.)’ın varlığına, makamına, mekanına ve 

kainatla münasebetine bakar, bir cevherdir. Alem-i emr itibariyle de, Hz 

Nuh (a.s.)’in mahiyetine ve hakikatine bakar. 

 

4. Hafi: (Kan ve Ateşi Temsil eder Vücuta ise Karacigeri Temsil eder) 

Alem-i ervahın numunesidir. Alem-i halk itibariyle Hz İbrahim (a.s.)’ın 

varlığına, makamına, mekanına ve kainatla münasebetine bakar, bir 

cevherdir. Alem-i emr itibariyle de, Hz İbrahim (a.s.)’in mahiyetine ve 

hakikatine bakar. 

 

5. Ahfa: (Hormonlari ve duygulari Temsil eder yani quantum bilgisi ve 

Paracaciklar Salgilar Dalak ve Hormon Kelebegi Beka Billah) Alem-i 

ervahın numunesidir. Alem-i halk itibariyle Hz Mehdi (a.s.)’ın varlığına, 

makamına, mekanına ve kainatla münasebetine bakar, bir cevherdir. 

Alem-i emr itibariyle de, Hz Mehdi (a.s.)’in mahiyetine ve hakikatine 

bakar. Ahfa Yani gizlenilen saklanilan korunan demekdir. ve bugün 

quantum bilgisinin keşfedilmiş olma senbebi vakit onun vakti oldugu 

icin. onun bilgisi inkişaf etmekde parcacik bilgisi. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle 

haşrolunursunuz....." 

 

( Hadis-i Şerif ) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Yine Buyurdular 

 

"Müminin ruhu, cennet ağacına konup beslenecek olan bir kuştur. Allah 

o kulunu diriltinceye kadar ruhu orada bekler."  

 

( Hadis-i Şerif, Mâlik) 

 

Enes radıyallahu anh dan 

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemden, kıyamet gününde bana şefaat 

etmesini rica ettim. 

"Yaparım inşaallah!" buyurdu. 



©Rasittuncakitapları 
 

 
45 

 

"Peki seni nerede arayayım?" 

"Beni ilk arayacağın yer Sırattır." 

"Seni orada bulamazsam?" 

"Beni Mizanın yanında ara!" 

"Seni Mizanın yanında da bulamazsam?" 

"Beni Havzın yanında ara! Bu üç yerden şaşmam" buyurdu.  

 

( Hadis-i Şerif , Tirmizî. ) 

 

"Cennet, birinize ayakkabısının bağından daha yakındır. Cehennem de 

öyle."  

 

İbn Mesûd radıyallahu anh. Buhârî. 

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

"Cennette, her bir derecenin arası gökle yer arası kadar olan, tam yüz 

derece vardır. Firdevs bunların en üst derecesidir ki, dört nehir oradan 

fışkırıp akar. Arş ise onun üstündedir.Allahtan istekte bulunduğunuz 

zaman, Firdevs cennetini dileyin!" 

 

Ubâde radıyallahu anh. Tirmizî. 

 

Muhyiddini Arabi nin Vahdet-i Vücûd anlayışına göre 

 

 

“- Hakikat budur ki Hâlik, Mahlûktur ve yine Hakikat budur ki Mahlûk, 

Halik’tir. Bunların hepsi tek bir varlıktandır. Hayır belki O tek varlıktır. 

Ve yine O, çokluk halinde olan Tek bir varlıklardır.” yani burda, binler 

parcadan oluşan bir bedenin, tek oluşunun, onun binler parcadan 

oluşmasi, tek beden, vahid olmasina engel degil demek yani. 

 

“IV Fass : İdris kelimesinde ki Kudsi Hikmet’in özü.” 

 

"Cennetlikler bir tek adamın, Ademin biçiminde olacaklardır." 

 

( Buhârî) 

 

Hadis-i Şerifi Gösteriyorki Zamanin sahibi olan ve, vahdeti vücut 

makamina cikmiş olan kimsenin bedeni, o hadisde gecen tek vücutu 
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temsil ediyor, ve cennetlikler, o tek bir vücutta vahdet bulacak ve , 

baştaki yazdigimiz ayettede, yine ayni kimse, ve yine vazmiza ismini 

veren kimse, yani "Derecesi Arşa kadar ulaşmiş olan Kul" ve yine "   َرفِيُع

وحَ  ِش يُلأِقي الرُّ  Rafîud deracâti zûl arş(arşi), yulkır rûha "yani"  " الدََّرَجاِت ُذو الأعَرأ

bu zamanda Hz Mehdi.  ve Fakat Kötülerde yine gecenki vaazda 

yazdigimiz ayetteki,  kötülerde yine Deccal aleyhillanin bedeninde 

Vahdet Bulcak olanlardir, ve iyi ve kötü -  siyah ve beyaz - Gece ve gündüz 

- Yaz ve Kış ying yang 

 

 

 

َل َجَهنََّم ِجثِيًّا   " ِضَرنَُّهمأ َحوأ ُشَرنَُّهمأ َوالشَّيَاِطيَن ثُمَّ لَنُحأ  "فََوَرب َِك لَنَحأ

 

Fe ve rabbike le nahşurennehum veş şeyâtîne summe le nuhdırannehum 

havle cehenneme cisiyyâ.  

 

Rabbine andolsun ki biz onları, şeytanları ile beraber haşerdecegiz 

toplayacağız. 

 

MERYEM Suresi 68 

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

"Cennette, her bir derecenin arası gökle yer arası kadar olan, tam yüz 

derece vardır. Firdevs bunların en üst derecesidir ki, dört nehir oradan 

fışkırıp akar. Arş ise onun üstündedir. 

Allahtan istekte bulunduğunuz zaman, Firdevs cennetini dileyin!" 

 

Ubâde radıyallahu anh. Tirmizî. 

 

yani işde Cakralarinin tamamini caliştiripda en son kafadaki alninin 

ortasindaki cakrasi (Nefs Cakrasi insan Cakrasini) caliştiripda Nefsini, 

nefsi kamil insan oldugunu ispat etmiş olan zat, yani Zamaninimizda Hz 

Mehdi, ve "Derecesi Arşa kadar ulaşmiş olan Kul"yani kafa cakrasina 

kadar ulaşmiş KUL. yani AKLI KÜL den haber alan Kul. 

 

Hilye-i Şerif Nedir? - Hz.Muhammed ( S.A.V.) 'in Hilye-i Şerifleri 

 

 

Hilye-i Şerif aslinda hicde öyle internetlerde gezen hadisde yazdigi gibi, 
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peygamberin sireti suretini anlatan yazilar degildir, Hilye demek 

Muhammedin bedeni  aslilerinin, diger bedeni aslilere göre, krokisi, 

haritasi demekdir. kimler onun ne tarafinda duruyor gösteren harita 

demekdir. Bunuda Allah,  O nun yakin ve uzak komşulari olarak 

ayarlamiş, ve onun yildizinin,  bir nevi burc haritasi demekdir bu. ve 

fakat her an degişebilen bir harita, hani muhammed hicret ederken, Ebu 

Bekr efendimiz yanindaydida o anlatiyor : 

Bir korku geliyordu  bana ve, önden bir gelirde O na zarar verir diye, ve 

hemen onun önüne geciyordum, biraz gidince, bu sefer başka bir korku 

peydah oluyordu bende, ve arkdan biri gelirde ona zarar verir diye, ve 

hemen bu seferde O nun ardina geciyordum, ve onlarin bu iki 

hareketinden "Talaal Bedru" ilahisi meydana gelmiş. 

"Sen güneşsin , Sen kamersin" bir önde muhamed güneş oluyor, birde 

arkada, ve ebu bekr önde, ebu Bekr güneş olmuş, muhammed ebu bekre 

ay ve kamer olmuş, yani öyle olunca, bizim yildizimiz, bir konuma gelirki, 

işde başka bir yildiza ay ve kamer olmuş, sonra birde öne gecer, bütün 

yildizlari alip döndürten ana yildiz olmuş, "Sen güneşsin , Sen kamersin" 

ve muhammedin benim AY im dedigi  "Sen güneşsin , Sen kamersin"  

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Receb Allah'ın ayı; şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır. 

 

( Hadis-i Şerif , Süyûtî, el-Câmiu's-Sagîr, nr. 4411; Müttakî-i Hindî, 

Kenzü'l-Um-mâl, nr. 35164.) 

 

ve Dün (29.04.2017) şaban ayinin 1 iydi, yani demekki muhammedin, 

yani güneşimizin başka bir an güneşe, ebu bekir güneşine kamerlik ettigi, 

aya geldik , yani şaban ayi ve ebu bekrin önden gittigi ay, 

 

ve işde Hilye Muhammedin burc haritasi demek olur, ve o yapilan en 

güzel Hilye Tablosunuda "Hattat Mustafa Rakim Efendi" yapmiş ve bu 

alltaki güzel harita 

 

 

 

---------------------- 

 

--------------------  
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Herkesin bir Hilyesi vardir, ve herkesinki kendine göre farklidir, ve biz 

buna Raşidi Tarikatinda " Silsileyi Üla "yi ve "Silsileyi Melaeyi" Tespit 

Etmek diyoruz   

 

 

 

Silsileyi Üla Nedir ? “Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ne Yapılır? 

 

 

“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ailecek bir yerde Toplanilir. 

1Kalem ve kağıt alıp yazmaya başlanir. 

Evimizin Sag Tarafina dogru gidince en yakindaki “ Hasan veya Hüseyin” 

den kim varsa o Hasansa bizim üst kolumuz peygamberimizin “şerifler” 

kolundaniz ve birinci isim o yazilir, Hüseyinse seyidlerdeniz, sonra saga 

veya sol tarafda Hüseyin aranir en yakin hüseyin sagdami soldami ve 

bunlarin akrabalik dereceleri, Annemiz tarafindansa Anne tarafindan o 

kola bagliyiz, Baba tarafindan akrabimiz iseler Baba tarafindan o kola 

bagliyiz demekdir. Ve böylce ilk yön tespit edilmiş olur. Sonra evimizin 

arka tarafina dogru ilk peygamber isimli kimse kimdir, hangi 

peygamberin kolundaniz o tespit edilir ve o isim yazilir, 

Liste böylece şöyle olmalidir ilk önce evimizin sol tarafina dogru annemiz 

tarafindan akrabimiz olan en yakin eve, uzaga dogru devam edilir hatta 

bu başka şehire kadar olabilir “Hasan, Hüseyin, Fatma, Ali, Osman, 

Ömer, Bekir, Ayşe, Hatice, Zeynep” aranir, ve ashabin isimlerinden olan 

kimseler olabilir, amma bu kimseler sadece anne tarafindan dedemizin 

babasina kadar akraba olanlar olcak. Sonra sag tarafa dogru ayni işlem 

saga dogru bu sefer baba tarafindan akrabalar yazilir. Sonra evimizin 

arkasindaki komşularimizdan başlayip arkadan sagdan sola dogru gidip 

sonra tekrar bize dönüp glecek bir daire halinde bütün akraba olan 

olmayan tanidigimiz peygamber isimli tanidiklarimizin isimleri not 

edilir. İlk önce direk arkaya dogru düz cizgi gidilir iki tane ayni isim 

olanlar ilk yakindaki ele alinir, ikinci ayni isme varinca ordan artik sola 

dogru dönme noktasina geldigimizi bildirir, bu sadace yaşadigimiz köy 

veya şehir icinde tespit edilir dişari cikilmaz yani peygamber isimlilerde. 

Bu not etiklerimiz de cift isimliler en yakin komşumuz olanlar ele 

alinarak düzletilir, ve bu bizim “silsileyi ÜLA” mizdir. 

Vaktin müsait oldugu bir zamanda, senede bir defa bu silsileye 3 ihlas 1 

fatiha veya 3 fatiha 7 ihlas hediye edilir. 

 

Silsileyi Melae Nedir ? “Silsileyi Melae” yi Tespit Etmek icin Ne Yapılır? 
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Silsileyi Melae Bizim Hangi Melegin soyundan oldugumuzu gösterir 

(Cibilliyatimzin ne oldgunun tespit icin) ve Evimizin saga sola arkaya öne 

dogru "Cebrail,Mikail,israfil ve Azaril isimli ve birde ( Azrail,veya Zara 

Azra isimli veyada  Zarar veren mahluklar zarail) aranir.ve bunlar bizim 

hormon kelebegimizin nasil durdugunu gösterir, yani biz mehdinin 

sagindami solundamiyiz yine belli eder, yani bunu bulmak icin mehdinin 

kelebegi ile kendi kelebegeni karşilaştirinca belli olur, sen onun 

sagindami solundamisin arkasi veya önündemi. 

ve bizim evimizin önüne dogru dönünce sagimizda Mikail, solumuzda 

israfil, önümüzde Cebrail, ardimizdada Azrail, vardir. önümüzde Hz 

Hasan Hz osman ve Hz Hacer, ardimizda Hz Süleyman ve Hz Yunus Hz 

Hüseyin, sagimizda yine Hz ibrahim  ve ismail,........ kainat devamli 

döndügü icin bunlar yine degişkendir, sadece dogum haritasi sabittir, 

oda insanin dogdugu köy şehir kasaba ve mahellede ve evde bunlar 

araninca dogum haritasi tespit edilir. bizim silsileyi üla mizda yine 

dogum haritamiz olmalidir. 

 

 

 

 

َواِل وَ  ُهمأ فِي اْلَمأ ِلبأ َعلَيأِهم بَِخيأِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِركأ تَِك َوأَجأ تََطعأَت ِمنأُهمأ بَِصوأ تَفأِززأ َمِن اسأ الدِ َواسأ ُهمأ    اْلَوأ َوِعدأ

 َوَما يَِعُدُهُم الشَّيأَطاُن إِالَّ ُغُروًرا

 

Vestefziz menisteta’te minhum bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve 

racilike ve şârikhum fîl emvâli vel evlâdi vaıdhum, ve mâ yaiduhumuş 

şeytânu illâ gurûrâ. 

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır. Atlıların ve 

yayalarınla onların üzerine yürü. Onların mallarına ve evlatlarına ortak 

ol. Onlara vaadlerde bulun.” Hâlbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir 

şey va’detmez. 

 

Sadakallahul Aziym İSRA Suresi 64. ayet 
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َسلأنَا إِلَيأَها ُروَحنَا فَتََمثََّل لََها بََشًرا َسِويًّا  َمن ِمنَك إِن    فَاتََّخَذتأ ِمن ُدونِِهمأ ِحَجابًا فَأَرأ حأ قَالَتأ إِن ِي أَُعوُذ بِالرَّ

قَاَل إِنََّما أَنَا َرُسوُل َرب ِِك ِْلََهَب لَِك ُغاَلًما     ِْلََهَب لَِك ُغاَلًما َزِكيًّا قَاَل إِنََّما أَنَا َرُسوُل َرب ِكِ   َت تَِقيًّا ُكن

نِي بََشر  َولَمأ أَُك بَِغيًّا  َزِكيًّا َسسأ عَلَهُ  قَاَل َكذَِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهي ِن  َوِلنَ  قَالَتأ أَنَّى يَُكوُن ِلي غاَُلم  َولَمأ يَمأ جأ

قأِضيًّاآيَ  ًرا مَّ نَّا َوَكاَن أَمأ َمةً م ِ ةً ِللنَّاِس َوَرحأ      

 

Fettehazet min dûnihim hicâben fe erselnâ ileyhâ rûhanâ fe temessele 

lehâ beşeren seviyyâ. Kâlet innî eûzu bir rahmâni minke in kunte takıyyâ.  

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona 

ruhumuzu gönderdik de o, kendisine tastamam insan şeklinde göründü.. 

Meryem, “Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen 

(bana kötülük etme)” dedi. 

Ruh dedi “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana akilli bir çocuk bağışlamak 

için gönderildim” dedi.  (Hz. Meryem dedi ki): “Bana bir beşer 

dokunmamış (olduğuna göre) benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben, 

azgın (iffetsiz) olmadım.”  (Ruh’ûl Kudüs): “İşte böyle” dedi. Senin 

Rabbin: “O, Bana kolaydır ve onu, insanlara bir âyet (mucize) ve Bizden 

bir rahmet kılacağız.” buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir (yerine 

getirilmiştir). 

 

Sadakallahul Aziym MERYEM Suresi 17.den 21. ayete kadar 

 

ve eger bu ikiside melek sifatindalar ise, o zaman melekler cocuk yapmaz, 

evlenmez kurali yanliş, ve alaman kizlari ve avrupalilar mavi gözlü, ve 

münker nekirde mavi gözlülermiş, öyle olunca işde alaman IRKI münker 

ve nekirden üretme IRK oluyor, yine avrupann bazi yerlerindeki kimsler 

mavi gözlü sari sacli kimseler, hani zikirimzdeki Mühammeten ayeti 

varya yani mansi onlar yemyeşlillerdir, bu mavi gözlülerde avatar 

filimdeki gibi masmavi olnlar grubu onlarda masmavilerdir yani hani 

cizgi filimleri bile varya  

Mavi Cüceler - Şirinler 
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yine isa ve mehdide cebrailin soyundan, olanlar, o ise siyah veya 

kahvrengi koyu yesil renkli gözlü yani köpek cinsi gözlü, ve yine reptiller 

yani yani azazilin soyu ise, onlarda  yeşile yakin gözlüler müdhammeten 

olanlar yemyeşildir ayetinde dendigii gibi ,gözleride yeşil olanlar, yani 

reptiller, azazil soyu, yilan soyu, ve öyle olunca bazilari, mikail soyu, yine 

avrupada cocuklarina michael ve kizlarada Michaela  konulur, yani öyle 

olunca onlarda mikail soyundan olanlar, yani sivrisinek, yine rafael ve 

rafaella konurki ,onlarda israfil soyundan, yani horuz ve tavuk 

cibilliyatlilar, yine gabriel ve Gabriele konulurki, köpek ve kurt 

cibilliyatlilar, onlarda işde cebrail soyundan olanlar, ve öyle olunca, 

avrupalilarin silsileyi ülayi tespitlerinde, birde melek soyundan olmalari 

sebebiyle işde etraflarinda  sag kol  komşularinda baba tarafindan o 

melege bagli, sol koldanda, hangisi varsa ona, anne tarafina bagli demek 

olur, cebrail mikail ve israfil aranir yani, azrail ve zara lardar azrail 

soyundan, zara veya zarail, yani öyle olunca kimler hangi soydan ise, 

onlar o soya silsilei melea sinada veya ülasindaa  fatiha kulhu ismarlar. 

bizim zikirimzdeki mikailde ondan, bize en yakin komşu melek mikail 

var, ondan biz zikirimizde en sonda mikaile okuruz, ve sizlrde bize tabi 

olunca, önce bizim okudugumuza okuycaksinizki, bizim adimimizi takib 

edebilesiniz, ve bizim türkiyedede cebrail ve mikail isimliler vardir bazi 

yerlerde, işde en yakin mikail ve cebrail komşusu olanlar, ve bu en uzaga 

kadar aranir, nerede varsa o isim, ordan o kola bagli demek olur, onlar 

yine o soydan olanlar demek. yani meleklerde ürermiş, ve anonakilerden 

bahsedilirken yari tanri olanar deniyor, işde meleklerin ilk birleştikleri, 

meryem gibi isa gibi yari tarni gibi olanlar, o yüzden isa yi rab edinirler 

hiriistiyanlar , amma sebebini bilmezlerdi, biz şimdi anlatmiş oluyoruz 

yani,  yani melek soyu, kutsal ruh cebrail soyundan,  yine amine 

annemize bir melek ve kutsal ruh geldi, sana bir oglan verildi dedi, senin 

oglun gibi kadri  yok cihanda denildi, yani onada yine bir ruh koyan var, 

ve oda yine bir melek soyundan üretilen özel sistem yani ,yari tanri gibi 

anonakilerinki gibi, yani yari tanirdan kasit yari melek yari insan yani. 

 

---------------- 

 

Bir adamin sictigi poha varinca araştirilirsa, melek gibi olan adamin bile, 

elbet bir hatasi bulunur, ve ben niye sen gibi şu gibi bu gibi olmak 

zorunda olayim, Ben ve BENLIK, ve benim zatim demek, benim hoşuma 

giden şeylerin toplandigi beden demek. cünkü ben karpuz seviyorsam, 

benim evde, her yaz karpuz yenir degilmi, dometes seviorsam dometes, 
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altin seviyorsam altin, o zaman yine para ise para, yani kadin ise kadin, 

öyle olunca, ben benim zaaflarimdan meydana geldim demekdir. ve 

mesala dometiside seviyonda, amma en cok kirazi seviyon gibi, birde 

zaafmiz vardir. hani camizin camuru görünce yatmasi gibi yani, işde kiraz 

seven onu görünce dayanamaz yine kadin seven, kari kiz seven, güzel bir 

kadin görünce, hemen onunla yativermek, sevişmek ister degilmi? para 

seven, para görünce, para gelcek yere dayanamaz degilmi? ve bizler 

zaaflarimizla dikenelerimizle var olanlariz, öyleyse hatasiz kul arama, ve 

gül seviyorsan dikeninide sev, dikenine razi gelmeyen gül yetiştirip de gül 

koklayamaz, ve incitme, gülü koparipda dikeninide aglatma, yahut 

dikenini yolupda gülü aglatma, incitme, ona zarar verme. 

 

şefaat meselesi 

 

Enes radıyallahu anh dan 

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemden, kıyamet gününde bana şefaat 

etmesini rica ettim. 

"Yaparım inşaallah!" buyurdu. 

"Peki seni nerede arayayım?" 

"Beni ilk arayacağın yer Sırattır." 

"Seni orada bulamazsam?" 

"Beni Mizanın yanında ara!" 

"Seni Mizanın yanında da bulamazsam?" 

"Beni Havzın yanında ara! Bu üç yerden şaşmam" buyurdu. 

 

( Hadis-i Şerif , Tirmizî. ) 

 

Temsili misal ile : ve sen seyri sülükunu tamam edip özüne erdin,ve 

peynir oldun mesela, ve bir bedene ve cennete dogru yol alacaksin, amma 

yolda nice dikenler engeller var degilmiß seni (Peyniri) aldilar geldiler 

sofraya koydular, ve sofradan birisi aldi bicagi kesecek seni dilim dilim, 

sana burada kim yardim edipde kesme onu diyecek,  ve sen da hi bagir, 

istedigin kadar, avazin cikdigi kadar bagir, duyarmi seni, o acikmiş olan 

sofrave kahvalti sahipleri, seni keser gecer, o yetmez, dilimi birde böler, 

sonra alir eline, agzina götürür diş denen carklarin arasinda, seni ligme 

ligme eder, kim kurtaracak burda seni onun elinden degilmi? ve bu o nun 

seni ligme ligme etmesi, sana rahmet, cünkü sen az sonra muradina 

ercen, cennete gircen, amma daha zor işin, cehennemin türlü türlü 

işkencelerini tadacan, ve en sonunda vücutta eger kayde deger bir lokma 
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görülürsen, erkekse seni o yiyen, belki dahada erip, onun huseyesinde 

toplancak olan meninin, insan tohumunun  parcasi olacan, sonra ise, ve 

eger tuvalete gitmezsen, poh yoluna ölüp gitmezsen, ve yarişi 

kazanabilirsen, ve o insan evli veya, bir kadini var ise, ve cocuk yapacak 

ise, sende gayret edip, bütün meni parcalari kuvvetlice yumurtaya varip, 

kapiyi calabilirsen, ve yumurtada sana, seni taniyip kapiyi acarsa, ve o 

nda bir cocuk olma şerefine erersen, işde cennete erdin, amma nice cile 

işkence dolu cehennemin türlü türlü belalarini tada tada varacan, ve 

burda işde şefaat, sana yol gösteren demekdir, ve yol gösteren harita 

muhammed haritasi, ve muhammede inen şerita ve helal haram, yasak ve 

serbest, olanlara dikkat etmen ile, senin bedeni aslindeki yolculugun, bir 

yildiz olarak dogmana kadar gidecekdir, işde yildiz olabilmek icin insani 

kamil yani "NEFSi iSPAT" nefisini ispat etmiş demek, insan olacak bütün 

bilgileri ögrenmiş ve bilmiş, ve onu ögrenip, kaş olacak, kulak olacak, göz 

olacak olanlarla bir araya gelip, insan tohumu meniden yola cikip, hatta 

bir inegin yedigi ot iken, ordan yola cikip taaaa insan tohumu olup, 

sonrada anneden cocuk olarak dünyaya gelmeye kdar gecen serüvene 

"seyri sülük" denilir, ve bu serüvdende senin , meninin icindeki o insan 

olmak icin, yarişi kazancak olan tohuma yol gösteren, işde muhammedin 

şeriatina uyman ile olan olcakdir. ve bunlar senin en son arşa kadar 

cikman gerektigini yani, mirac etmen gerektigini belli eder, ve arş ise, en 

tepe nokta demekdir, ve orda insanin başi olcak olan hücreler demekdir, 

en kamil olan hücre, dogacak bebegin beynini oluşturcak olan AKIL 

hücrelerini temsil eder, ondan sonraki kemal dereceleri raziye marziye 

makmalari, işde el kol ayak  böbrek dlak gibi diger hücreler yani. 

 

 

İmam Ahmed, Abdullah b. Amr b. As (r.a)'ın şöyle dediğini bildirdi: 

“Peygamber (s.a.v.) bir gün sanki bize veda edecekmiş gibi konuşma 

yaptı, üç defa şöyle dedi: “Ben Ummî Peygamber Muhammed'im” sonra 

şöyle dedi: “Benden sonra Peygamber yoktur, bana sözün en güzeli en 

özü ve en hikmetlisi verildi. Bana Cehennem bekçilerinin ve arşı 

taşıyanların sayısı bildirildi.” 

 

--------------- 

 

“Yahudiler, “Peygamberiniz Cehennem ehlinin sayısını biliyor mu?” 

dediler”  

 

“Onlar ne cevap verdiler?”  
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“Bilmiyoruz ancak Peygamberimize sormamız gerekir” dediler.  

 

Peygamberimize soruyu sordular ve  Rasûlullah : 

 

bir seferinde on, ikinci seferde ise dokuz parmağını kaldırdı.“Şöyle 

şöyledir dedi”  

 

 

 

بَانِيَةَ   عُ الزَّ  َسنَدأ

 

Se ned’uz zebâniyeh 

 

Biz de yakında zebanileri çağıracağız. 

 

ALAK Suresi 18. ayet 

 

 

 

تِلُوهُ إِلَى َسَواء الأَجِحيمِ  َق َرأأِسِه ِمنأ َعذَاِب الأَحِميمِ    ُخُذوهُ فَاعأ ثُمَّ ُصبُّوا فَوأ    

 

Huzûhu fa’tilûhu ilâ sevâil cahîm. Summe subbû fevka ra’sihî min azâbil 

hamîm. 

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin. Sonra başının üstüne 

azap olarak kaynar su dökün. (mesela yumurta patetes haşlamasi yapmak 

gibi) 

 

DUHAN Suresi 47. 48. ayet 

 

 

ِجعُونَ  ي  فَُهمأ الَ يَرأ م  ُعمأ  ُصمٌّ بُكأ
 

Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn 
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Onlar(Zebaniler) sağırdi, dilsizdir ve kördürler. Artık onlar görevlerinden 

de geri dönmezler. 

 

BAKARA Suresi 18. ayet 

 

Peyniri kesmek icin gelen bicak gibi, o peynirin sesini ve bagirişmasini 

duymaz  ve dinlemez, efendisi : peyniri kesmesi icin, onu göreve 

cagirinca, artik o görevindenden dönmez, peyniiri keser. yine bugdayi 

degmene dökünce, degmenci ve degmen taşi, bugdayin sesini duymaz, 

onu degmenin ezip un etmesine engel olacak yokdur, yine degmen taşida 

görevinden dönmez ,onu un gibi ezip ufalar, vicciragini cikarir. 

 

 

Rabbim, mehdi askerine, zikirimiz ile bütün cakralarini acip, taa arşa, 

yani insan bedenindeke kafadaki "nefs-insan" olma cakrasini caliştircak 

kadar gayret versin, ve ordanda nefsini bilip bir anneden dogabilcek 

saafiyet ve uhrevi boyuta kadar ermek nasip etsin, ve insani kamil, yani 

tam takim, yani gözü kulagi ayagi eksiksiz bir cocuk olarak saglikli bir 

bebe olarak dogmak yolculugunda nefsini kemale erdirmeyi nasip etsin. 
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Tövbe ve istigfar Nedir ve neden ve nasıl yapılır ve özel bir  

 

vakti varmıdır? 

 

Raşidi Tariqatında Tövbe Adabı  

 

Soru: Tevbe-istigfar nedir, nasıl yapılır? 

 

Cevap : İstigfar etmek, estagfirullah demektir. Tevbe, haram işledikten 

sonra,  

 

pişman olup, Allahü teâlâdan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, 

karar  

 

vermektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 

(Tevbe, günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır.) [İ.Ahmed] 
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Günahtan hemen sonra tevbe etmek farzdır. Tevbeyi geciktirmek de 

büyük günahtır.  

 

Bunun için de, ayrıca tevbe etmek gerekir.  

 

 

ِ َجِميعًا   َوتُوبُوا إِلَى َّللاَّ

 

"ve tûbû ilâllâhi cemîan" 

 

Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: 

 

"Topluca Allah’a tevbe edin " 

 

(Nur Suresi 31.Ayetten pasaj) 

 

ِرينَ  ابِيَن َويُِحبُّ الأُمتََطه ِ َ يُِحبُّ التَّوَّ ُ إِنَّ َّللا   َّللا 

 

"innallâhe yuhıbbut tevvâbîne ve yuhibbul mutetahhirîn." 

 

 

"Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever." 

 

(BAKARA Suresi 222. ayetten pasaj) 

 

بَةً نَُّصوًحا  ِ تَوأ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى َّللاَّ

 

"Yâ eyyuhâllezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhan." 

 

 

Meali  

 

Ey iman edenler! Allah’a sahih bir tövbe ile tövbe edin. (Sahih tövbe 

demek  

 

geçerli veya kabul olunmuş Tövbe demekdir) 

 

Tövbenin kabul olundugu zaman hakkindaki ayettede 
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ِة وَ  َمِة  ُزي َِن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن الن َِساء َوالأبَنِيَن َوالأقَنَاِطيِر الأُمقَنَطَرةِ ِمَن الذََّهِب َوالأِفضَّ الأَخيأِل الأُمَسوَّ

ُن الأَمآبِ  ُ ِعنَدهُ ُحسأ نأيَا َوَّللا  ِث ذَِلَك َمتَاعُ الأَحيَاةِ الدُّ ا ِعنَد  قُلأ أَؤُ   َواْلَنأعَاِم َوالأَحرأ ن ذَِلُكمأ ِللَِّذيَن اتَّقَوأ نَب ِئُُكم بَِخيأٍر م ِ

تَِها   ِري ِمن تَحأ  َرب ِِهمأ َجنَّات  تَجأ

 

ُ بَِصير  بِالأِعبَادِ  ِ َوَّللا  َن َّللا  َوان  م ِ َرة  َوِرضأ َطهَّ َواج  مُّ َمنَّا  الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آ  اْلَنأَهاُر َخاِلِديَن فِيَها َوأَزأ

ِفرأ لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ  َحارِ   فَاغأ تَغأِفِريَن بِاْلَسأ اِدقِيَن َوالأقَانِتِيَن َوالأُمنِفِقيَن َوالأُمسأ ابِِريَن َوالصَّ    الصَّ

 

 

Zuyyine lin nâsi hubbuş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril 

mukantarati minez zehebi vel fıddati vel haylil musevvemeti vel en’âmi 

vel hars(harsi), zâlike metâul hayâtid dunyâ, vallâhu indehu HUSNUL 

MEÂB. Kul e unebbiukum bi hayrın min zâlikum, lillezînettekav inde 

rabbihim cennâtun tecrî min tahtıhel enhâru hâlidîne fîhâ ve ezvâcun 

mutahharatun ve rıdvânun minallâh(minallâhi), vallâhu basîrun bil 

ıbâd.  Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve 

kınâ azâben nâr . Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel 

mustagfirîne bil eshâr 

 

Meali :  

 

İnsanlara, "kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve 

gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan" 

şehvetleri (aşırı düşkünlükleri) güzel gösterildi. Bunlar, dünya hayatının 

menfaatleridir. Ve Allah, O'nun katındaki en güzel sığınaktır. De ki: “Size, 

onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî 

kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah’ın rızası vardır.” Allah, 

kullarını hakkıyla görendir. Onlar (takva sahipleri): “Rabbimiz, biz hiç 

şüphesiz mü’min olduk (îmân ettik), artık bizim günahlarımızı (sevaba 

çevirerek) bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru.” derler. (Onlar), 

sabredenler, sâdıklar (ahdlerine vefa edenler), kânitîn olanlar (Allah’ın 

huzurunda saygı ile duranlar), infâk edenler (Allah için verenler) ve 

seherlerde mağfiret dileyenlerdir(Seherlerde Tövbe Edenlerdir). 

 

(ALİ İMRAN Suresi 14. 15. 16. 17. ayetler) 

 

ve Rabbimiz o tövbesi kabul olmuş olan müminlerden bahsedeerken 

onlar seherlerde  

 

tövbe edenlerdir diyor, öylse nasuh gercek ve gecerli bir tövbeninde vakti 
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var  

 

birinci vakit günahdan hemen  sonra ikincisi seherlerde 

 

Seher vakti tam olarak ne zamandır? 

 

Seher vakti, fecri kazip (yalancı fecir) dediğimiz gökyüzünde bir kızıllık 

hasıl  

 

olur. Bundan sonra bir beyazlık olur ki, buna fecr-i sadık denir. Bu fecr- i 

sadık yani doğru fecir zamanında sabah namazı vakti başlar. İşte seher 

denilen vakit, bu doğru fecir zamanından öyleki ortalığın aydınlandığı, 

fakat güneşin henüz daha doğmadığı, zaman aralığına denilir. 

 

Bu husuda kuranda yine  

 

ِسنِينَ   إِنَّ الأُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُونٍ  َن اللَّيأِل َما    آِخِذيَن َما آتَاُهمأ َربُُّهمأ إِنَُّهمأ َكانُوا قَبأَل ذَِلَك ُمحأ َكانُوا قَِلياًل م ِ

َجعُونَ  َحاِر هُ    يَهأ َسأ تَغأِفُروَن  مأ َوبِاْلأ   يَسأ

 

İnnel muttakîne fî cennâtin ve uyûnin. Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum, 

innehum kânû  

 

kable zâlike muhsinîn. Ve bil eshârihum yestağfirûn 

 

Meali  : 

 

Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır. Rab’lerinin 

onlara verdiği şeyi alanlar; muhakkak ki onlar, bundan önce muhsin 

olanlardır. şüphe yok ki onlar, bundan önce, iyilik ederlerdi(muhsinler 

denen kimselerdi). Kânû kalîlen minel leyli mâ yehceûn, öyleki onlar 

Gecelerin az bir kısmında uyurlardı. Ve onlar, seher vakitlerinde Tövbe 

edip mağfiret  

dilerler bağışlanma dilerlerdi. 

 

(ZARİYAT Suresi 15. 16. 17. 18. ayetler) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Allah Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya 

semasına iner ve şöyle buyurur: Mülkün sahibi benim! Kim ki bana duâ 
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ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki 

bana istiğfar ederse onu bağışlarım. Tan yeri ağarıncaya kadar bu böylece 

devam eder."  

 

(Tirmizî, Namaz, 326) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Yine Buyurdular 

 

"Fecir vaktinde iki rekat dünya ve içindekinden hayırlıdır." 

 

( Hadis-i Şerif ) 

 

Bu seher vaktinin önemi yüzünden biz Raşidi Tariqatı Zikir Evradımızın  

 

10_2. BABINDA 

 

10_2. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve 

kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel 

mustagfirîne bil eshâr. 

 

(1 den 10 defaya kadar) 

 

Eger zikrimizi sabah namazindan sonra cekiyorsak ve vakit seher vaktine 

ayarlanir ve bu zikiri cekdigimiz vakit, seher vakti ise hemen ardindan  

 

"Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. " 

 

(3 Defa) 

 

ve sonrada   

 

"Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh" 

 

(71 Defa) 

 

Bu zikirin normaldaki yeri  

 

25.BAB dir  

 

Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh."(71 Defa) Bu zikirin normaldaki 
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yeri  

 

burasidir, amma eger sabah namazindan sonra okundu ise zikirimiz, o 

zaman seher vakti oldugu icin yukardaki yerde okunur, burada ikinci 

defa okunmasina gerek yok , amma zikirimiz mesala gündüzleri veya 

güneş doğduktan sonra veya akşamlari  

 

okuncak ise burada okunur.zikirin normaldaki yeri 25.BAB dir  

 

ve ayrica 5 Vakit namazin hemen öncesinde sag el sol memenin alitin 

getirilir kalp hizasina ve baş parmak ile diger parmaklarin bogumlari 

tesbih edilerek 12 defa "estağfirullah" denilir ve 13. defa denirkende el 

yumruk yapılır öyle söylenir ve gelmiş geçmiş günahlra tevbe edilip 

pişman olunur. 

 

yine hergece uyumadan evvel Yatağa girince, 3 defa  

 

"Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel kayyume ve etubü 

ileyh"  

 

denilir. 

 

-------------------- 

 

Günaha pişmanlık 

Tevbe istigfardan önce yapılmalıdır! Tevbe çirkin şeyi bırakıp güzel olana 

dönmek demektir. İstigfar, günahın çirkinliğini görüp, ondan yüz 

çevirdikten sonra, mağfiret talep etmektir. Hadis-i şerifte (Pişmanlık 

tevbedir) buyuruldu. (Hakim) 

 

Yapılan günahları her hatırlayışta istigfar etmelidir! Günahları 

hatırladıkça istigfara devam edilirse, geçmiş günahlar affolur. 

 

Tevbe edebilmek, Hak teâlânın büyük nimetlerinden biridir. Günah 

işleme korkusu ile tevbeyi asla geciktirmemelidir! Çünkü, hadis-i şerifte 

(Sonra yaparım diyenler helak oldu) buyuruldu. Yani tevbeyi ve diğer iyi 

işleri geciktirenler, bu günün işini yarına bırakanlar, aldandı, ziyan etti. 

(İ.Gazali) 

 

İstigfarın fazileti çok fazladır. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: 
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(İstigfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim.) [Hud 52] 

 

Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: 

(Allahü teâlâ, günah işleyip pişman olanı, istigfar etmeden önce affeder.)  

 

[Taberani] 

 

(Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istigfar 

edilirse  

 

büyük kalmaz.) [Deylemi] 

 

(İstigfar eden, günde 70 defa aynı günahı işlese ısrar etmiş sayılmaz.)  

 

[Tirmizi] 

 

(Günde 70 defa istigfar edenin, 700 günahı affolur.) [Beyheki] 

 

(İstigfara devam edeni, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır.  

 

Ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesai] 

 

(Bir mümin günah işleyince, melek üç saat bekler, eğer o kimse istigfar 

ederse,  

 

o günahı yazmaz.) [Hakim] 

 

(Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca, Allahü teâlâ, 

tevbenizi  

 

kabul eder.) [İbni Mace] 

 

(Günahlar kalbi paslandırır, karartır. Kalblerin cilası ise istigfardır.)  

 

[Beyheki] 

 

(Derdinizi ve devasını bildireyim. Derdiniz, günahlar, devası da 

istigfardır.)  

 

[Hakim] 
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(Bir günahkâr, istigfar eder, sonra bu günahı tekrar yapar, sonra istigfar 

eder.  

 

Üçüncüde yine yapar, yine tevbe ve istigfar ederse, dördüncü defa 

yapınca, büyük  

 

günah yazılır.) [Deylemi] 

 

(Günaha devam edip, dili ile istigfar eden, Rabbi ile alay etmiş sayılır.)  

 

[Beyheki] 

 

(Herkes günah işler. Fakat günahkârların en iyisi tevbe edendir.) 

[Hakim] 

 

(Günahına pişman olup abdest alıp, namaz kılanı ve günahı için istigfar 

edeni,  

 

Allahü teâlâ affeder.) [Nesai] 

 

(Kıyamette, amel defterinde çok istigfar bulunana müjdeler olsun!) 

[Beyheki] 

 

Peygamber efendimiz, (“Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa  

 

hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh 

Rabbigfir  

 

li” istigfarını 25 defa okuyanın, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde 

kaza,  

 

bela olmaz) buyurdu.  

 

Cuma günü sabah namazından önce, aşağıdaki duayı okuyanın bütün 

günahlarının  

 

affedileceği hadis-i şerifle bildirildi. Dua şudur: 

(Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü 

ileyh.)  
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[Ramuz] 

 

(Allahü teâlâ, istigfara devam edeni, her sıkıntıdan kurtarır, her darlıkta 

bir  

 

genişlik verir ve ummadığı yerden rızıklandırır.) [Nesai] 

 

(İşlediği günahı, Allahü teâlânın bildiğine inanan, günahına tevbe etmese 

bile,  

 

Allahü teâlâ onu affeder.) [Taberani] 

 

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(Ya Rabbi, iyilik edince müjdelenen, kötülük edince istigfar edenlerden 

eyle.)  

 

[Buhari] 

 

(Yatağa girince, 3 defa "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa huv el-

hayyel-  

 

kayyume ve etubü ileyh" diyenin günahları, deniz köpükleri kadar çok 

olsa da,  

 

affolur.) [Tirmizi] 

 

("Rabbim, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Kötü işlerde bulundum. 

Senden  

 

başka günahımı affedecek yoktur. Beni affet!" diyenin karıncalar 

sayısınca  

 

günahı olsa, Allahü teâlâ affeder.) [Beyheki] 

 

(Ey kullarım, koruduklarım hariç, hepiniz günahkârsınız, benden 

mağfiret  

 

dileyeni bağışlarım. Mağfiret etmeye kadir olduğuma inananı affederim.)  
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[Tirmizi] 

 

(Günahtan korunmayanı Allahü teâlâ da [dünya ve ahirette 

felaketlerden]  

 

korumaz.) [İ.Huzeyme] 

 

Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklaşır, aklı da 

azalır.  

 

Hadis-i şerifte buyuruldu ki : 

(Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez.) [İ.Gazali] 

 

Günahların hepsi Allahü teâlânın emrini yapmamak olduğundan 

büyüktür. Bir  

 

hadis-i şerifte, (Çok az bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların 

[nâfile]  

 

ibadetleri toplamından daha iyidir) buyuruluyor.  

 

 

(Günahların küçük görüneninden sakının! Bunlar toplanınca sahibini 

helak eder.  

 

Bu şuna benzer ki, bir kavim bir vadiye iner, çerçöp, odun ne bulurlarsa  

 

toplayıp getirirler. Böylece koca bir yığın olur. Bunu yakıp ateşinde  

 

ekmeklerini pişirirler. İşte küçük görünen günahlardan hesaba çekilen de 

helak  

 

olur.) [Taberani] 

 

(Hep günah işleyenin kalbi mühürlenir, artık sevap işleyemez olur.) 

[Bezzar] 

 

(Bir kimse, günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta hasıl olur. Eğer 

tevbe  
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ederse, o leke silinir. Tevbe etmeyip tekrar günah işlerse, o leke büyür ve  

 

kalbin tamamını kaplar, kalb, kapkara olur.) [Harâiti] 

 

 

(Günah işleyen, günahını kimseye söylemesin, onu örtsün ve tevbe etsin!)  

 

[Beyheki] 

 

(“Gece şu günahları işledim” diye söylemek, günahı açıkça işlemekten 

sıkılmamak  

 

demektir. Rabbi gece suçunu örtmüşken, sabah Allah’ın kapattığı bu 

örtüyü  

 

kaldırmamalıdır.) [Buhari] 

 

(Gizli işlediğin günaha gizli, açık işlediğin günaha açık tevbe et!) 

[Taberani] 
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Raşidi Tarkatı Tesbihi - Abaküs Tesbih Nedir - Nasil Kullanılır? 

 

Abaküs Tesbih Demek : Normal namaz tesbihlerinin dışında, yüksek 

sayili zikirleri çekebilmek için, hafızalı tesbih, veya zikir sayar, ve hesap 

makinası veya küçük ilk bilgisayar modeli demekdir. Bu Tesbihlerde 

normal sayaç boncuklarının haricinde, imamenin üstünde zikrimize 

uygun olacak kadar, mesela 10 tane daha sıyrılabilir boncuk bulunan, ve 

yine tesbihin alt ortasında, yine extra eklenmiş ikinci kadran boncuklar 

bulunan, ve yine belli bir boncuk aralığından sonra, extra eklenmiş, yine 

mesela 10 boncuklu üçüncü kadranı (çarkı) olan tesbihlere "Abaküs 

Tesbih" denilir. yani abaküs saymak içindir ki, kolay saymak ve 

saydığınıda hesap makinesi gibi hafızada tutmak için, işde mesala ara 

boncuk(10 Boncuklu), kadran boncuklarını tesbihin ilk 10 boncuğudan 

sonra bağlarsak, mesela her 3 fatiha ile 7 ihlas okuduğumuzda, 10 boncuk 

tamam olmuş ve bir devir tamam etmiş oluruz. Mesal Raşidi 

Tarkatındaki silsileye fatihalar ısmarlanırken kullanmak için, ve bu bir 

deviri tamam ettiğimiz fatiha ve kulhuyu, bir şeyhe veya peygambere ve 

yakınımıza hediye edince, o çarkdan bir boncuk geriye sığarızki, yani 

abaküs sistemi ile, haaa tamam birinci silsile ismine okudum diye 

hafızaya almış oluruz, ve sonra ikinci 7 ihlas 3 fatiha daha, ve ikinci 

boncuk... ve böylece abaküs işlemi, yine mesela 66 bin Allah zikri , veya 

yüksek sayıdaki esmayı çekerken, tesbihi tam olarak Allah zikri ile 

çekdik, ve bir devir yapınca, o yan çarkdan bir boncuk sığadık, ve 100 

çekdik  diye hafızaya alıp bilmek için, ve on boncuk sığayınca bu sefer 
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imamenin üstündeki binli (1000) çarkdan bir boncuk yukarı sığarız ki, 

abaküs sistemi ile bu sefer, bin(1000) Allah çekdiğimizi biliriz hafızaya 

almış oluruz, ve böylece bu sefer mesala altı bin çekecek isek bu her bin 

çekdikce, imamenin üstündekileri sığadık ve 10 defa yani 10 a tamam 

olunca 10 000 etti  ve, bu sefer en altta ortadaki kadrandan bir boncuk 

sığarız ki yani 10 bin Allah dedik biliriz,  ve altı boncuk sığanınca 60 000 

Allah zikri  tesbih edildi biliriz, ve böylece tesbihin, zikir sayanın 

abaküsün hafızasına alırız. ve bununda altı tane olunca altmış bin (60 

000) Allah çekdik bilmiş oluruz. Yani abaküs tesbih demek, işde aynen 

ilkokulda kolay saymak, ve kaç saydığımızı bilmek için bir hesap aracıdır, 

ve bunu yapan, zikiri sayan abaküs ismine, abaküs tesbih denilir. ve 

bilgisayarın ilk modelidir ve din alimleri ve peygamberlerin birine 

verilmiş mucize ve ilimdir, ve Allah ı zikir için keşfedilmiş olan, ilk 

hafızalı hesap makinası, ve ilk bilgisayarın ana modeli,  ve o nun bugün 

ne hale geldiğini düşünürsek, yani insanlık baya baya cağ atladı, artık 

islamın bulduğu keşfettigi biligsayarı, 

artık islam dininden ve müslüman olmayanlar, çitayı nereye kadar 

taşıdılar, görün bakın, islam ise haala tesbihde kaldı malesef, hatta 

Türkler ise sadece 33 lü 99 lu tesbihde kaldılar, bu "Abaküs Tesbih" nedir 

onu bile bilmezler yani. 

 

Schrems, 27 Haziran 2017 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Original Kar © glan 

 

Abaküs Tesbih örnekleri Resimleri - Raşidi Tarkatı Abaküs Tesbih 

modelleri 
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Hizb Nedir - Hizbul Kebir - Hizbul Kasr Nedir? 

 

Hizb : Sözlükte bölük, grup,ordu,asker,anlamına gelen hizb kelimesi 

Nitekim  

 

Hizbullah: Allahin ordusu demekdir.  

Hizbüşşeytan: Şeytanın Ordusu Demekdir. 

Terim olarak ise, Hizb Kur’ân’ın bölümlere ayrılması demektir. 

 

Peygamberimiz döneminde Ashabi kiramdan birisinin bir yeri 

agriyordur, ve bunu Bilali Habeşi ile sohbet ederken o ashab ona söyler, 

Bilal Radyallahu anh da ona ayri ayri surelerden, ayri ayri bir kac ayeti 

birleştirip bunlari oku der, o ashabda okuyunca agrisi bir süre sonra 

gecer, bunu diger ashbdan bazi arkadaşlarinada söyler, bunun üzerine, 

onlarda bir yeri agriyinca, hz bilali gidip, ondan okumalari gerekli 

ayetleri ögrenirler. o güne kadar kuranin parcalara bölünüpte 

okunabilcegini bilmeyen ashabi kiram, bunu görünce, bundan rahatsiz 
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olup, peygamberimize gidip, Bilali Habeşi yi şikayet ederler, ve derler ki : 

Bilal Kurani parcaliyor ya rasulallah derler, ve onlara peygamberimiz 

sorar, Bilal nasil yapti diye, ve onlar böyle böyle yapti derler, onun üstüne 

Peygamberimiz Bilal dogru yapmiş der. ve işte hastaliklara karşi bazi ayet 

bölümlerinin, yine mesala büyü ve sihire karşi başka ayetlerin, yine 

nazara karşi  başka ayetlerin, yine korunma ve hifz icin başka bazi 

ayetlerin, yine rizik icin, bazi başka ayetlerin, gerekli olan bölümlerinin 

cikarilipda, bunlari birleştrilerek okunmasina Hizb denir işte. Fakat daha 

sonraki hafizlar bunu  yanliş algilamişlar ve Kur’ân-ı Kerim’i düzenli ve 

devamlı okuyan hafizlar günlük okunacak bölümleri, sûrelerin 

uzunluklarını göz önüne alarak ayırmışlar, 

bu ayırmaya “tahzîb” (bölümlere ayırmak), her bölüme de “hizb” 

demişlerdir. İlk bölüm üç suredir: Bakara, Al -i İmran ve Nisa. İkinci 

bölüm beş suredir: Mâide, En‘âm, A‘râf, Enfâl, Tevbe. Üçüncü bölüm 

yedi sûredir: Yunus, Hûd, Yusuf, Ra‘d, İbrahim, Hıcr, Nahl. Dördüncü 

bölüm dokuz sûredir: “İsra, Kehf, Meryem, Tâhâ, Enbiya, Hac, 

Müminûn, Nûr, Furkan. Beşinci bölüm on bir sûredir: Şuarâ, Neml, 

Kasas, 

Ankebût, Rum, Lokman, Secde, Ahzâb, Sebe’, Fâtır, Yâsîn. Altıncı bölüm 

13 sûredir: Sâffât, Sâd, Zümer, Mü’min, Fussılet, Şûrâ, Zuhruf, Duhan, 

Câsiye, Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucûrât. 

 

ve Kuran sayfalarinin yan bölümünde, icinde Hizb yazili cicekler, bu 

bölümleri gösterir işte. 

 

Raşidi Tarkatında Hizbül Kebir Nedir? 

 

RAŞiD iN ZiKiR EVRADINDAKi 1 ile 130 (1 den 130 a kadar 130 dahil) 

Rakamlı duaların tamamına denilir. 

 

 

 

Raşidi Tarkatında Hizbül Kasr Nedir? 

 

1 ile 21 (1 den 21 e kadar 21 dahil) ve sonunada 128 ve 129 ve 130 Rakamlı 

bitiriş duaları eklenerek okunan duaların Tamamı. 

 

     

 

Raşidi Tarkatında Hizbül S-Kasr Nedir? 
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Hizbul kasr okuyanlarda zamandan tasarruf etmek icin istiaze duasi 

dışındaki bütün zikirler gerekirse sadece (10 ar Defa okunur ve 10 lu 

okunanlarda sadece 3 defa okunarak Hizbul S-Kasr olur. 
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Raşidi Tarikatına intisab ve intisab Duası 

 

Tek bir defa olmak üzre ilk defa girmek istenince okunca dua: 

 

Rabbi Vedhulni Cemaati ve Zakiri Raşidi ve edhılni müdhalen Sıdkan.  

sonra sesli olarak Elfatiha denilir. Sonra orda kim varsa herkes bir defa 

fatiha okur ve onlar şahidimiz olur, kimse yoksa kendimiz okuruz ve 

ordaki melekler okur, ve melekler şahidimiz olmuş olur. 

 

RAŞiD'i TARiKATINA iNTiSAB (GiRiŞ) DUASI 

 

Bu Alttaki Dua yi 40 gün okuyan RAŞiD'i TARiKATINA intisab etmiş 

olur. 

 

 

ıNTıSAB DUASI BUDUR 
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Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün 

aleyhim velahüm, yahzenun. 

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü! 

Ya Eyyühed Deccal ve Hizbühü! 

inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela 

tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm 

illa şeytanirracim. 

Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel 

medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin. 

1. Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim (3 Defa) 

2. Hasbünallahivenimelvekil (5 Defa) 

3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel 

masîr (1 Defa) 

4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (5 Defa) 

5. Bismillahirrahmanirrahim 

Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ 

vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. 

6.Bismillahirrahmânirrahîm. 

Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min 

şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti 

vennâs. 

 

7. Bismillahirrahmânirrahîm. 

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, 

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, 

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min 

ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû 

hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. 

 

8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. 

9,1. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel 

dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab. 

9,2. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun. 

9,3. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ 

razaknâhum yunfikûn. 

9. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min 

emrinâ raşedâ. 

10_1. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve 

yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, 
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subhâneke fekınâ azâben nâr 

MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı 

zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! 

Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 

azabından koru” derler. 

10_2. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve 

kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel 

mustagfirîne bil eshâr. 

MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı 

bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, 

huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda 

harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir.Bundan 

sonra Sabahlari „Hizbül Kasr” okuyanlar bunun hemen ardina (71 Defa) 

“Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ okurlar. 

10_3. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun 

11. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, 

innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn. 

12. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz. 

13. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike 

min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. 

 

14. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min 

futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve 

huve hasîr  

15. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz 

zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun 

lil'alemiyne  

 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn, 
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vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyılliyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel 

mütecaviziyn 

vağfu anna vağfirlena 
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Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve hizbühü ve 

euzubike en yahdzurun. 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve 

hizbühü ve euzubike en yahdzurun. 

Rabbena ve takabbel bi duai, 

Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib 

duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

 

"Adede ma vesiahu ilmullah" (3 Defa) 

Rabbi inneke semîud duâi. 

Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym. 

 

 

 

---oOo--- 

 

Eğer Raşidi Tarikatından Herhangi bir sebebden ayrilip çıkmak istenirse 

aşağıdaki dua okunur, ve çıkmak isteyen kimse zikirlerimizi okumayı 

bırakır.  

 

DUA BUDUR 

 

 

Rabbi Vahrucni Cemaati ve Zakiri Raşidi ve ehricni muhracen Sıdkan.  

sonra sesli olarak Elfatiha denilir. Sonra orda kim varsa herkes bir defa 

fatiha okur ve onlar şahidimiz olur, kimse yoksa kendimiz okuruz ve 

ordaki melekler okur, ve melekler şahidimiz olmuş olur. 
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Raşidi Tarikatında Tesbih Adabı - Zikir Tesbihi Yapımı ve Zikir (Vird) 

Tesbihi Resimleri 

 

TESBiH ADABI 

 

AÇIKLAMA : Sofinin, aynen hat yazmaya başlayan birisinin, önce hat 

kalemi açmasını, yapmasını öğrendiği gibi, sofi kendi zikir tesbihini 

kendisi yapar. 

Tesbihlerimiz mevsimin ve havanın durumunun rengine uygun, renkli 

çift kadranlı Abaküs mevsim tesbihi. (siyah, kar beyaz, yeşil, kırmızı veya 

bordo kırmızı, kahve veya sarı veya turuncu, saydam su rengi, ve çamur 

rengi, mor renk,pembe,turkuaz mavi, bulut mavisi,gri renkte,agaç 

tesbih,fosforlu tesbih...) 

 

 

Tesbihde Dizilim sırası ve Kadranlar 

 

Tesbihde 1 adet imame 3 adet ara müezzin ve 13 adet ara bellek renkli 

tesbih tanesi(siyah veya beyaz veya kirmizi) ve 110 adet mevsimine göre 

renkli boncuk tesbih tanesi 
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tesbihi dizerken soldan sağa tesbih, sol ve sağ tarafı var tesbihimizin, ve 

önce sol taraf dizilir ipe, ve sol tarafda 10 tane mevsimin rengi, bir tane 

ara renk, yine 10 mevsim rengi, 1 ara renk, ve yine 10 mevsim rengi 1 ara 

renk, ve sonra birinci ara müezzin. 

 

Sonra yine 10 mevsimin rengi tesbih tanesi, sonra ara renk, sonra 5 

mevsim rengi, sonra 1 ara renk, ve araya ikinci müezzin, ve tesbihimizin 

ortasina gelir, ve sonra simetrik olarak, yine ortadan saga dogru, yine bir 

ara renk ile başlanır, ve sonra 5 mevsim rengi, sonra yine ara renk, sonra 

10 mevsim rengi, sonra yine ücüncü ara müezzin. 

 

Sonra yine ara renkle başlanır, ve sonra 10 tane mevsim rengi, sonra ara 

renk, sonra yine 10 tane mevsim rengi, sonra yine ara renk, sonra yine 

ara renk, yani iki tane ara renk yan yanyana olcak,  sonra Dualite 

kadranına geliriz, 5 tanede son mevsim rengi, 5 tanede ara ren olmak 

üzre on boncuk bu sefer o ikinci üst üste ara renkten sonra bir mevsim 

rengni, bir ara renk, bir mevsim rengi, yine bir ara renk halinde on 

boncuk tamamlanır ve sonra imame ve sonra imamenin üstüne iki ipin 

birleşmiş yerine, bir tane ara renk sonra 10 tane mevsim rengi, ve sonra 

hangi mevsimin rengini yaptiysak, üstüne bir adet ondan sonra gelecek 

mevsimin rengi olan sarık tesbih tanesi eklenir, ve ipe aralık bırakılır 

sığanarak gevşetip veya sıkıştırabilcek şekilde ve uzunlukta ve ipin katları 

tesbih boinmcuklarinin deliğine göre gerekirtse iki kat kullanilirki gevşek 

tesbih olmayycak imanin üstündeki yerde bocuklari aşağı indirip sıkdımı 

tesbih sıkılaşacak ve kayamacak şekilde sıkı olmalıdır. ve bu imamenin 

üstü ikinci kadran, yani ikinci çarkdır, ve birinci çark ise, sağdaki iki aynı 

renkdeki ara tesbihin arasına gelecek olandır onu yapmak içinde, bir 

karışdan biraz daha uzun ip alınır yine kalınlık boncuk deliğine göre 

ayarlanır ve iki ip ucu birleştirilir, ve sonra bu iki ucun birleştiği yer 

düğümlenir sonra iki ucun ortası olan birleşik yerden olmak üzre iki kat 

ipe bir ara renk sonra 10 mevsim rengi sonra tekrar ara renk tesbih tanesi 

dizilir, ve ve bu ip uzun olur, ve tesbihler sığancak (kaydırılabilcek) kadar 

uzun olur, çünkü onlar sayaç olarak kullanılcak  ve, sığayıpda 

bırakdığımız yerde durması lazım, ve sonra bu iki ucun ucu sağdaki iki 

ara tesbihin olduğu yerin arasından geçirilip, sonra boncuklu kısım ipin 

birleşik ucundan geçirılerek, düğüm yapılır, amma düğüm sabit değil, 

hareket edebilir vaziyette olur, Tesbihimizin dizilimi budur. 

 

Tesbihlerimiz böyle olcak Raşidi Tarikatı Vird Tesbihi Resimleri 
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Raşidi Tariqatında Zikir ve Virdlerin Tesbihatindaki Tesbih Yönlerinin 

Sebebi ve Hikmetleri 

 

Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve elektrik de motor 

larin bazisi, saga dogru döner, bazisi ile sola dogru döner, ve o yüzden 

ters yöne dönmesi icin, motrorun kutup başlarinin ters takilmasi lazim 

gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandigimizi aracimiz olan 

tesbihin bir yönü vardir, ve sagi ve solu vardir, alt resimdeki gösterildigi 

üzre. ve saatlerdeki cark sisteminde alt bir carkdan sonra, üst bir cark 

gelir, alt cark saga dönerken, onun üstündeki sola dogru döner, ve ondan 

sonrakini saga döndürmek icin, ortadikinin ters dönmesi gerekir, ve 

bizler mevsim tarikati oldugumuz icin semadaki gezegen carklarani 

deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sagdan sola dönerken, venüs soldan 

saga döner, yani carkin işlemesi ve bu deveranin dönmesi icin şart 

olandir, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin tesbihde, hangi yönde 

deveran ettirilcegini bir nebze bildirdik ve bakip ona göre deveran ederek 

cekiniz. hataen yanliş yapmakda beis yokdur. bir gün iyice ögrenip 

hatasiz cekesiye gayret ediniz, ve ki görev size verilince hata 

yapmayasiniz yani. 

KISA elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan 

hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki 

telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom 
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çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar 

hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin 

bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer 

maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da 

negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını 

belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük 

taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay 

elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir. 

 

Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt 

yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, 

pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım 

yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif 

olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu 

yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır. 

 

Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik 

devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, 

bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak 

belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk 

keşfedildiginde Elektrik akiminin yönü daha sonraki keşfedilen yön ile 

ZITTIR. o yüzden kuranda nesh ayetleri vardir ve aynen önceki yasayi 

sonraki yasanin iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki 

zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herkes bu haliyle 

ceksin. 

 

 

HiZBÜL KEBiR 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA 

 

SEBEBi Yaratilandan Yaratana dogru niyaz onun icin 

 

5. Felak Suresi (17 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li 

KADRAN iLE  

 

6.Nas Suresi (17 Defa) 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li 

KADRAN iLE 
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7. Ayetel Kürsi (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE  

 

8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 

Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 

Li KADRAN iLE 

 

 

SEBEBi Sagadan sola cünkü bizler zahir olnlariz onlar ise zahir degiller 

onlar ile bizler zIt kutuplariz ve öyle olunca SUIFIR noktasi tesbihin 

ortasi ve bizler bir tarafinda onlar bir tarafdinda kileriz yani. 

 

 

9,1. Rabbic’alni mukimessalati..... 

 

9,2. Ülaikellezine.... 

 

9,3. Ellezîne yu’minûne bil gaybi..... 

9. Rabbenâ âtinâ min..... 

 

10_1. Ellezîne yezkurûnallâhe...... 

 

10_2. Ellezîne yekûlune rabbenâ 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR 

GiDiP GELEREK 

 

 

SEBEBi hepsinde yaratandan bir istek yapiyoruz ve yaradanin bizde 

onlari var kilmasini istiyoruz ve öyle olunca yaradandan yaratilana dogru 

bir akim ve enerji ve yardim. 

 

“Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 

SOLDAN SAĞA 

 

 

SEBEBi Günahdan sevaba kirden temizlenmye dogru kötüden iyiye 

dogru bir enerji akisi 
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istiaze Duası El Evvel TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

 

SEBEBi Cünkü bütün kötü kimliklerden yaradana siginiyoruz, yani 

kötüden iyiye, ve zayif olandan hakim ve kuvetli olana dogru bir siginis ve 

enerji akimi. 

 

 

17. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve 

şifâen min külli dâin. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

 

SEBEBi Cünkü bütün kötümuzuratdan yaradana siginiyoruz, yani 

kötüden iyiye, hastalikdan sagliga ve zayif olandan hakim ve kuvetli 

olana dogru bir siginis ve enerji akimi. 

 

 

19. Salavati Kebire (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

 

SEBEBi cünkü onlar en iyi olanlar bizler ise sonarkilriz ve onlara dogru 

onlar gibi olmaya dogru bir enerji akimi ve istek ve dua ve yönelis 

 

20. Salavati Kasr (9 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

 

SEBEBi Bu salkavat ise dünyada gezen ibrahimlere gezen 

muhammedlere gezen isalara canli olup o hakikinin parcasi olan paracik 

olnlara yani o yüzden ve biz sag canli olandan canlilardan soldaki 

bekadaki bütünlerimize dogru enerji akimi 

 

 

31. VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) (Günde 1 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

SEBEBi Cünkü bütün kötü muzuratdan kötü kimliklerden yaradana 

siginiyoruz, yani kötüden iyiye, hastalikdan sagliga ve zayif olandan 

hakim ve kuvetli olana dogru bir siginis ve enerji akimi. 
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31_2. “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

 

SEBEBi Rabbimizden kullarina abdlerine dogru bir enerji istiyoruz yani 

gercek hay ve diri olan sagdan Rabden, sola abde dogru. 

 

 

32. den 53._1 e kadraki esmalar SOLDAN SAĞA 

 

 

SEBEBi Kemalata dogru bir enerji akimi yani soldan saga 

 

53._1 „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

54._2 „Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve 

hüvessemiulalim.“ (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

 

SEBEBi Rabbimizden bize dogru bir kalkan ve koruma enerjisi akimi 

 

 

Rahman suresinden ayetler TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

 

SEBEBi 

 

cünkü kurandaki yerleri sagdan sola dogru zaten 

 

 

55. "Sübhanallahi velhamdü lillahi TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN 

SOLA  

 

 

SEBEBi Bu duayi bir hadisidne muhamed ayşe annemize yatmadan 

okumasini tavsiye ederken bunun kabeyi tavaf etmek gibi oldgunu 

söylemiş Kabe ise Sagdan sola dogru tavaf edilir ve o yüzden 

 

55. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 
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SAĞDAN SOLA  

 

 

SEBEBi Rabbin gölgeilik onun rabligine şeriklik edenleri yakip yikici yok 

edici kuvesi sagdan sola dogru 

 

 

56 . ihlas Suresi (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

57 . Fatiha Suresi (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

 

SEBEBi kurandaki haliyle sagdan sola 

 

58. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 

Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

 

SEBEBi 

cünkü kulundan Rabbina dogru sevgi cümleleri akişını temsil eden 

eenrjinin akimi  

 

59. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ..SAĞDAN SOLA 

 

 

SEBEBi cünkü sünnet olan sag ile girlir sol ile cikilir 

 

62. „Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü SOLDAN SAĞA 

DEVAM EDEREKDEN 

 

 

SEBEBi Allanin rizki yoklukdan varliga dogru akmakdan yine gece yani 

sol gündüze dogru akmakda ..... ölüden diriye SOLDAN SAĞA DEVAM 

EDEREKDEN AKMAKDA 

 

77. "Allâhumme salli 78. "Allâhumme barik SAĞDAN SOLA  

 

 

SEBEBi Bizler dünyadakiler ve sag ve diri olanlariz salavat selam bizden 

,muhamed ise bekadaki ve soldaki ahiretteki gölgedeki sola dogru yani 
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80._a dan 90 kadar BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 

SAĞDAN SOLA SAG ONLU KADRANI GECiP DEVAM EDEREKDEN 

 

SEBEBi kurandaki haliyle sagdan sola 

 

 

Tesbihat „Subhanallah“ „Elhamdülillah“ „Allahuekber“ „Estağfirullah“ 

SOLDAN SAĞA  

 

 

SEBEBi Kulundan Rabbe dogru hay ve diri olan a dogru yani saga dogru 

enerji akimi 

 

 

101 . "Allâhumme salli alâ.....TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA  

 

102. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi SOLDAN SAĞA  

 

 

SEBEBi Bu ikisi Diri ve canli olan muhammede ve diri olan mehdiye 

dogru  

 

 

104. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri 

çekilir. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

 

SEBEBi Rabbe dogru, saga, hay olana dogru dogru 

 

 

varabilirsen taaa oraya, MAKAMI RIZAYA ve RAZiYEYE, makamin 

mübarek olsun. 

 

dedik, müslümandik, mümin olduk, ince ince en iyilerden olduk, iyilik  

iyilik gitdik gitdik, dere tepe düz gitdik, eeeeee kuraninda sonu var  

gülüm, kulhuyu okudun felak nas okudun, kuran bitti, ee daha nereye  
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gitcen gari, yani artik geri dönme zamani gülüm. işde zikirimzde bir  

yere varirsinki "allahüme salliler" okunur yani orasi zikirimizin  

tahiyat kismi, ordan öteye sagdan sola gidersin tesbihde, ve sonra taaa  

"nun" a kadar varirsin. "nun" zikirimiz, ya sukun yani durmak, veya  

gecmek hareket etmek yeridir, orda artik senin seyri sülükunun sonudur,  

ya durmayi sececen, madde olcan, tahta olcan, cam olcan, kum olcan,  

toprak olcan, yada durmakdan gececen, ve hareket edip başa dönecen,  

başa dönmek icin ise, "euzu bi kelimetillahilerden sonra dedigimiz,  

"subhanallahi..." zikiri yani kabeyi tavaf var, yani dönmek hareket  

etmek, hareketi secersen, burda tavaf, sonra Allahdan başka ilah  

olmadigina iman olan birinci tevhid zikirimiz, ve sonra 10 kulhu,  

sonra ise fatiha, sondan başa dönme sirri, bu kulhuler fatihalar hepsi  

sagdan solaydi, kuranin yönündeydi, yani sagdan solaydi, amma ondan  

sonra ise, kulhu son, ve sondan başa dönmek lazimki, işde kulhuden 

sonra 

fatiha okuruz 10 defa, ve sonra ise, o yukari cikiş olan, kuranin  

başina tirmanmak olan, 33 defa "subhanallahi vebihamdihi, 

subhanallahil  

azim ,ve estagfirullah." ile dinlene dinlene yokuşu tirmaniriz. ve bu  

zikir ise tersinedir, yani sondan başa dönen bir zikirki, yani sagdan  

sola kadar gittik, ve sagin en sonuna vardik, ve orasi artik sol, ve  

sonra başa dönmek icin işde bu üclüyü 33 defa cekerekden, bu sefer ise  

soldan saga dogru hareket ederizki, bitişden sonra başa dönmek 

hikmetine 

ermek icin, her bitişden sonra başa dönmek, va baş fatiha ise, senenin 

sonu da başida isa da biter, hiristiyanlara göre, isa nin dogumu 24  

Aralik, yahut evangelistlere göre 27 si, halbuki senenin sonu 31 aralik, 

ve bize göre isanin dogumu ise 1 ocak yani, isa ve mehdi SIRRI, isa da  

biter, mehdide, fatihada başlar, bizim isa miz mehdiir, cünkü onlarin  

isa si hz isa, bizim isa miz ise mehdidir, mehdi isa dan, isa da  

mehdiden , o na, meryeme isa yi koyan biri var degilmi, o kutsal ruh,  

işde mehdi, veya diger ismi, musaya bilmediklerini gösteren HIZIR, veya  

kuranadaki ismi, musa nin sana tabi oalnmi dedigi RAŞiD, ve yine  

muhammed icin, muhammedn abdühü ve rasuluhu deriz, amma kuranda 

mehdi  

icin ise, "katimizdan ona rahmet verdigimiz kulumuz" diye mehdiye  

atfedilr, yin isra suresinde, yine ona, kulumuzu, abdimizi göstermek  

icin, mescidi haramdan, mescidi aksaya götürdük diyor, ne icin? " bi  

abdihi" diyor yani o kulumuzu göstermek icin, kim o kul, yani 

muhammed, 
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gecmişden gelecege, ona mehdiyi ve vaktini göstemek icin ref  

etttirildi.  

 

 

 

19.SINIF SOFiLERE 

 

Hizir makami ögretilip talim ettirilir ve tarikatin pirini, olay vuku  

bulunca aramasi talim edilir. Bizatihi onunla (tarikatin piiri ile)  

kelam etmesi lazim geldigi ögeretilir ve kimler o göreve (HIZIRLIK  

makamina )secildi liste tutulur. 

 

 

 

5. sınıftan itibaren Bu 19. sinif sofiler  Alfabe duasından önceki  

Arapca Elif ba yani alfabeyi 9 defa okurken, birinci boncukda Dad Harfi  

sağ azı dişler arasına konarak okunur, ikinci boncukda sol 

azı dişler arasına konarak okunur,sonra yine diğerine sonra yine diğerine 

konarak 9 boncuk sayılır. 

 

 

 

Dad Harfinin Mahreci 

 

 

 

"Dad" harfi dilin ucu azı dişlerin arasına konarak "da" denmeye calışılır d 

ile z arası bir ses çıkar 

 

'Muhammed Diyauddin' ismi 'muhammed ziyauddin' denir yani aslı ise 

 

'Muhammed Dziyauddin' diye okunur,  

dil sağ azılara, veya sol azılar arasına konabilir, ashabdan ebu bekr  

efendimiz iki tarafi ile de bu harfin mahrecini çıkarabilirmiş 
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Raşidi Tarkatı Tesbihi - Abaküs Tesbih Nedir - Nasil Kullanılır? 

 

Abaküs Tesbih Demek : Normal namaz tesbihlerinin dışında, yüksek 

sayili zikirleri çekebilmek için, hafızalı tesbih, veya zikir sayar, ve hesap 

makinası veya küçük ilk bilgisayar modeli demekdir. Bu Tesbihlerde 

normal sayaç boncuklarının haricinde, imamenin üstünde zikrimize 

uygun olacak kadar, mesela 10 tane daha sıyrılabilir boncuk bulunan, ve 

yine tesbihin alt ortasında, yine extra eklenmiş ikinci kadran boncuklar 

bulunan, ve yine belli bir boncuk aralığından sonra, extra eklenmiş, yine 

mesela 10 boncuklu üçüncü kadranı (çarkı) olan tesbihlere "Abaküs 

Tesbih" denilir. yani abaküs saymak içindir ki, kolay saymak ve 

saydığınıda hesap makinesi gibi hafızada tutmak için, işde mesala ara 

boncuk(10 Boncuklu), kadran boncuklarını tesbihin ilk 10 boncuğudan 

sonra bağlarsak, mesela her 3 fatiha ile 7 ihlas okuduğumuzda, 10 boncuk 

tamam olmuş ve bir devir tamam etmiş oluruz. Mesal Raşidi 

Tarkatındaki silsileye fatihalar ısmarlanırken kullanmak için, ve bu bir 

deviri tamam ettiğimiz fatiha ve kulhuyu, bir şeyhe veya peygambere ve 

yakınımıza hediye edince, o çarkdan bir boncuk geriye sığarızki, yani 
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abaküs sistemi ile, haaa tamam birinci silsile ismine okudum diye 

hafızaya almış oluruz, ve sonra ikinci 7 ihlas 3 fatiha daha, ve ikinci 

boncuk... ve böylece abaküs işlemi, yine mesela 66 bin Allah zikri , veya 

yüksek sayıdaki esmayı çekerken, tesbihi tam olarak Allah zikri ile 

çekdik, ve bir devir yapınca, o yan çarkdan bir boncuk sığadık, ve 100 

çekdik  diye hafızaya alıp bilmek için, ve on boncuk sığayınca bu sefer 

imamenin üstündeki binli (1000) çarkdan bir boncuk yukarı sığarız ki, 

abaküs sistemi ile bu sefer, bin(1000) Allah çekdiğimizi biliriz hafızaya 

almış oluruz, ve böylece bu sefer mesala altı bin çekecek isek bu her bin 

çekdikce, imamenin üstündekileri sığadık ve 10 defa yani 10 a tamam 

olunca 10 000 etti  ve, bu sefer en altta ortadaki kadrandan bir boncuk 

sığarız ki yani 10 bin Allah dedik biliriz,  ve altı boncuk sığanınca 60 000 

Allah zikri  tesbih edildi biliriz, ve böylece tesbihin, zikir sayanın 

abaküsün hafızasına alırız. ve bununda altı tane olunca altmış bin (60 

000) Allah çekdik bilmiş oluruz. Yani abaküs tesbih demek, işde aynen 

ilkokulda kolay saymak, ve kaç saydığımızı bilmek için bir hesap aracıdır, 

ve bunu yapan, zikiri sayan abaküs ismine, abaküs tesbih denilir. ve 

bilgisayarın ilk modelidir ve din alimleri ve peygamberlerin birine 

verilmiş mucize ve ilimdir, ve Allah ı zikir için keşfedilmiş olan, ilk 

hafızalı hesap makinası, ve ilk bilgisayarın ana modeli,  ve o nun bugün 

ne hale geldiğini düşünürsek, yani insanlık baya baya cağ atladı, artık 

islamın bulduğu keşfettigi biligsayarı, 

artık islam dininden ve müslüman olmayanlar, çitayı nereye kadar 

taşıdılar, görün bakın, islam ise haala tesbihde kaldı malesef, hatta 

Türkler ise sadece 33 lü 99 lu tesbihde kaldılar, bu "Abaküs Tesbih" nedir 

onu bile bilmezler yani. 

 

 

Raşidi Tarkatında Resimlerle Abaküs Tesbih Yapımı 
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Raşidi Tarikatında Abaküs Tesbih Modelleri XL  
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Raşidi Tariqatında "Euzu Besmele" Zikrinin Sebebi ve Hikmetleri 

Nelerdir? 

 

 

"Allah âdın zikredelim evvelâ 

Vâcib oldur cümle işde her kulâ 

Allah âdın her kim ol evvel anâ 

Her işi âsân ider Allah anâ 

Allah âdı olsa her işin önü 

Hergiz ebter olmaya ânın sonu 

Her nefesde Allah âdın di müdâm 

Allah âdıyle olur her iş tamâm 

Bir kez Allah dese aşk ile lisân 

Dökülür cümle günah misl-i hazân 

İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen 
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Her murâda erişür Allah diyen 

Aşk ile gel imdi Allah diyelim 

Dert ile göz yaş ile âh îdelim 

Ola kim rahmet kıla ol pâdişah 

Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh 

Birdir ol, birliğine şek yokdürür" 

 

(Mevlidi Şerif den Pasaj Müellifi Merhum Süleyman Çelebi) 

 

Raşidi Tariqatında, "Euzu Besmele" Zikiri 10. Sinif sofilere kadar günde 

100 defa zikredilir, 10. sinifdan sonra  zikirilerimizi ezberleyen sofiler, 

artik mevsim zikri cekmeye hak kazanan sofiler, günde 200 defa  "Euzu 

Besmele" Zikiri cekerleer, yani süleyman celebinin mevlidinde dedigi 

gibi, eger bir işe besmele ile başlanirsa, o işin sonu  asan ve hasen son 

bulur , güzel son bulur, eger besmel ile başlanmazsa, o işin  sonu kesik, 

yani ebter olur,  

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

882- Hz. Enes (  R.A) anlatıyor:    "Resülullah (  aleyhissalâtu vesselâm) 

bir gün mescidde iken hafıf bir uyku kestirmesi yaptı, sonra gülerek 

başını kaldırdı. 

Kendisine:   

 

"Ey Allah'ın Resülü, niçin gülüyorsunuz?" diye sorulunca:   

 

" Bana az önce şu süre nazil oldu" deyip besmele çekti, sonuna kadar 

Kevser süresini okudu:   

 

"Bismillahirrahmanirrahim, Ey Muhammed! Doğrusu sana pek çok 

nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu 

adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir" (  Kevser 1-3). 

 

Resûlullah kıraatı tamamlayınca sordu:    "Kevser'in ne olduğunu biliyor 

musunuz?" 

 

Biz:    "- Allah ve Resûlü bilir" dedik. 

 

Resûlullah (  aleyhissalâtu vesselâm) açıkladı:   

 

"Bu bir nehirdir. Rabbim onu bana vâdetmiştir. O nehir üzerinde pek çok 
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hayırlar var. Bu bir havuzdur da. Kıyamet günü ümmetim onun başında 

(  su içmek üzere) toplanacak. Bu havuzdaki maşrapalar gökteki yıldızlar 

kadar çoktur. Derken içlerinden bir kul çıkarılıp atılacak. Ben müdâhale 

edip:    "Ey Rabbim (  onu niye atıyorsun) o benim ümmetimdendir?" 

diyeceğim. Ancak Cenab-ı Hakk:    "Bunlar senden sonra ne bid'atler 

işlediler senin haberin yok" diyecek." 

Buhârî, Tefsir, İnnâ a'taynake'l-kevser 1, Rikâk 53, Müslim, Salat 53, 

(  400); Tirmizî,Tefsir, Kevser  

 

(  3357), Ebü Davud, Sünnet 26, (  4747, 4748  ); Nesâî, Salât 21, 

(  2,133,134). 

 

o yüzden işde bzim tarikimize giren en acemi sofimiz dahi, günde 100 

defa euzu besmele cekerki, bu demek olur ki, olurda olur insan bazi 

işlrinde besmele cekmeyi unutur, ve öyle olunca, yahutta adamda, 

kadinda,  bir işe başlarken besmele cekmek ahlak halini almamişdir, ve 

öyle olunca, bu cekdigimiz "euzu besmele" zikirlerimiz işde, besmlesini  o 

unuttugumuz, işlerin başina gelmesi  niyeti ile okunur. ve en zayif sofi, 

günde yüz işinde amelinde önce besmele cekmiş olur, ve 10. sinif sofiler 

ise, günde  en az 200 işinin başinda besmle cekmiş olur velhasil kelam, 

niyetenizi öyle tutarak, bu "Euzu Besmele" Zikirinize gayret gösteriniz. 

 

 

Euzu ve Besmele Hakkındaki Ayetler 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِجيِم   ِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ تَِعذأ بِاّلِل  آَن فَاسأ  فَإِذَا قََرأأَت الأقُرأ
 

Kur’an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a sığının. (NAHL 

Suresi 98. ayet) 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

ا يَنزَ  ِ إِنَّهُ َسِميع  َعِليم  َوإِمَّ تَِعذأ بِاّلِل  غ  فَاسأ َغنََّك ِمَن الشَّيأَطاِن نَزأ  

 

Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, sana bir dürtü gelirse, hemen 

Allah’a sığın. Muhakkak ki O; işitendir, bilendir. (A'RAF Suresi 200. 

ayet) 
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ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ يأَطاِن الرَّ  
 

بأِصُرونَ  َن الشَّيأَطاِن تَذَكَُّرواأ فَإِذَا ُهم مُّ  إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَواأ إِذَا َمسَُّهمأ َطائِف  م ِ

 

Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, kendilerine şeytandan 

bir vesvese dokunduğu zaman iyice düşünürler (derhal Allah’ı hatırlarlar 

da) sonra hemen gözlerini açarlar.  (A'RAF Suresi 201. ayet) 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

سيَها اِنَّ  ريَها َوُمرأ ِ َمجأ َكبُوا فيَها بِسأِم َّللا    َرب ى لَغَفُور  َرحيم  َوقَاَل ارأ

Hud / 41. (  Nuh) dedi ki:    "Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, 

durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek 

esirgeyendir." 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

حيمِ  مِن الرَّ حأ ِ الرَّ  اِنَّهُ ِمنأ ُسلَيأمَن َواِنَّهُ بِسأِم َّللا 

Neml / 30. "Mektup Süleyman'dandır, rahmân ve rahîm olan Allah'ın 

adıyla (  başlamakta) dır." 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

لُونَكَ  ََ ا َعلََّمكُ  يَسأ تُمأ ِمَن ُمَكل ِبيَن تُعَل ُِمونَُهنَّ ِممَّ ا  َماذَا اُِحلَّ لَُهمأ قُلأ اُِحلَّ لَُكُم الطَّي ِبَاُت َوَما َعلَّمأ ُ فَُكلُوا ِممَّ ُم َّللا 

َ َسريُع الأِحَسابِ  ِ َعلَيأِه َواتَّقُوَّللا َ اِنَّ َّللا  َم َّللا  َن َعلَيأُكمأ َواذأُكُروااسأ َسكأ  اَمأ
Maide / 4. Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar; de 

ki:    Bütün iyi ve temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah'ın size 

öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için 

yakaladıklarından da yeyin ve üzerine Allah'ın adını anın (  besmele 

çekin). Allah'tan korkun. Allah'ın hesabı pek çabuktur. 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

ِمنينَ  ِ َعلَيأِه اِنأ ُكنأتُمأ بِايَاتِه ُمؤأ ُم َّللا  ا ذُِكَر اسأ  فَُكلُوا ِممَّ

تُمأ اِلَيأ َوَما لَُكمأ ااَلَّ  ُطِررأ َم َعلَيأُكمأ ااِلَّ َما اضأ َل لَُكمأ َما َحرَّ ِ َعلَيأِه َوقَدأ فَصَّ ُم َّللا  ا ذُِكَر اسأ أُكلُوا ِممَّ ِه َواِنَّ َكثيًرا   تَا

لَُم بِالأُمعأتَدينَ  َوائِِهمأ بِغَيأِر ِعلأٍم اِنَّ َربََّك ُهَو اَعأ  لَيُِضلُّوَن بِاَهأ

En’am / 118-119. Allah'ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı 

anılarak kesilenlerden yeyin. Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden 
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yememenize sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız 

dışında, haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu bir çokları 

bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki 

Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. 

 

 

Besmele ile ilgili hadisler 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

1925 - İbnu Abbâs (  radıyallâhu anhümâ) demiştir ki:    "(  Hayvanı 

keserken) besmele çekmeyi bir kimse unutmuşsa bunun bir mahzuru 

yoktur. Ancak kasden terketmiş ise, kesilen yenilmez." 

Rezin'in ilâvesidir. 

 

 

1937 - Hz. Âişe (  radıyallâhu anhâ) anlatıyor:    "Resülullah 

(  aleyhissalâtü vesselâm)'a soruldu:    "Halk bize et getiriyor, kesilirken 

besmele çekilip çekilmediğini bilmiyoruz, ne yapalım?" 

"Siz besmele çekin, yiyin!" cevabını verdi." 

Buhâri, Sayd 21, Büyü 5, Tevhid 13; Muvatta, Zebâih 1, (  2, 488  ); Ebü 

Dâvud, Edâhi 19, (  2829); Nesâi, Dahâya 39, (  7, 237). 

 

 

2225 - İbnu Abbas (  radıyallâhu anhüm ) anlatıyor:    "Resülullah 

(  âleyhissâlâtu vesselâm) buyurdular ki:    "Suyu deve gibi bir solukta 

içmeyin. İki-üç solukta (  dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. 

Bitirince de Allâh'a hamdedin." Tirmizî, Eşribe 13, (  1886). 

 

 

2606 - Yine Nesâî'de Hz. Câbir (  radıyallâhu anh)'den gelen bir rivayette 

şöyle denmiştir:    "Teşehhüdü, Kur'an'dan bir sureyi öğrendiğimiz gibi 

öğrendik. Şöyle ki:    "Bismillah ve billah ettahiyyâtu.. " 

 

2642 - Yine Ebü Hüreyre (  radıyallâhu anh) anlatıyor:    "Resülullah 

(  aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:    "Abdesti olmayanın namazı da 

yoktur. Üzerine besmele çekmeyenin abdesti yoktur." 

Ebü Dâvud, Tahâret 48, (  101,102); İbnu Mâce, Tahâret 41, (  399); 

Tirmizî, Tahâret 20, 25. 
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3387 - Ebu'l-Müleyh, bir adamdan naklen demiştir ki:    "Ben Resûlullah 

aleyhissalatu vesselam'ın terkisinde idim. Hayvanın ayağı kaydı. Ben, 

"Kör şeytan!" demiş bulundum. Bana:   

 

 

"Böyle söyleme, zira böyle söylersen o büyür, hatta ev kadar olur ve 

"kendi gücümle onu yere attım!" der. Fakat sen:    "Bismillah! de, zira 

böyle söylersen o küçülür ve sinek kadar olur." Ebu Davud, Edeb 85, 

(  4982). 

 

3842 - Hz. Aişe h(  r.a) anlatıyor:    "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:    "Sizden kim bir şey yerse "Bismillah (  Allah'ın adıyla)" 

desin. Bidayette söylemeyi unutmuşsa, sonunda şöyle 

söylesin:    "Bismillahi fi evvelihi ve âhirihi (  başında da sonunda da 

Bismillah)." 

 

3843 - Vahşi İbnu Harb an ebihi an ceddihi Vahşi İbnu Harb el-Habeşi 

anlatıyor:    "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın Ashabı dediler ki:    "Ey 

Allah'ın Resûlü! biz yiyoruz, ancak bir türlü doymuyoruz (  ne yapalım)?" 

Bunun üzerine, Resûlullah:    "Ayrı ayrı yemekte olmayasınız?" diye 

sordu. "Evet" dediler. Resûlullah da:    "Öyleyse yemeğinizde toplanın 

(  bir sofra kurarak hep beraber yiyin), yemeğe Allah'ın ismini zikrederek 

(  Bismillahirrahmanirrahim diyerek) başlayın. Böyle yaparsanız 

yemeğiniz, hakkınızda mübarek kılınır." Ebu Davud, Et'ime 15, (  3764); 

İbnu Mace, Et'ime 17, (  3286). 

 

3845 - Hz. Cabir (  r.a) anlatıyor. "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:    "Kişi evine döndüğü zaman içeri girerken ve yemek 

yerken Allah'ın adını zikrederse, şeytan (  avanelerine):    "Size burada 

gecelemek de yok akşam yemeği de yok!" der. Ama kişi, eve girerken 

Allah'ı zikreder fakat akşam yemeğini yerken zikretmezse, şeytan 

(  avenelerine):    "Akşam yemeğine kavuştunuz ama burada gecelemeniz 

mümkün değil!" der. Adam eve girerken ve yemeğe başlarken 

"Bismillah!" diyerek Allah'ı zikretmezse, şeytan 

(  avanelerine):    "Yemeğe de yetiştiniz, yatmaya da!" der." 

Müslim, Eşribe 103, (  2018  ); Ebu Davud, Et'ime 16, (  3765). 

 

 

3915 - İbnu Ömer (  r.a) anlatıyor:    "Tebük'te Resûlullah aleyhissalâtu 
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vesselâm'a hrıstiyanların yaptığı peynir (  kalıbı) getirilmişti. Bir bıçak 

istedi. Besmele çekip kesti ve yedi." 

Ebu Davud, Et'ime 39, (  3819). 

 

 

4002 - Osman İbnu Ebi'l-As (  r.a)anlatıyor:    "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm'a müslüman olduğum günden beri bedenimde çekmekte 

olduğum bir ağrımı söyledim. Bana:    "Elini, vücudunda ağrıyan yerin 

üzerine koy ve şu duayı oku!" buyurdu. Dua şu idi:    Üç 

kere:    "Bismillah" tan sonra yedi kere, "Eûzü bi-izzetillahi ve kudretihi 

min şerri mâ ecidu ve uhâziru." "Bedenimde çekmekte olduğum şu 

hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum" diyecektim. 

 

Bunu birçok kereler yaptım. Allah Teâla hazretleri benden hastalığı 

giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım." 

Müslim, Selam 67-(  2202); Muvatta, Ayn 9, (  2, 942); Ebu Davud, Tıbb 

19, (  389); Tirmizi, Tıbb 29, (  2081). 

 

6871 - Muhammed İbnu Abdirrahman İbni Ebi Bekr (  r.a) anhüm 

anlatıyor:    "Ben İbnu Abbas (  r.a) anhüma'nın yanında oturuyordum. 

Ona bir adam gelmişti. "Nereden geliyorsun?" diye sordu. 

Adam:    "Zemzemden!" dedi. İbnu Abbâs:    "Ondan gerektiği şekilde 

içtin mi?" diye sordu. Adam:    "Nasıl?" deyince açıkladı:    "Zemzem 

içerken kıbleye döneceksin. Besmele çekeceksin. Üç kere nefes alıp kana 

kana içeceksin. İçip bitirince aziz ve celil olan Allah'a hamdedeceksin. 

Zira Aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurdular:    "Münafıklarla bizim 

aramızdaki fark, onların zemzemi kana kana içmemeleridir." 

 

 

6922 - Hz. Aişe (  r.a) anlatıyor:    "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm 

(  bir defasında) Ashabından altı kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir 

bedevi gelerek (  hazır) yemeği iki lokmada ye(  yip bitir)di. Resulullah 

aleyhissalâtu vesselâm:    "Eğer bu (  müsafir) "Bismillah" deseydi, 

(  yemek) hepinize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit "Bismillah" 

desin:    Yemeğin başında "Bismillah" demeyi unutacak olursa, 

(  hatırlayınca) "Bismillahi fi evvelihi ve âhirihi (  başında da sonunda da 

bismillah)" desin!" buyurdular." 

 

 

7124 - Hz. Ebu Hureyre (  r.a)anlatıyor:    "Resülullah aleyhissalatu 
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vesselam buyurdular ki:    "Kişi evinin -veya apartmanın- kapısından 

çıkınca, adama müekkel (  nezaretçi) iki meleği vardır. 

Adam:    "Bismillah" deyince onlar:    "Doğruya irşad edildin" derler. "Lâ 

havle velâ kuvvete illâ billâh" deyince, melekler:    "Korundun" derler. 

Adam:    "Tevekkeltü alâllah" deyince onlar:    "İşin (  sana bedel) 

görüldü" derler. 

 

 

(  Resülullah aleyhissalâtu vesselâm devamla) dedi ki:    "Sonra adamın 

iki karîni (  yani onu günaha sürüklemek isteyen insî ve cinnî iki şeytanı) 

onu karşılarlar. Melekler (  o şeytanlara):    "Hidayete erdirilen, işi 

(  Allah tarafından) görülen ve muhafaza altına alınan bir kimseden ne 

istiyorsunuz?" derler " 

 

(  Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii> 

(  Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha 

sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberani> 

(  Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace> 

(  Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete 

illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi> 

(  Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergibus-

salat> 

(  Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini 

göremezler.) [T. Salat> 

(  Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.) 

[Tergibussalat> 

(  Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni 

Sünni> 

Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) [Taberani> 

(  Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) 

[İbni Sünni) 

(  Yemeğe başlarken, Besmele çekin! Eğer unutursanız, hatırladığınız 

zaman “Bismillahi alâ evvelihi” deyiniz!) [Tirmizi> 

Bismillahirrahmânirrahim ile başlamayan her iş bereketsizdir, devam 

etmez ve köksüzdür (  Müsned 2/259). 

 

 

-------------- 

Hadisler 
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(Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki] 

 

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” 

der, dönüp gider.) [Tibyan] 

 

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allah Cehennemden çıkarır.) 

[Tergibussalat] 

 

(Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allah’ta razı olur.) [Deylemi] 

 

 

(Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii]  

 

(Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha 

sofra kalkmadan günahları af olur.) [Taberani] 

 

(Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace] 

 

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illa 

billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi] 

 

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) 

[Tergibussalat] 

 

(Soyunurken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini 

göremezler.) [İ. Ebiddünya] 

 

 

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini 

göremezler.) [T. Salat] 

 

 

(Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran Sıddıklardan yazılır.) 

[Tergibussalat] 

 

 

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni] 

 

 

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) [Taberani] 
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(Su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) 

[İbni Sünni] 

 

(Yemeğe başlarken, Allah’ın adını anın, yani Besmele çekin! Başında 

Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, "Bismillahi alâ evvelihi ve 

ahirihi" desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim] 

 

Ayetler  

 

"Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla 

(başlamakta) dır." 

Neml / 30. 

 

 

(Nuh) dedi ki: "Gemiye binin! Onun yüzüp gitmesi de, durması da 

Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir." 

 

Hud / 41. 

 

 

“Kendileri için nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar; de ki: Bütün iyi 

ve temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip 

avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve 

üzerine Allah'ın adını anın (besmele çekin). Allah'tan korkun. Allah'ın 

hesabı pek çabuktur.” 

 

Maide / 4. 

 

 

“Allah'ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak 

kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılıp kesilenden yememenize 

sebep ne? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kaldığınız dışında, haram 

kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü 

arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok 

iyi bilir.” 

 

En’am / 118-119. 
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BESMELE ÇEKEN KADIN (  ibretlik hikaye) 

 

Bir kadın her söze ve işe başlarken besmele çekermiş. O kadının birde 

münafık kocası varmış. Besmele çekmesine çok kızarmış. Hanımını 

besmele ile ilgili bir işte mahcup etmeye karar vermiş. Bir gün hanımına 

içerisinde para bulunan bir kese verir. "Bunu sakla, sonra sende isterim" 

der. Hanımı keseyi besmeleyle bir yere koyup üzerini örter. Kocası 

hanımın haberi olmadan gidip keseyi alır ve kuyuya atar. Sonra gelip 

hanımından keseyi getirmesini ister. Kadın keseyi koyduğu yere gidip, 

besmele çeker Allahü Teala o anda Cebrail aleyhisselama, yeryüzüne inip 

keseyi kuyudan alıp yerine koymasını emreder. Cebrail aleyhisselam 

keseyi kuyudan alır suları akar bir vaziyette yerine koyar. Kadın keseyi 

almak için elini uzatınca keseyi ıslak bir halde bulunca "bu kese nasıl 

ıslandı" diye hayretler içinde kalır. Hiçbir şeyden habersizce kocasına 

götürüp verir. 

Bu durum karşısında hayretler içinde kalan kocasıda hemen tevbe edip 

salih bir müslüman olur. Bundan sonra her ise başlarken, birşey 

yaparken besmele çekerek başlar. 

 

 

Ve biz Raşidi Tarikati mensublari Günde en az 100 defa istiaze ile yani  

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Zikiri ile 100 defa Allaha siginiriz, kimden o azili 

veseves  dürtükleyici  şeytan dan, istiaze bunun icin önemlidir, işde gece 

olunca, orada gündüz yokdur artik, yani gündüz oluncada, gece yokdur. 

Tabi gölgede ve işiksiz kalan kücük bölgeler olabilir, yine gecedede 

yildizlarin ve aylarin lambalarin aydinlattigi kadar aydinlik olabilir, 

amma gece gecedir, gündüzde gündüz, öyle olunca, sen Allahi  anip 

zikredip, Allahla olunca Allah dan gafil olmadikca, şeytan senin kulagina 

kalbine vesves verip, yanliş ve günah işletemez, sen ne zaman rahatladin 

ve Allahi unuttun, gafil oldun, o hemen yanina gelir, ve sana fisteklemeye 

başlar, eger sen bir şeyh yada salih kimseyi hatirlarsan, onlardaki hal 

sende de,  ayna neron sistemi ile, sende de, o Allahla olma  , allahi 

zikretme hali meydana gelir, ve onlar Allahla olduklari icin, sende Allah 

la olursun, onlari görünce allah hatra gelir bunun icin önemlidir, Allahi 
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hatirlayinca, ve Alllahin oldugu yerde, şeytan barinmaz, melek varsa, yine 

şeytan yokdur, yok şeytan ve karanlik galipse, ordada melek durmaz, yani 

öyle olunca, işde ya şeyhin seni dürtükleyip yöneten şeytanindir, yada 

seni dogru yola ileten bir veli kul, yada peygamber, salih bir kimse, yada 

Allah dan gafil olmamandir, bu Allahdan gafil olmama raddesine 

ulaşmak cok zordur, pazarda gezerken dahi Allahla beraber olma sanati, 

cok büyük faziletli bir deger, amma ona ulaşmak zor, etrafa bakarken 

kendini kaybettin, ve yanina bir pazar şeytani sokuluverir, yani öyle 

olunca, daimi zikiri kazanmak icin, cooookca Allahi zikretmek lazimdir, 

tabiki bu zikir sadece dilden zikir olmamali, zikrederken Allahi davet 

ettigini bilmeli, ve Allah gelincede  şeytanin ordan gittiignide bilmeli, 

yani zaten bizim zikirimizin başindaki istiazeyi cekince  belli olur, eger 

yaninda bir şeytan ve hizbi varsa, ve hatta damarlarinda geziyor ise, o 

zikir, istiazeyi cekince, seni esnetir ve vücudundan cikip kacmak 

durumunda kalir, esnedinse onu cekince, bilki damarlarinda geziyormuş 

o an, ve sen istiazeyi cekince, işde cikdi ve kacdi demek olur bu, ve ardina 

100 nromal istiaze ve besmele daha, artik unuttugumuz anlarimizda da 

besmele cekmiş olmak icin 100 istiazeli besmele ne güzel degilmi. 

 

Nitekim hastalik bile, şeytanin  azabli dokunmsi olarak yer alir kuranda, 

Hz Eyub dedi ki 

 

ِم  ِجيِم , بِسأ ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ َمِن اارَّ حأ ِهللالرَّ  
 

ٍب َوَعذَابٍ   َواذأُكرأ َعبأَدنَا أَيُّوَب إِذأ نَاَدى َربَّهُ أَن ِي َمسَّنَِي الشَّيأَطاُن بِنُصأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Vezkur abdenâ eyyûb(eyyûbe), iz nâdâ rabbehû ennî messeniyeş şeytânu 

bi nusbin ve azâb 

 

Meali : 

 

(Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan 

bana bir yorgunluk dert ve azap dokundurdu” diye seslenmişti. 

 

Sadakallahul Aziym SAD Suresi 41. ayet 

 

ve burada şeytanin bir nevi, mikrop türünden birisi oldugunu anliyoruz, 
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cünkü yorgunluk hormonu salgilanmasi bir hormon, ve o damarlarda, 

yada vücudun icine  salgilanir, yani yorgunluk hormonu denen şey, işde 

eyyubun kuranda andigi, ve ondan Allah sigindigi bu "bi nusbin ve 

azâb"  dedigi şey yani, ve onun icinde başka bir surede de rabbimize 

ondan, şöyle sigindigi yer aliyor.  

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِ أَُعوُذ بَِك ِمنأ َهَمَزاِت الشَّيَاِطينِ  ب  ُضُرونِ    َوقُل رَّ ِ أَن يَحأ َوأَُعوُذ بَِك َرب   
 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîn, Ve eûzu bike rabbi en 

yahdurûn. 

 

Meali : 

 

De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden ve dürtüklemelerinden 

sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da 

sana sığınırım.” 

 

(Sadakallahul Aziym MU'MİNÛN Suresi 97 ve 98. ayet) 

 

Ve biz Raşidi Tarikati mensublari, Günde en az 1 defa, ve en fazla 10 defa 

zikirederiz bu duayida, amma bu demek degildir sadece ona defa 

zikredecgiz, düşmanin onu kuşattigini veya ona yaklaştigini bilen kimse, 

silahi ve mermisi varsa, ona ateş acip, onu vurmak istemezmi, onu 

kendisinden uzaklaştirmak istemezmi, o halde baktinizki, o ve hizbi 

yaklaşti, cokca bu zikiri zikredin, ve rabbimize siginin, istiaze edin. 

 

ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ يأَطاِن الرَّ  
 

بِين   نأهُ نَِذير  مُّ ِ إِن ِي لَُكم م ِ وا إِلَى َّللاَّ بِين     فَِفرُّ نأهُ نَِذير  مُّ ِ إِلًَها آَخَر إِن ِي لَُكم م ِ عَلُوا َمَع َّللاَّ َواَل تَجأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn.Ve lâ tec’alû 

meallâhi ilâhen âhar(âhara), innî lekum minhu nezîrun mubîn. 
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Meali : 

 

Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben(Allahu 

Teala), sizin için O’ndan (şeytan ve hizbinden) kurtulmaniz icin bir bekci 

ve  bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilâhlara sığımayın. Muhakkak 

ki ben, sizin için  O’ndan (şeytan ve hizbinden) kurtulmaniz icin bir bekci 

ve nezir olarak yeterim. 

 

Sadakallahul Aziym ZARİYAT Suresi50 ve 51. ayet  

 

yani ondan (şeytan ve hizbinden), Allah dogru kacmak lazimdir, bu da 

ona istiaze ile ve zikir ve fikir ile siginmak ile olur. yani kalbinizin nur 

lambasini yakmak ile olur, 

 

Sadakallahul Aziym ENFÂL Suresi 34. ayetten pasaj 

 

ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأطَ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ اِن الرَّ  

 

ُكمأ َويُثَب ِتأ أَقأَداَمُكمأ  َ يَنُصرأ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن تَنُصُروا َّللاَّ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tensurûllâhe yansurkum ve yusebbit 

akdâmekum. 

 

Meali : 

 

Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini 

uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. 

 

Sadakallahul Aziym MUHAMMED Suresi 7. ayet 

 

ِجيمِ  ِحيم  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ , بِسأ  
 

َ الَ يُغَي ُِر َما بِقَوأ  ِ إِنَّ َّللا  ِر َّللا  فَُظونَهُ ِمنأ أَمأ ن بَيأِن يََديأِه َوِمنأ َخلأِفِه يَحأ ٍم َحتَّى يُغَي ُِرواأ َما بِأَنأفُِسِهمأ  لَهُ ُمعَق ِبَات  م ِ

ٍم ُسوًءا فاَلَ َمَردَّ لَ  ُ بِقَوأ ن ُدونِِه ِمن َوالٍ َوإِذَا أََراَد َّللا  هُ َوَما لَُهم م ِ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 
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Bismillahirrahmenirrahim 

 

Lehu muakkibâtun min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehu min 

emrillâh(emrillâhi), innallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyirû 

mâ bi enfusihim, ve izâ erâdallâhu bi kavmin sûen fe lâ meredde lehu, ve 

mâ lehum min dûnihî min vâl 

 

Meali : 

 

İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle 

onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe 

Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, 

artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da 

yoktur. 

 

Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 11. ayet 

 

 

Rabbim Zülcelal ve ikram hazretleri, bizi ve müntesiblerimizi, ve ehli 

beytimizi, cookca rabbimizi zikrederekden, ondan gafil düşmeyen, daimi 

zikir ehli zümresine ilhak eylesin, ve O nu  ve meleklerini, 

peygamberlerini, ve salih kullarini, ve onlar görülünce allah akla gelen 

velilerini, ve dostlarini unutupda, O nunda kendilerini unutturdugu, 

sonrada onlar icin azabi müstehak gördügü,  gafil kimselerden olmakdan, 

muhafaza eyleyip, emaninda ve emniyetinde tutsun bizleri. amin. 
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Gece vaktinin en hayırlı saati seher vakti midir? Bu vakit Seher Vakti tam 

olarak ne zamandır? 

 

Seher vakti tam olarak ne zamandır? 

 

Seher vakti, fecri kazip (yalancı fecir) dediğimiz gökyüzünde bir kızıllık 

hasıl olur. Bundan sonra bir beyazlık olur ki, buna fecr-i sadık denir. Bu 

fecr- i sadık yani doğru fecir zamanında sabah namazı vakti başlar. İşte 

seher denilen vakit, Bu fecr- i sadık yani doğru fecir zamanında sabah 

namazı vakti başlar, bu doğru fecir zamanından öyleki ortalığın 

aydınlandığı, fakat güneşin henüz daha doğmadığı, zaman aralığına 

kadar "Seher Vakti" denilir. 

 

 

Bu husuda kuranda yine  
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ِحيم أَ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ ُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ  

 

ِسنِيَن َكانُو َن اللَّيأِل َما  إِنَّ الأُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن آِخِذيَن َما آتَاُهمأ َربُُّهمأ إِنَُّهمأ َكانُوا قَبأَل ذَِلَك ُمحأ ا قَِلياًل م ِ

َسأ  َجعُوَن َوبِاْلأ تَغأِفُروَن  يَهأ َحاِر ُهمأ يَسأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

innel muttakîne fî cennâtin ve uyûnin. Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum, 

innehum kânû kable zâlike muhsinîn. Ve bil eshârihum yestağfirûn 

 

Meali : 

 

Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır. Rab’lerinin 

onlara verdiği şeyi alanlar; muhakkak ki onlar, bundan önce muhsin 

olanlardır. şüphe yok ki onlar, bundan önce, iyilik ederlerdi(muhsinler 

denen kimselerdi). Kânû kalîlen minel leyli mâ yehceûn, öyleki onlar 

Gecelerin az bir kısmında uyurlardı. Ve onlar, seher vakitlerinde Tövbe 

edip mağfiret  

dilerler bağışlanma dilerlerdi. 

 

(ZARİYAT Suresi 15. 16. 17. 18. ayetler) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Allah Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya 

semasına iner ve şöyle buyurur: Mülkün sahibi benim! Kim ki bana duâ 

ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki 

bana istiğfar ederse onu bağışlarım. Tan yeri ağarıncaya kadar bu böylece 

devam eder."  

 

(Tirmizî, Namaz, 326) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Yine Buyurdular 

 

"Fecir vaktinde iki rekat dünya ve içindekinden hayırlıdır." 

 

( Hadis-i Şerif ) 

 

Bu seher vaktinin önemi yüzünden biz Raşidi Tariqatı Zikir Evradımızın  
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Version No : PRO14 

SAYISI : V180120192154 

SINIFI :  BÜTÜN SINIFLAR 

 

 

14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve 

kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel 

mustagfirîne bil eshâr. 

 

 

Eger zikrimizi sabah namazindan sonra cekiyorsak ve vakit seher vaktine 

ayarlanir ve bu zikiri cekdigimiz vakit, seher vakti ise hemen ardindan  

 

"Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. " 

 

(3 Defa) 

 

ve sonrada  

 

"Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh" 

 

(71 Defa) 

 

Bu zikirin normaldaki yeri  

 

Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh."(71 Defa) Bu zikirin normaldaki 

yeri  

 

29. ve 30. BAB dir  amma seher vaktinde 14.bab da okunur zikredilir. 

 

 

amma eğer sabah namazindan sonra okundu ise zikirimiz, o zaman seher 

vakti olduğu için yukardaki yerde okunur,14.bab da okunur zikredilir. 

burada 29. ve 30. BAB da ikinci defa okunmasina gerek yok , amma 

zikirimiz mesala gündüzleri veya güneş doğduktan sonra okuncak ise 29. 

ve 30. BAB dir  yeri veya akşamları  

 

ikindi ile akşam arası okuncak ise, bizim meridyende ikindi vakti, güneş 

batmaya yüz tutmuşken, diğer meridyende sabah olmak üzre, ve güneş 
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doğmak üzeredir, ve bizdeki ikindi vakti, diğer meridyenin seher vaktidir, 

ve bizden önceki meridyenlerin ikindi vakti de, bizim seher vaktimizdir, 

öyle olunca ikindi va sabah hep biryerlerde seher vaktidir. 

 

Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh."(71 Defa) Bu zikirin normaldaki 

yeri. 

 

29. ve 30. BAB dir ama bu iki vakitte okununca sabah seher vakti veya 

ikindi vaktinde okununca  14.bab da okunur zikredilir. 

 

 
 

ve ayrica 5 Vakit namazin hemen öncesinde ve sonrasında, sağ el, sol 

memenin altına getirilir, kalp hizasina, ve baş parmak ile, diğer 

parmaklarin boğumları tesbih edilerek, 12 defa "estağfirullah" denilir, ve 

13. defa denirkende el yumruk yapılır öyle söylenir, ve gelmiş geçmiş 

günahlara tevbe edilip pişman olunur. Namaz sonarası  namazdaki 

kusurlara tövbe edilir. 

 

yine her gece uyumadan evvel Yatağa girince, 3 defa  

 

"Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel kayyume ve etubü 

ileyh" denilir. 

 

Zikirimizdeki 14. Babdaki  âyette, 
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ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِفرأ لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعَذ  نِتِيَن َوٱلأُمنِفِقيَن    اَب ٱلنَّارِ ٱلَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَآ إِنَّنَآ َءاَمنَّا فَٱغأ ِدقِيَن َوٱلأقََّٰ بِِريَن َوٱلصََّّٰ ٱلصََّّٰ

َسأَحارِ  تَغأِفِريَن بِٱْلأ  َوٱلأُمسأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ 

azâben nâr, Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel 

mustagfirîne bil eshâr. 

 

Meali : 

 

(Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi 

ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda 

gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve 

seherlerde tövbe edip (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. 

 

Sadakallahul Aziym Âli İmrân Suresi 16 ve 17. Ayet 

 

 

    "Allah’ın rızası ve cennet nimetleri sabredenlerin, doğruluktan 

şaşmayanların, huzurda boyun bükenlerin, hayra harcayanların ve seher 

vakitlerinde istiğfar edip yalvaranlarındır." 

 

 

Peygamber Efendimiz (asm), sahur  ve seher vakti hakkında şöyle 

bildirmiştir: 

 

    "Allah Tebâreke ve Teâlâ, her gece, gecenin son üçte biri kalınca dünya 

semasına iner ve şöyle buyurur: Mülkün sahibi benim! Kim ki bana duâ 

ederse, ona cevap veririm. Kim ki benden isterse ona veririm. Kim ki 

bana istiğfar ederse onu bağışlarım. Tan yeri ağarıncaya kadar bu böylece 

devam eder."  

 

(Tirmizî, Namaz, 326) 

 

    "Sahur yapınız. Şüphesiz sahurda bereket vardır."  
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(Nesâî, Sıyâm, 18, 19; İbn Mace, Sıyâm, 22), 

 

    "Oruç tutmak isteyen kimse, bir şeyle sahur yapsın." 

 

(Ahmed b. Hanbel, III / 367) 

 

gibi hadisler de sahur zamanının bereketine işaret etmektedir. 

 

vaktin sonuna yaklaşılmış olan bu vakitte uyanmak ve bu vakitte teheccüt 

namazı kılmak, ardından da gecenin son namazı olarak vitir namazı 

kılmak sünnettir. Peygamber Efendimiz gecenin üçte ikisi geçtiğinde 

kalkar, teheccüd namazı kılar, ve ardından son olarak vitir namazı 

kılarlardı. 

 

    Cüneyd-i Bağdadi'yi vefatından sonra rüyasında gören bir hürmetkârı 

sorar: 

 

    "Üstad der, senin birçok iyiliğin ve faziletin vardı. Kim bilir Rabbim 

hangisine ne türlü sevaplar lütfeylemiştir." 

 

    Şöyle cevap verir büyük veli: 

 

    "Hepsi bir yana seherde kıldığım iki rekat namaz bir yana!" 

 

Peygamber Efendimiz de  buyurur ki: 

 

    "Fecir vaktinde iki rekat dünya ve içindekinden hayırlıdır." 

 

Seher vakti böyle mübarek bir vakittir. İçindeki ibadetleri bile kat kat 

yücelten o vakitte, hele birde tövbe edenler, kuranda övülen kimseler 

olarak karşımıza çıkmaktalar, böyle özellik ve güzelliğe sahip bir zaman 

parçası. 
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Zikir Nedir? Vird Nedir? Evrad Nedir? Örnekleri ile Kısa Anlatım 

 

Zikir Nedir : Sözlük  manası ile, anmak, hatırlamak, unutmamak, ve 

çokca tekrar etmek, ve unutmamak için çokca tekrar etmek manalarını 

taşır. 

 

Raşidi Tarikatına Göre Zikir Nedir : Zikir bir frekans aralığıdır, ve esas 

mana ile, sadece bir kelimenin çookca tekrarına verilen isimdir ki, mesela 

o kelime "Allah", "Rahman", "Kerim" gibi bir isimin veyahutta "Ya 

Kerim" ve "Ya Rahman" gibi bir niyazın ve çağırmanın, çookca tekrarı, 

veyahutta iki kelimeli "Elhamdülillah", Sübhanallah" gibi anlam ifade 

eden iki kelimenin çookca tekrarına verilen isimdir ki, bu sayede insan 

beyni kainata, belli bir frekansı devamlı olarakdan yayıp gönderir. ve 

uzak bir yere gönderilmek istenlen bir zikirin adedi, daha yüksek ve çok 

olmalıdır, ve kesik kesik olmamalıdır, aynı frenaks aralığının çokca 

tekrarı olmalıdır. Mesela Allah zikirinin ebced değeri 66 olduğu gibi, bu 
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kalp frekansı denilen "1 Hertz" inde değeri 66 dır. Kalbin bir defa Allah 

demesindeki yaydığı frekans demekdir. Diğer zikirlerinde buna benzer 

"hertz" cinsinden bir frekans değeri vardır. 

 

Raşidi Tarikatına Göre Vird Nedir : Vird anlamlı bir cümlenin, belli 

zaman aralıklarında, devamlı tekrarına verilen isimdir ki : Mesela 

sübhanalllah bir zikir idi, ve elhamdülillah bir zikir, ve Allahuekber de 

yine bir zikir, ve bunların anlamlı bir cümlede kullanilmiş hali ile 

"Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ 

havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm."  şeklinde günün belli 

vakitlerinde,  her gün, veya buna yakın, iki günde bir gibi, sabah ve 

akşam gibi, beli vakitlerde, devamlı takrarına verilen isimdir ki, bu 

sayede belli bir melek grubunun yaydığı frekans aralığına girilmiş olur, ve 

bir nevi onlardan olunmuş olur. Mesela çok sesli sanat müziği icra 

edilirken, saz, cümbüş, keman, zil,... hepsi aynı notayı, farklı sesler ile 

zikrederler, ve toplamı, bir eser, bir şarkıyı oluşturur, işte insanların, 

bitkilerin, hayvanların ve maddelerinde, aynı virdi tekrar etmeleri, 

kainata yaymalarıda, böyle bir uhrevi şarkının, mesela rabbimize doğru 

söylenilmesi gibidir. ve eğer bunun içinde  bir ddilek ve bir istek var ise, 

rabbimizde o isteğimize cevap verir. Allah,Allah dedin de, mesela ahmet 

ahmet dedinde, ahmet buyur ne istiyorsun deyince, diyecek sözün yoksa, 

ahmet kızar,  ne meşgul ediyon beni demez mi? ve zikir eden, Allah 

rahman,...  diyen kimse, ardına isteği, muradı neyse onu istemelidir, 

ahmetten bir isteği olan onu cağırır, ve o duyasıya kadar cağırır degil mi? 

isteğin yoksa, dalgamı geçiyorsun sen onu çağırarakdan. 

 

Raşidi Tarikatına Göre Evrad Nedir : Zikir anlamlı bir veya iki kelime idi, 

vird anlamlı bir cümle, ve evrad ise, çookca virdden oluşan bir şarkı 

gibidir. "Raşidi Zikir Evradı" gibi. yani çookca anlamlı cümleden oluşan, 

ilahi bir şarkının, ve ya bir isteğin, rabbimize iletilmesi, veya onun görevli 

meleklerine ilga edilmesi ki o istegin O na ulaştırılması için, hergün 

devamlı, ve belli vakit ,aralıklarında tekrar edilmesidir.  Faidesi ise, 

mesela senin bir mahkemelik davan var, ve mahkemeye dava açarken, 

olan biteni kısa cümleler halinde, anlamlı ve makul bir şekilde izah etmek 

için, bir dilekçe, yani cümleler toplamı yazman icab eder. ve işte evrad da 

Allahin esmaları, veya kuran ayetleri, veya belli dua terkibilerinin, veya 

salavatlar gibi bazı özel zikirlerin toplamı ile, ya bir isteği, yahut belli bir 

getirisi olan, peygamberin söylediği, şunu zikrederseniz, cennette şu 

dereceya ulaşırsınız dedıği, bazı zikir ve virdlerin, veya isteklerin 

toplamindan  oluşan, bir dilekçenin, veya manzum bir şarkının, gorevli 
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meleklere duyurulması, onların sayesinde rabbimize iltetiılmesidir. 

Allahın bunun için melekleremi ihtiyacı var derseniz, önce sizin melek ne 

demek onu algılamanız lazım, burada melek görevini frekans denilen bir 

dalga boyutunun uzaklara taşıması manasını ele alınca, bir frekansın 

yayılaması için, belli dalga boyutuna ihtiyaç varmı yokmu, ve Allah bunu 

bu yasaya bağlamış mı? o önemli, yani Allah herşeyi belli yasalara ve 

meleklere tayin etmiş, sen ona melek değilde, sadece dalga olarakdan 

bakarsan, melek nedir anlamamış olursun. 

 

ve bir nükte vardır: 

 

Adam oğlunu Amerika ya okumaya gönderiyorum diye gönderir. O da 

gider, orada ingilizce ögrenip okuyacağına, aldığı parayı yer çarçur eder, 

ve bir gün izine geliyorum diye gelir, adam sorar, oğlum ingilizce 

ögrendin mi? öğrendim der. peki ingilizce ağac ne demek der? oğlan 

hemen uydurur: 

"dan" demek der. 

peki iki ağaç ne  demek der 

" dan dan" der 

peki orman ne demek der 

"dandiri dandan dandiri dandan" der 

yani işte zikirde anlamlı bir veya iki kelimenin tekrarı, 

vird anlamlı bir cümlenin tekrarı, ve Evrad da işte dandiridandan olmuş 

oluyor. 

 

Sibh veya Tesbih etmek : Bir zikiri belli bir sayıda tekrar etmek demekdir. 

Nitekim sübhanallah demek işte Allahin isimlerini bilerek ve belli sayıda 

tekrar ederim demekdir. 

Ezkar: Zikredilen şey demekdir, mesela ezkarın ne deyince, Ben rahman 

zikiri çekiyon demek gibi. 

Zakir : Zikreden kimseye verilen isimdir. 

Tesbih : Zikirdeki belli sayıyı muhafaza edebilmek için hafızalı 

abaküsdür. 

Misbah : Tesbihin, abaküsün cinsini belirtir, ağaçmı, naylonmu, cammı, 

taşmı elmasmı, zümrütmü, yakutmu gibi. Tesbihin renk ve cinsine göre 

zikir farklı enerji boyutu yayar. 
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Raşidi Tarikatında Eksiklerimi Tamamla Duasının Sebebi Hikmeti 

 

Zikir evradımızın Alfabe Duası bölümünde deriz ki : 

 

"hatalarımı yanlışlarımı düzelt, gerekli olan eksiklerimi tamamla, yanlış 

olan fazlalarımı da gider" 

 

burada öyle dua edinizki "gerekli olan eksiklerimi tamamla" dediğimizde, 

hem altadığımız veya unuttuğumuz eksik olan yerleri hemde dua 

ediyoruz ki : başlangıçtan kıyametin sabahına kadar, bu tarikata intisab 

eden herkes, zikrimizin, başlangıç, yani giriş duasını okuduktan sonra, 1 

defa euzu besmelesini de okuyan herkes, vakit ve imkanların kısıtlılığı 

sebebi ile, devamını zikredip okuyamazsa,  Ey Rabimiz o harfleri öyle 

çoğalt ki, onlar ile zikrin devamını tamamla, yani eksik kalan kısımlarını 

tamamla , yine silsileye hediye edilen fatiha ve kulhulerden de, baştan 3 

tanesine okuyanın, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile o gün 
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devamını okuyamazsa,Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile 

devamını ve eksik olanlarını tamamla diye dua edilir. bu sayede, 

imkanlar ve, değişik sebeler yüzünden, Zikri yarım kalmış zakirlerimizin 

zikri, o gün ve ertesi gün için Allah ve meleklerince Tamamlanmış olur 

inşallah. 

Rabbim Müntesiblerimizi bu faideden de nasiplendirsin inşallah. 

Amma tenbelliğe kaçıpta hergün hergün böyle yapmayın, sadece bu hali 

yaşayanlara mahsus, Tarikatımızın, o dua sebebi ile, bir berket ve 

faidesidir inşallah. 

 
 

Raşidi Tarikatında Estağfirullah Zikrindeki Dualite Yöntemi 

 

Tesbihimizin sağı ve solu vardır demiştik, resimde görüldüğü gibi 

tesbihimizdeki dual yani iki renk boncukların olduğu yer tesbihimizin ve 

zikirimizdeki wechsel frekans, yani wechselstrom, yani dalgalı frekans ve 

elektrik, yani alternatif akım oluşturduğumuz yer orası yani bir atom 

reaktöründeki atom cekirdeğinin olduğu yer gibi işte "kern" yani 

tesbihimizin kalbi veya çekirdeği. 

 

ve Raşidi Tarikatı Zikir Evradımızın „Estağfirullah“ Zikri bölümüne 

gelindiğinde  

 

„Estağfirullah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 
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100 estagfirullah zikrinde Abaküs tesbihde soldan saga çekipde en son 

sağdaki onlu iki renkli kadrana gelince, yine soldan sağa çekilir, ve o son 

onluya gelince, siyah boncukda "gizli günahıma tövbe ya rabbi" diye 

tövbe istiğfar edilir, beyaz boncuğa geçincede "aşikara ve açık işledigim 

günahıma tövbe ederim ya rabbi." diye istiğfar edilir.  ve onlu tamam 

edilince, tekrar o dual yani, iki renk boncukların gerisine dönüp, bir on 

tanede, beyaz boncuklardaa"bilerek işlediğim günahıma tövbe" 

diğerlerinde de siyah boncuklarda  da "bilmeden işlediğim günahıma 

tövbe." ederim ya rabbi diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine 

on defaya tamamlanır, ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine 

dönüp, yine imameye doğru, Beyaz boncuklarda "tövbesini ettiğim 

günahlarıma estağfirullah" siyah boncuklarda da "tövbesini etmeyi 

unuttuğum günahlarıma estağfirullah"  diye istiğfar edilir..5 birinden 5 

de birinden yine on defaya tamamlanır  

 

ve kuranda ayet vardır, ey iman edenler, bir daha iman edin, yada 

yeniden iman edin diye, işte bizde bu ayete kıyas ile tövbesini ettiğimiz 

günahlarımızada tekrardan estağfirullah diye istiğfar ederiz. 

 

ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine dönüp yine imameye 

doğru bu sefer "yaptığım günahlarıma estağfirullah" diye, siyah 

boncuklarda da "yapacağım günahlarıma estağfirullah" diye istiğfar 

edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır. 

 

Burda hiç işlenmemiş günahların tövbesi önceden olurmu diyenler 

olacakdır, fakat elsebeb : olurda olur, unutur yanılırda, bir günah 

işlerizde, daha o günaha tövbe bile edemeden, Allah muhafaza, bir kaza 

ve bela sonucu, müntesiplerimizden biri vefat erderse, günahkarlar 

Listesine yazılmasın diye, ve o günahlardan gayemizin, ne Allah a ve 

dinine ve  ne de peygamberlerine isyan olmadığını, buradan ibraz edip, o 

hatalarımızın tövbesini de peşinen yaparız ki, Müntesiplerimizden hiç 

kimse günahkar olarak vefat etmesin diye. 

 

 

Ve bu dualiteyi sizde çoğaltabilirsiniz, sadece tövbe zikirindeki, sizin 

aklınıza gelen başkaları da varsa, onlarıda aynı yöntem ile, fazla 

uzatmadan, dual şekilde ekleyip zikredebilirsiniz. 
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Raşidi Tariqatında Sarık Varmıdır ? 

 

Evet Vardır, iki çeşit sarık vardır . 

 

 

1-Turuncu sarık 

 

2 -Beyaz sarık 

 

Tarikat Mensupları, Tarikatın pirinden sarık dersi, almadan 

kullanmamalidir. 

Ne zaman? Hangi sarık? ne için Takılır öğrenmiş ve ders almış sofiler 

takabilir. 
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Raşidi Tariqatı  Salavatı Kasr - Kısa Salavat 

 

20. Salavati Kasr (9 Defa) 

 

 

Salavati Kasr Budur 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali 

Seyyidina Muhammedin 

Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, 

ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, 

Zekeriya ve Yahya, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa 

ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn. 

Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn. 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin, 

Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, 



©Rasittuncakitapları 
 

 
144 

 

seyyidina Azaril, seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir, 

Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

velhamdülillahi Rabbel Alemiyn 

 

NOT : Salavati kasr daki “Feryail” e Haftada bir defa Sadece Cuma 

Günlerinde okunur. 

 
 

Raşidi Tariqatı Salavatı Kebir - Büyük Salavat 

 

Salavati Kebir (1 Defa) 

 

Salavati Kebire Budur 
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Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali 

Seyyidina Muhammedin, 

Allahumme salli ala seyyidina Ademe, 

Allahumme salli ala seyyidina Şid, 

Allahumme salli ala seyyidina idris, 

Allahumme salli ala seyyidina Nuh, 

Allahumme salli ala seyyidina Hud, 

Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Lokman, 

Allahumme salli ala seyyidina HIZIR, 

Allahumme salli ala seyyidina ilyas, 

Allahumme salli ala seyyidina Elyesa, 

Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL, 

Allahumme salli ala seyyidina Şa ya, 

Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful, 

Allahumme salli ala seyyidina Eyüb, 

Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir, 

Allahumme salli ala seyyidina Salih, 

Allahumme salli ala seyyidina Yunus, 

Allahumme salli ala seyyidina Yuşa, 

Allahumme salli ala seyyidina ibrahim, 

Allahumme salli ala seyyidina ismail, 

Allahumme salli ala seyyidina ishak, 

Allahumme salli ala seyyidina Lut, 

Allahumme salli ala seyyidina Yakub, 

Allahumme salli ala seyyidina Yusuf, 

Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin, 

Allahumme salli ala seyyidina Davud, 

Allahumme salli ala seyyidina Süleyman, 

Allahumme salli ala seyyidina Şuayb, 

Allahumme salli ala seyyidina Harun, 

Allahumme salli ala seyyidina Musa, 

Allahumme salli ala seyyidina irmiya,  

Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya, 

Allahumme salli ala seyyidina Yahya, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, 

Allahumme salli ala seyyidina isa, 

Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun, 

Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, 

debernuş 
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sşazenuş, kefetatayyuş, KITMiR, 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi 

ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve 

sahbihi ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın- Samson - uzun saçlı 

adam 

(NOT : Samson ve sevgilisi Daleyla veya Leyla yani gücünü saçından  alan 

adam, ve bu adam Highlander, ve salavatimizin her zaman 40. 

bogumunda yer alacak, cünkü bu iki adam bize, Etek traşimizi ve koltuk 

alti traşimizi, şayet unutur yada geciktirirsek, bizzat bize gelip haber 

etmeleri icin, engec KIRK günde bir traş, ve gecikirse, onlar bekicimiz, 

bir yerden bir "Yalcin, Remzi, Leyla, Higlander, iskocyali haberi gelirse 

size, bilinki ....traş vakti geldi geciyor.)   

Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halimeyi Sadiye, 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi 

ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia, 

Allahumme salli ala seyyidina Daniel, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniele, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye,  

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le, 
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Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin, 

Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela, 

Allahumme salli ala seyyidina Mikail, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela, 

Allahumme salli ala seyyidina israfil, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella, 

Allahumme salli ala seyyidina Azaril, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,  Azra, Zaraelle 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir, 

Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

velhamdülillahi Rabbel Alemiyn. 

 

DiKKAT!!!" 

NOT: Salavati kebiredeki “Safura” "Daniele"  Ra'le” "Gabriela", 

"Michaela", "Raffaella, "Zara", " Azra", Zaraelle",“Feryail” ve "Ferruh",a 

salavat haftada bir defa yapilir diger günler onlara okunmaz ve Salavati 

kasr daki “Feryail” ilede okunmaz. 

 

Haftada bir defa  Cuma Günlerinde de yukardaki kırmızı yazılı yerlerinde 

 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,  

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,  Azra, Zaraelle,  

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

 

a salavat okunur 
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Aşağıdaki Resimleri takip et Resim 1 ne görüyon sanki cinsel bir obje 

sanki bir bayanin ikizleri gibi yahut ciplak bir popo gibi 

resimlere yukardan aşagiya sirayla bak, bak ilk gördgünü sandigin, 

ikincide öyle degilmiş dedirtiyor degilmi, ve en son geniş açı ile bakinca, 

hakikat çok farkliymiş degilmi, öyle olunca, 

Ey sevgili ey yaaar bizim zikir evradımızde duaların dışında birde 

silsileye fatihalar var, fatihaları okumaya başla artık, ve okurken önce 3 

kulhu bir fatiha ile başla, ve ona alışınca artik gereken yerlerde 13 kulu 7 

fatiha oku ki penceren genişlesin, ve hayata geniş geniş bakabilesin ey 

sevgili, ey salik, ey sofi, ey sofiyem, ey müridim, ey raşidi tarikati 

mensubu olan şahıs, ey yaaaaar. yani silsiledeki kimseler bizden bir 

üstteler, ve her üstten bakan, daha iyi görür, öyle olunca, onlarin bakdigi 

yerdn bakabilmek icin, onlari giy, onlari giymek icin de, onlara hediye 

gönderki, onlara baglan, onlarin bakiş acisi ile, ve o senin sordugun 

konudaki görüşü, sana telapati ve rabita yolu ile ulaşsinki, sende o acidan 

olaylari gör. 

 

Resimleri takip et Resim 1 ne görüyon sanki cinsel bir obje sanki bir 

bayanin ikizleri gibi yahut ciplak bir popo gibi 
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ve en son geniş açı ile bakinca, hakikat çok farkliymiş degilmi, 
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Nereye baksam ayten var, saatler ayteni 

 

insanı ısıtan kalpdir 

kalbin içinde bir kapı gönül denen odaya açılır 

oralara bir yere ben seni koydum, 

sende beni koy 

o senide benide ısıtır 

ne yalnız koyar nede üşütür 

nereye gitsek, sen benimle, bende seninle olurum. 

unutma bu dünya küçük 

okyanuslara açılsakda, 

senin gönlündeysem ben, 

gecelerde gündüzlerde bizim, 

her yer leyla olur , 

Nereye baksam ayten var, 

saatler ayteni beş geçiyor olur sevgili 
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Silsileyi Kasr Nedir ? “Silsileyi Kasr a” Ne Yapılır? Neler Okunur? 

 

Zikri Raşidi Dualarin okuma süresini 2 Saat ile 1,5 Saat Arasina 

düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“a Fatiha Ismarlarlar. 

 

Silsileyi Kasr Budur 

 

1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, 

Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir. 

2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha 

3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha 

4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 

1 Fatiha 

5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha 

6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece 

hayatta olan kardeşlerimize okunur) 
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7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha 

8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha 

9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha (zamanimiz yoksa okunmaz) 

10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

13.) Hz. Hüseyin Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha 

14.) Hz. Ali Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha 

15.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha 

 

Zikri Raşidi Dualarin okuma süresini 1,5 Saat ile 1 Saat Arasina 

düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“ okumayi birakir “Silsileyi Kebir” e 

Fatiha Ismarlarlar. 

 
 

Silsileyi Kebir Nedir ? “Silsileyi Kebire”  Ne Yapılır? Neler Okunur? 

 

Zikri Raşidi Dualarin okuma süresini 1,5 Saat ile 1 Saat Arasina 
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düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“ okumayi birakir “Silsileyi Kebir” e 

Fatiha Ismarlarlar. 

 

Silsileyi Kebir Budur 

 

 

1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, 

Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir. 

2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha 

3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha 

4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 

1 Fatiha 

5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha 

6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece 

hayatta olan kardeşlerimize okunur) 

7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha 

8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha 

9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha 

10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha 

11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha 

12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha 

13.) Ali Zeynel Abidin 3 ihlas 1 Fatiha 

14.) Seyyidatina Zeynep 3 ihlas 1 Fatiha 

15.) Hz. Hüseyin 13 ihlas 7 Fatiha 

16.) Hz. Hasan 3 ihlas 1 Fatiha 

17.) Hz. Fatimatüz Zehra 3 ihlas 1 Fatiha 

18.) Hz. Ali Efendimize 13 ihlas 7 Fatiha 

19.) Hz. Osman 3 ihlas 1 Fatiha 

20.) Hz. Ömer 3 ihlas 1 Fatiha 

21.) Hz. Ebu Bekr 3 ihlas 1 Fatiha 

22.1.) Hz. Halimeyi Sadiye 3 ihlas 1 Fatiha 

22.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha 

23.) Hz.Süleyman 3 ihlas 1 Fatiha 

24.) Hz. Hacer 3 ihlas 1 Fatiha 

25.) Hz. Yahya 3 ihlas 1 Fatiha 

26.) Hz. Yunus 3 ihlas 1 Fatiha 

27.) Hz. Mikail 13 ihlas 7 Fatiha 

 

Dikkat: 25. -26. -27. - ye sadece Cumalari okunur 
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Senede 1 Defada “Silsileyi Üla” ya Fatiha Ismarlarlar. 

 
 

Silsileyi Üla Nedir ? “Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ne Yapılır? 

 

 

“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ailecek bir yerde Toplanilir. 

1Kalem ve kağıt alıp yazmaya başlanir. 

Evimizin Sag Tarafina dogru gidince en yakindaki “ Hasan veya Hüseyin” 

den kim varsa o Hasansa bizim üst kolumuz peygamberimizin “şerifler” 

kolundaniz ve birinci isim o yazilir, Hüseyinse seyidlerdeniz, sonra saga 

veya sol tarafda Hüseyin aranir en yakin hüseyin sagdami soldami ve 

bunlarin akrabalik dereceleri, Annemiz tarafindansa Anne tarafindan o 

kola bagliyiz, Baba tarafindan akrabimiz iseler Baba tarafindan o kola 

bagliyiz demekdir. Ve böylce ilk yön tespit edilmiş olur. Sonra evimizin 

arka tarafina dogru ilk peygamber isimli kimse kimdir, hangi 

peygamberin kolundaniz o tespit edilir ve o isim yazilir, 
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Liste böylece şöyle olmalidir ilk önce evimizin sol tarafina dogru annemiz 

tarafindan akrabimiz olan en yakin eve, uzaga dogru devam edilir hatta 

bu başka şehire kadar olabilir “Hasan, Hüseyin, Fatma, Ali, Osman, 

Ömer, Bekir, Ayşe, Hatice, Zeynep” aranir, ve ashabin isimlerinden olan 

kimseler olabilir, amma bu kimseler sadece anne tarafindan dedemizin 

babasina kadar akraba olanlar olcak. Sonra sag tarafa dogru ayni işlem 

saga dogru bu sefer baba tarafindan akrabalar yazilir. Sonra evimizin 

arkasindaki komşularimizdan başlayip arkadan sagdan sola dogru gidip 

sonra tekrar bize dönüp glecek bir daire halinde bütün akraba olan 

olmayan tanidigimiz peygamber isimli tanidiklarimizin isimleri not 

edilir. İlk önce direk arkaya dogru düz cizgi gidilir iki tane ayni isim 

olanlar ilk yakindaki ele alinir, ikinci ayni isme varinca ordan artik sola 

dogru dönme noktasina geldigimizi bildirir, bu sadace yaşadigimiz köy 

veya şehir icinde tespit edilir dişari cikilmaz yani peygamber isimlilerde. 

Bu not etiklerimiz de cift isimliler en yakin komşumuz olanlar ele 

alinarak düzletilir, ve bu bizim “silsileyi ÜLA” mizdir. 

Vaktin müsait oldugu bir zamanda, senede bir defa bu silsileye 3 ihlas 1 

fatiha veya 3 fatiha 7 ihlas hediye edilir. 
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Raşidi Tarikatında Silsileyi Melae Nedir ? 

 

Raşidi Tarikatı Derslerinden Silsileyi Melae 

 

Yani silsilemiz den, hangi melek grupları, hangi tarafımızda, onu arayıp 

bulma yöntemini öğreteceğiz bu hafta inşallah, daha önce sayfalarımızda 

konu ile ilgili başlığı attım, fakat açıklamayı ileride yapacağımızı 

söylemiştik, nasip bugüneymiş. 

 

Bir kaleme kağıt alıp yazılır, Sağımıza, solumuza, önümüze, arkamıza 

doğru, doğduğumuz ev, doğum haritamız olacak, ve oturduğumuz ev son 

haritamız, yaşam haritamız olacak, ve ona göre, sağımızda veya 

solumuzda, önümüzde, ardımızda, Cebrail isimli kimseler aranır, bu 

taaaa uzak memleketlere kadar da vrarabilir. Ama Bizim memlekette, bu 

isimler çok güncel isimler değildir, seyrek konulan isimlerdir, O yüzden, 

ben size bunun daha kolay yöntemini anlatacağım. Cebrail, Mikail, 

İsrafil, Azrail isimlerini bulamazsınız, daha kolay yöntem şu şekilde : 
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1.Mikail Aleyhisselam 

Yine önce bu isimdeki şahıs ve mekan ve şeyler aranır, bulunamaz ise 

Dedim ya yön olarak, ön arka sağ ve sol tarafımızda şimşek, yıldırım, 

yağmur, rüzgar, fırtına, deprem, gibi isimler aranır yani Mikail 

aleyhisselamın görevleri olan, yada sıfatları olan isimlerden bir tanesi 

aranır, bu ama insan ismi olsun, ama bir ev, veya site ismi,şehir ismi, 

veyahut da bir fabrika İsmi olsun, bu isimdeki yer veya şahıs, hangi 

tarafımızda ise, biz o tarafımızdan o Melek'e bağlıyız ve o melek Hz. 

Mikail aleyhisselamdır. Bulunan O melek isminin yönü, bizim doğum 

evimizde ise, Biz doğarken O Melek o tarafımızdaymış. 

 

2.Cebrail Aleyhisselam 

Yine önce bu isimdeki şahıs ve mekan ve şeyler aranır, bulunamaz ise 

O melek ismi önce cebaril isimli kimseler aranır, bulmaz isek, Hz Cebrail, 

Peygamberin kalbine kurani indiren, yani ilk canlı Kuran, Hz cebrail, öyle 

olunca Kuranın isimleri olan, Furkan, Hikmet, Şifa, ceza,.... bu isimler ve 

Kuranı Kerim'in diğer bütün isimleri, Kuranı Kerim'in isimi olarak geçen, 

isimlerden olan şahıslar veya yer veya mekan isimleri, hangi tarafımızda 

ise, o tarafta da Cebrail Aleyhisselam vardır. Kuran'ı Kerim'i ilk bilen ve 

vahyeden olduğu için, yürüyen Kur'an Muhammed diyoruz ya, ama 

Muhammed'e de öğreten, Muhammed'den önce Cebrail vardı, Cebrail 

esas Kur'an oluyor, öyle olunca, Cebrail Aleyhisselam'ı, Kur'an'ın 

isimlerini nerede görürsek, o tarafımızda da Cebrail Aleyhisselam var 

demektir, o cephemiz, de hangi cepheyse, önümüzde, ardımızda veya 

sağımızda, solumuzda veya köşemizde, bu da ikincisi. 

 

3.israfil Aleyhisselam 

Yine önce bu isimdeki şahıs ve mekan ve şeyler aranır, bulunamaz ise 

İsrafil Aleyhisselam'ın gelince, İsrafil aleyhisselam sur üfüren veya 

borazan üfüren demekdir, borazan ne demektir, borazanlı, yani elinde 

Neyi tutuyordu, sur üfürmek, üfürmek ile, Yani bu musevilerin, o 

boynuzu üfürmeleri de onu temsil eder. ve kuşlar borazanlı hayvanlardır. 

öten hayvanlardır. Hele birinci olaraktan horuz onu temsil eder, Şahin, 

karga, kartal, Bülbül,..tavuk horoz, yani her türlü kuş, horoz, tavuk, tavus 

kuşu, deve kuşu, kuş cinsi her hayvanın ismini taşıyan hayvan, şahıslar, 

veya yer ve mekan veya şeylerden, onun lakabını veya ismini taşıyan 

kimseler, hangi tarafımıza düşüyorsa, o tarafımızda da İsrafil 

aleyhisselam vardır. o tarafımızda duruyor, o tarafdan Biz İsrafil 

aleyhisselama bağlıyız demektir. şu şekilde bir ilave de yapalım, müezzin, 
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yani insanlardan öten borazanlı ne demektir, ezan okuyan, yani Öyle 

olunca mahallemizin müezzininden nerede durduğunu biliyorsak, O da 

yine İsrafil Aleyhisselam'ın ne yanda durduğunu gösterir, yahutta onu da 

bulamazsak, mekan olaraktan, Minare evimizin hangi tarafına geliyorsa, 

o tarafta yine, İsrafil Aleyhisselam'ın ne tarafımıza hangi köşemizde 

durduğunu gösterir. Yine şarkıcı, türkücü ve sanatcılar,... onu temsil 

eder. Eğer soracak olursanız bir şehrin her yönünde cami ve minare var, 

O zaman ne olacak derseniz, Size en yakın olan Sizinki. 

 

4.Azrail Aleyhisselam 

yine önce bu isimdeki şahıs ve mekan ve şeyler aranır, 

(Azra,Zara,Zarel,Zarael,Ecel,Katil,vahşi..) bulunamaz ise 

Azrail Aleyhisselam'ın Etrafınızda durduğu yere gelince, öldüren ve zarar 

veren her hayvan, her insan, her şey, her alet, her Erdavat, mesela 

yanınızda silah tabanca tüfek tank,... fabrikası var, zararlı mı? zararlı, 

insan öldürürmü evet öldürür, yani Azrail demek olmaz mı? Bıçak 

Fabrikası var, zararlı mı, zararlı ,adam öldürebiliyor mu, öldürüyor, 

öldüren bir alet Erdevat ne varsa, fabrika olsun, yahut insan olsun, yani 

bir katil insan var oda aynı, veya yılan, timsah, kaplan, panter gibi, insani 

öldürebilen bir hayvan ve, canlı olsunö hepsı onu temsil eder. Mesela 

yanınızda, komşunuz bir katil adam var, O adam Azrail'in ne yönde 

olduğunu gösteriyor Size. Yine yanınızda bir tane Bıçak Fabrikası, O da 

diyor ki size, öldüren bu tarafta diyor, yani öldüren kim idi, Azrail'i di. ve 

burada artık kendiniiz daha fazla yorum getirirerekten bulabilirsiniz. O 

da, o da sizin haritanızda, Azrail Aleyhisselam'ın, hangi tarafımızda 

olduğunu, ve hangi taraftan size bağlı olduğunu, ve doğum haritanızda, 

Siz doğarken Azrail in, ne tarafınızda durduğunu gösterir. 

 

5.Feryail ve Ferruh Aleyhisselam 

yine önce bu isimdeki şahıs ve mekan ve şeyler aranır, bulunamaz ise 

Feryal veya Feryail ve Ferruh Aleyhisselam, rüzgarların prensesi ile 

prensinin, hangi tarafımızda durduğuna gelince, size hangi taraftan 

Meltem yeli esiyorsa, yani Meltem yelinden kasıt, size hangi taraftan bir 

iyilik geliyorsa, o taraf Ferruh Rüzgarı, ferahlık Rüzgarı, erkek olan 

rüzgar, Ferrruh aleyhisselam o tarafınızda duruyor demektir. Hangi 

taraftan da size, elem ve keder, çile geliyorsa, o tarafta da Feryal Rüzgarı, 

ama Feryail Ferruh'un komutanıdır, Ferruh komutan değildir, Ferruh 

onun askeridir. Çünkü Allahu Teala insanı, Adem'i ilk defa çamurdan 

yarattığında, kuruması için, 40 sene çile Rüzgarı, yani Feryail esmiş, bir 

senede Ferruhrüzgarı esmiş, ve bu yüzden insanın ömründe, insana şans 
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ve surur (1/40) 40 da 1 güler, ve vurar kapıyı çalar. 

 

NOT : 

Yine önemli bir açiklama daha, Mesela Sen zaten bıçak Fabrikası'nın 

sahibimisin, ya da oğlusun, Eee sen Azrail grubundansını zaten, onun 

soyundansın, ya da silah fabrikasında mı çalışıyorsun yada müdavim 

askermisin, Azrail grubundansın. 

 

Yine senin isimin veya lakabın Rüzgar mı, Tayfun mu,şimşek mi, yıldırım 

mı,... sen Mikail soyundansın. 

onun grubundasın, Mesela sen elektrik kurumunda çalışıyorsun, 

elektrikci misin, elektriğin simgesi ne idi, Şimşek şeklindeydi, Yani sen 

yine Mikail Aleyhisselam'ın grubundansın soyundansın. Zaten sen 

onlardansın. Sen Mesela hafızsin, sen o zaman zaten Cebrail grubundan 

sın soyundansın. 

 

Bu derste buraya kadar. 
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Raşidi Tarikatında Silsileyi Üla Nedir ? “Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek 

icin Ne Yapılır? 

 

“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ailecek bir yerde Toplanilir. 

1Kalem ve kağıt alıp yazmaya başlanir. 

Evimizin Sag Tarafina dogru gidince en yakindaki “ Hasan veya Hüseyin” 

den kim varsa o Hasansa bizim üst kolumuz peygamberimizin “şerifler” 

kolundaniz ve birinci isim o yazilir, Hüseyinse seyidlerdeniz, sonra saga 

veya sol tarafda Hüseyin aranir en yakin hüseyin sagdami soldami ve 

bunlarin akrabalik dereceleri, Annemiz tarafindansa Anne tarafindan o 

kola bagliyiz, Baba tarafindan akrabimiz iseler Baba tarafindan o kola 

bagliyiz demekdir. Ve böylce ilk yön tespit edilmiş olur. Sonra evimizin 

arka tarafina dogru ilk peygamber isimli kimse kimdir, hangi 

peygamberin kolundaniz o tespit edilir ve o isim yazilir, 

Liste böylece şöyle olmalidir ilk önce evimizin sol tarafina dogru annemiz 

tarafindan akrabimiz olan en yakin eve, uzaga dogru devam edilir hatta 

bu başka şehire kadar olabilir “Hasan, Hüseyin, Fatma, Ali, Osman, 

Ömer, Bekir, Ayşe, Hatice, Zeynep” aranir, ve ashabin isimlerinden olan 

kimseler olabilir, amma bu kimseler sadece anne tarafindan dedemizin 
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babasina kadar akraba olanlar olcak. Sonra sag tarafa dogru ayni işlem 

saga dogru bu sefer baba tarafindan akrabalar yazilir. Sonra evimizin 

arkasindaki komşularimizdan başlayip arkadan sagdan sola dogru gidip 

sonra tekrar bize dönüp glecek bir daire halinde bütün akraba olan 

olmayan tanidigimiz peygamber isimli tanidiklarimizin isimleri not 

edilir. İlk önce direk arkaya dogru düz cizgi gidilir iki tane ayni isim 

olanlar ilk yakindaki ele alinir, ikinci ayni isme varinca ordan artik sola 

dogru dönme noktasina geldigimizi bildirir, bu sadace yaşadigimiz köy 

veya şehir icinde tespit edilir dişari cikilmaz yani peygamber isimlilerde. 

Bu not etiklerimiz de cift isimliler en yakin komşumuz olanlar ele 

alinarak düzletilir, ve bu bizim “silsileyi ÜLA” mizdir. 

Vaktin müsait oldugu bir zamanda, senede bir defa bu silsileye 3 ihlas 1 

fatiha veya 3 fatiha 7 ihlas hediye edilir. 

 

Raşidi Tarikatının Kurucusu ve Piri Karoglan Hocanin Silsileyi Üla sı ve 

Silsileyi Melaesi Kimlerdir? 

 

---------------- 

Silsileyi Üla sı  

 

 

1- Hz. Rabiatül Edaviya 

2- Hz. Mustafa 

3-Hz.  Hüseyin 

4- Hz. Fatma 

5-Hz.  Mehmet 

6- Hz. Osman 

7- Hz. Hasan 

8.1- Şaban Şerif 

8- Hz. Hacer 

9-Hz. Ayşe 

10- Hz. Ali 

11- Hz. Ahmet 

12- Hz. Süleyman 

13- Hz. Zekeriya 

14- Hz. Davud 

15- Hz. Assiye 

16- Hz. Belkis Sultan 

17- Hz. ibrahim 

18- Hz. ismail 
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19- Hz. Havva 

20- Hz. Adem 

21- Hz. Yusuf 

22- Hz. Receb Şerif 

23- Hz.  Yunus 

24- Medine-i Münevver 

25- Hz. Remzi Yalçın 

26- Hz. Ömer 

27- Hz. Hasibe 

28- Hz. Halime 

29- Hz. Rukiye 

30.1- Hz. Amine 

30- Hz.  Zeynep 

31- Hz.  Ali Zeynel Abidin (Ali zeynep yada Zeynebin Ali) 

32- Hz. Hatice 

33- Hz. Bünyamin 

34- Hz. idris 

35- Hz. Züleyha (Zeliha Yada Zeeleler) 

36-Hz.  Ümmü Gülsüm 

37- Hz. Lut 

38- Hz. Meryem 

39- Ramazan Şerif 

39.2- Hz. Hamid Yada Gumid 

40- Hz. Abdullah 

41- Hz. Abdülkadir Geylani (Kadirler) 

42- Hz. Hafize 

43- Hz. Eyyub (Hacilarin Selahattin) 

44- Hz. Halid bin Velid (Hacilarin Seyfettin) 

45- Hz. Mahmut 

46- Hz. Yakub 

47- Hz. Cebrail (Caberler) 

 

 

-------------------- 

Silsileyi Melaesi 

 

 

 

KIBLEYE DOGRU DÖNÜNCE 

Cephesinde yani önünde israfil Aleyhisselam 
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Yemanisinde Yani Saginda Cebrail Aleyhisselam 

Solunda Mikail  Aleyhisselam 

Kuzey Batisinda Ferruh veya Ferah Aleyhisselam 

ve yine Kuzey Dogusunda  Feryail Aleyhisselam 

Ardimizda Azrail Aleyhisselam 

Raşidi Tarikatı Genel Bilgiler 

 

Raşidi Tarikatında “Yâ Evvelü,Yâ Ahiru,Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınü”Zikrinin 

Sebebi 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ٍء  ِخُر َوالظَّاِهُر َوالأبَاِطُن َوُهَو بُِكل ِ َشيأ ُل َواَلأ َوَّ َعِليم  ُهَو اْلأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtınu, ve huve bi kulli şey’in alîm. 

 

Meali : 

 

O, evveldir (ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm 

varlıklarda görünendir) ve bâtındır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi 

bilendir. 

 

(Sadakallahul Aziym HADÎD Suresi 3. ayet) 

 

 

Hadid suresinin 3′ncü ayetinde geçen bu 4 güzel isim her gün 41 defa 

okumaya devam eden kimse Hızır(a.s) ile karşılaşır. Bunda hayırlara 

karşı olmak demektir. 

 

“Yâ Evvelü,Yâ Ahiru,Yâ Zâhiru,Yâ Bâtınü” 

 

bu isimler her gün 4 defa okunur. 

 

 

“0, evvel ve âhir, zahir ve bâtındır. O her şeyi bilir.“ (Hadid, 57/3) 
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- O, her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak O´dur. 

Varlığı apaçıktır. Zatı gizlidir. O, her şeyi bilendir. 

 

 

Ayette zikredilen "evvel, âhir, zahir, bâtın" isimleri Hz. Peygamber 

(asv)'in, Allah'ın doksan dokuz isminin sayıldığı "esmâ-i hüsnâ" ile ilgili 

hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münâcâtında da yer alır: 

 

"Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden 

sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senden daha açık ve üstün olan 

yoktur; sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur..." 

 

(Müslim, Zikr 61; Tirmizî, Da'avât 19) 

 

Bu isimlerin anlamları kısaca şöyledir: 

 

a) Evvel: Allah Teâlâ kadîmdir, ezelîdir; varlığının başlangıcı yoktur; O, 

her şeyin başlangıcı ve başlatıcısıdır. 

 

b) Âhir: Allah Teâlâ bakîdir, ebedîdir, varlığının sonu yoktur; her şey 

sonludur ve sonunda O'na ulaşmak üzere vardır. 

 

c) Zahir: Allah Teâlâ'nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri 

açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sahibidir. 

 

d) Bâtın: O'nun zâtının mahiyeti gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; 

gözler O'nu göremez, akıllar O'nu idrak edemez, muhayyileler O'nu 

kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, her şeye nüfuz eder. 

 

Bu Âyeti "O Evvel'dir, Âhir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır" veya "O Evvel, Âhir, 

Zâhir ve Bâtın'dır" şeklinde de çevirmek mümkündür. 
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Raşidi Tarikatı Zikirindeki "Rabbena atina" Duasi  Zikrinin Sebebi 

 

 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

َرُهواأ َشيأئًا َوُهَو َخيأر  لَُّكمأ َوَعَسى  ه  لَُّكمأ َوَعَسى أَن تَكأ أَن تُِحبُّواأ َشيأئًا َوُهَو َشرٌّ لَُّكمأ  ُكتَِب َعلَيأُكُم الأِقتَاُل َوُهَو ُكرأ

ُ يَعألَُم َوأَنتُمأ الَ تَعألَُمونَ   َوَّللا 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrahû şey’en 

ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum 

vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn 

 

Meali : 

 

Allah sizin üzerinize ölmek ve öldürülmekde yazdi, Ve hoşlanmayacağınız 

bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o 

sizin için bir şerdir. Ve (bütün bunları) Allah bilir, siz bilmezsiniz. 

 

(Sadakallahul Aziym BAKARA Suresi 216. ayet) 

 

Kabilin hoşuna güzel kadin daha yakin geldi, onu tercih etti, amma onun 

için hayirli olmadi, kendi cehennemini secmiş oldu, habil da mücadele 

etmedi, o da daha dünyada cehennemi tatdi, ve halbuki hayat sermayedir 

, cünkü insan delaletde bile olsa, ömrü oldugu müddetce, firavuna giden 

musa ve harun elciler misali ile ümiti bitmez, bir hayir amel edip Allah in 

onu sevmesi sonucu, hidayete erebilir, ve umut vardır. oysaki ölen 

iinsanda bu umut bitmişdir, ve habil mücadele etmemekle, kendince 

hakli idi, ve amma ömür sermayesini kaybetti, peki ömründe 

kazanmayan, tasarruf etmeyen, ahirette ne harcayacak ki, ömür ahirete 

azik toplama yeridir. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Dünya âhiretin tarlasıdır. 
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( Hadis-i Şerif , Deylemi) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Dünya için, dünyada kalacağın kadar, ahiret için, orada sonsuz 

kalacağına göre çalış! Allahü teâlâya, muhtaç olduğun kadar itaat et! 

Cehennem ateşine dayanacağın kadar günah işle! 

 

( Hadis-i Şerif , Marifetname) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Ahiretin sonsuz olduğuna inananın, yalnız bu dünyaya sarılması, çok 

şaşılacak şeydir. Yalnız dünya için çalışana, yalnız dünyadan nasibi gelir, 

işleri karışık, üzüntüsü çok olur. 

 

( Hadis-i Şerif , Marifetname) 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

و  َولَلدَّ  نأيَا إِالَّ لَِعب  َولَهأ لَِّذيَن يَتَّقُوَن أَفاَلَ تَعأِقلُونَ َوَما الأَحيَاةُ الدُّ اُر اَلِخَرةُ َخيأر  ل ِ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve mâl hayâtud dunyâ illâ leibun ve lehvun, ve led dârul âhiratu hayrun 

lillezîne yettekûn(yettekûne), e fe lâ ta’kılûn 

 

Meali : 

 

Bu Dünya hayatı(Bu gününüz) bir oyun ve eğlenceden başka bir şey 

değildir. Ahiret yurdu (Gelecek Hayatiniz), takva sahipleri için elbette 

daha hayırlıdır. Hâlâ akıl etmez misiniz? 

 

(Sadakallahul Aziym EN'AM Suresi 32. ayet) 

 

Eger gercek olan sadece ahiret yurdu ise, o zaman dünyada yaşamanin, 

calişip cabalamanin anlami nerde? ve adamin bir tanesi "Allahim bana 

ahirette güzellik ver" diye dua ediyordu, muhammed duydu, hayir öyle 

deme, De ki : " Rabbim bana bu dünyada da güzellik ver, ahirettede 
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güzellik ver." de dedi. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Ey Adem oğlu sen Allahın azabına takat getiremezsin. Onun için 

“Rabbena âtina fid-dünya haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kına 

azabennar” demelisin. 

 

( Hadis-i Şerif) 

 

ِحيم  أَُعوُذ بِاهللِ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ  

 

نأيَا َحَسنَةً َوفِي اَلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ   َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

rabbenâ âtinâ fîd dunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten ve kınâ azâben 

nâr. 

 

Meali : 

 

Onlardan, “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve 

bizi ateş azabından koru” diyenler de vardır. 

 

(Sadakallahul Aziym BAKARA Suresi 201. ayet) 

 

 

 

ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  

 

َم يَقُوُم الأِحَسابُ  ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ  بَّنَا اغأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb. 

 

Meali : 
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“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları 

bağışla.” 

 

(Sadakallahul Aziym İBRÂHÎM Suresi 41. ayet) 

 

Eger bu dualar yanliş olsaydi Namazlarda okumak sünnet olurmuydu? 

 

Rabbena Atina Duası Rabbenağfirli Duası Hangi Zamanlarda Okunur? 

 

Bu dua, genel olarak her zaman okunabilir. Kunut dualarını bilmeyen, 

öğrenene kadar bu duayı okuyabilir. Cenaze namazında, ölü için okunan 

duayı bilmeyen, bu duayı okuyabilir. Namazda salli bariklerden sonra 

dua okumak sünnettir. Bu duaların en meşhuru Rabbena Atina duasıdır. 

Vakit namazlarında oturuşlarda Allahümme Salli ve Allahümme Barik 

dualarından sonra okunur. Namazlarda Rabbena duasının okunması 

sünnettir. Okunmadığı takdirde namaz bozulmuş olmaz. Ancak sünnet 

sevabı kazanılmaz. Rabbena duası, cenaze namazlarının üçüncü 

tekbirinden sonra okunması gereken duaları bilmeyenler için o duaların 

yerine okunabilir. 

 

Her zaman dua edişimizde aklımıza kendimize dünya ve ahiretimize 

yarayacak şekilde layıkıyla güzel kelimeler gelmeyebilir.Onun için bu 

duayı her dualarımızın ardından okumalıyız.Böylece hem dünya hem de 

ahiretimizi ilgilendiren güzelliklere sahip olmuş oluruz. 

Peygamber efendimizin en çok okuduğu dua Rabbena âtina duasıdır. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Duanın efdali, dünya ve ahirette Rabbinden af ve afiyet istemektir. Affa 

ve afiyete kavuşan, dünya ve ahirette kurtuluşa ermiştir." 

 

( Hadis-i Şerif , Tirmizi) 
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Raşidi Tarikatı Zikirindeki İhlas Suresi Zikrinin Sebebi 

 

 

İhlas Suresi’ nin (Kulhü nün) Fazilet ve Sırları 

 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle 

buyururdu: “Sizden herhangi bir kimse bir gecede Kuran’ın üçte birini 

okumaktan aciz midir?” Ashabı Kiram (Radıyallahü Anhüm): “Kuran’ın 

üçte birini nasıl okuyabilir(iz)” diye sordular. Resulullah (Sallallahü 

Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kul hüvallahü Ehad üçte birine 

denktir.”(1) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Canımı gücü ve 

kuvveyitle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu sure Kuran’ın üçte 

birine denktir.”(2) 

Ebu Hureyre (Radıyallahü Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahü Aleyhi 

ve Sellem) yanımıza geldi ve: “Size Kuran’ın üçte birini (200 sayfasını) 

okuyayım” buyurdu. Arkasında da “Kul Hüvellahü ehad…” diyerek bütün 

sureyi bitirinceye kadar okudu.(3) 

Ebu Saîd el-Hudri (Radıyallahu Anh) anlatıyor: Bir adamın İhlas suresini 

tekrar tkerar okudğunu gördüm. Hemen ertesi gün Resulullah (Sallallahü 

Aleyhi ve Sellem)’e giderek durumu anlattım. Çünkü adam okuduğunu 

adeta azımsıyordu. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve 

Sellem) şöyle buyurdu: “Kuvvet ve iradesi sayesinde yaşadığım Allah’a 

yemin ederim ki bu sure fazilet bakımından Kuran’ın üçte birine 

denktir.“(4) 

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) anlatıyor: Resulullah (Sallallahü Aleyhi 

ve Sellem) ile beraber yürüyordum. Bir ara Resulullah (Sallallahü Aleyhi 

ve Sellem)İhlas suresini okuyan bir ses duydu ve “Vacip oldu” buyurdu. 

Ben: 

 

-”Ne vacip oldu ey Allah’ın Resulü?” diye sorunca: 

 

-”Cennet” buyurdu.  

 

Bunun üzerine ben gidip okuyan adama müjdeyi vermek istedim, fakat 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile beraber yemek yeme fırsatını 

kaçıracağımdan korktum. Onun için Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve 

Sellem)ile yemek yemeyi tercih ettim. Daha sonra adamı aradım, fakat 

onu yerinde bulamadım, gitmişti.(5) 

Bir kimse fakirlikten ve geçim sıkıntısından Resulullah (Sallallahü Aleyhi 
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ve Sellem)’e şikayette bulundu. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 

ona: 

 

-”Evine girdiğin vakit kimse varsa, selam ver. eğer kimse yoksa Benim 

üzerime selam (salavat) getir ve bir defa İhlas suresini oku” buyurdu.O 

kimse Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in bu emirlerini yerine 

getirdi. Allah’u Teala ona öyle bol rızık verdi ki, komşularına dağıtmaya 

başladı.(6) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kulları kendisini 

hamd etmeden önce, Allah’ın kendisini övdüğü ve methettiği Fatiha ve 

İhas sureleriyle şifa isteyiniz.”(7) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yanını yatağa 

koyduğunda, Fatiha-i Şerife’yi ve İhlas-ı Şerif’i okursan, muhakkak ki 

ölüm hariç (böcekler, hırsızlar ve eziyet veren) her şeyden kurtuldun.“(8) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim İhlas suresini 

namazda veya namaz dışında okursa, Allah ona cehennem beraatı 

verir.”(9) 

Enes bin Malik (Radıyallahü Anh) anlatıyor: Bir adam: 

 

-”Vallahi ben doğrusu İhlas suresini gerçekten seviyorum!” dediğinde 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): 

 

-”Onu sevmen seni Cennet’e sokmuştur.!” buyurdu.(10) 

Hazreti Aişe (Radıyallahu Anhâ) anlatıyor: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi 

ve Sellem) askeri bir birliğin başına bir adamı komutan yapmıştı. Bu zat 

arkadaşlarına namaz kıldırırken, her seferinde kıraatini İhlas suresi ile 

tamamlıyordu. Döndükleri zaman durumu Resulullah (Sallallahü Aleyhi 

ve Sellem)’e söylediler. Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’de: 

 

-”Sorun ona niçin öyle yapıyormuş?” buyurunca, o: 

 

-”İhlas suresi, Allah’u Teala’nın sıfatlarını kendinde toplamıştır. Ben onu 

okumayı çok seviyorum! diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah 

(Sallallahü Aleyhi ve Sellem): 

 

-“Ona haber verin, Allah’u Teala da onu seviyor.”(11) 

Enes bin malik (Radıyallahu Anh) anlatıyor: Ensar’dan bir adam vardır. 

Ku’ba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabileceği bir sureyi namazda 

onlara okuyacağında İhlas suresi ile başlar sonra başka bir sure okur ve 

her rekatte aynen böyle yapardı. Arkadaşları kendisiyle konuştular ve 
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şöyle dediler: 

 

-”Sen bir sureyi okuyor, onu yeterli görmeyip başka bir sure daha 

okuyorsun. Ya daima bu sureyi oku veya diğerlerini oku( yani aynı 

rekatta ikisini birden okuma)!” 

 

Ensar’dan olan bu kimse dedi ki: 

 

-”Ben bu İhlas suresini okumayı bırakacak değilim. Size bu sure ile 

namaz kıldırmamı isterseniz yaparım istemiyorsanız imamlığı 

bırakırım.” dedi. Cemaat onu aralarında en faziletli kimse biliyorlardı, 

başkasını imamlık yapmasına gönülleri razı olmadı. Resulullah 

(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)kendilerine uğrayınca durumu O’na haber 

verdiler. Bunun üzerine (imamı çağırarak): 

 

-”Ey filan dedi; cemaatin söylediğinden seni alıkoyan ve her rekatta bu 

sureyi okumaya seni yönelten sebep nedir?” buyurdu. O kimse de: 

 

-”Ey Allah’ın Resulü! Ben bu sureyi seviyorum”, deyince, Resulullah 

(Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şu müjdeyi verdi: 

 

-”Bu sureyi sevmen, cennete girmene sebep olacaktır.”(12) 

Ebu Ümame el-Bahili (Radıyallahu Anh) diyor ki: Cebrail 

(Aleyhisseklam) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Tebük’te 

geldi: 

 

-”Ya Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)! Muaviye el-Müzeni’nin 

cenazesine yetiş (namazını kıl, o Medine’de vefat etmiştir), dedi. 

 

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem namazını kılmak 

için) çıktı. Cebrail (aleyhisselam) da yetmiş bin melek ile indi. Sağ 

kanadını dağlar üzerine koydu da onlar eğildiler. Sol kanadını da yerler 

üzerine koydu da onlar düzeldiler. Öyle ki, Mekke ve Medine’yi gördü. 

Böylece Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Cebrail (Aleyhisselam) 

ve melekler namazını kıldı. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 

namazı bitirince sordu: 

 

-”Ya Cebrail! Muaviye hangi şeyle bu dereceye ulaştı?” Cebrail 

(Aleyhisselam) şöyle cevap verdi: 
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-”İhlas suresini ayakta, süvari ve yaya yürürken okumakla!”(13) 

 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim öleceği 

hastalığında İhlas suresini okursa: 

 

(1) O kişi kabirde sual görmez. 

 

(2) Kabir sıkıntısından (ve azabından) kurtulur. 

 

(3) Kıyamet gününde melekler onu elleri üzerinde taşır, hatta bu şekilde 

sıratı geçer ve cennete girer.”(14) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Üç şey vardır ki, 

her kim (kıyamet gününde) imanla beraber onları getirirse, cennetin 

kapılarından dilediğinden girer ve hurilerden istediği ile evlendirilir. 

(Bunlar:) 

 

(1) Katilini (bir yakınını öldüreni) affeden, 

 

(2) (Allah’u Teala’dan başka kimsenin bilmediği) gizli borcu ödeyen, 

 

(3) Her farz namazın arkasından on kere İhlas suresini okuyandır.” (15) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim farz 

namazının arkasından on kere İhlas suresini okursa, muhakkak ki 

Allah’u Teala o kişiye rızasını ve mağfiretini vacip kılar.”(16) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: 

 

-“Kim -Kul hüvellahü Ehad- 

suresini tamamlayıncaya kadar 10 defa okuyacak olursa, Allah ona 

cennette bir köşk bina eder. Her kim yirmi defa okursa, bu sebeple 

Cennette onun için iki köşk yapılır. Kim de onu otuz defa okursa, bundan 

dolayı Cennet’te onun için otuz köşk yapılır!” 

 

Bunun üzerine Hazreti Ömer (Radıyallahü Anh): 

 

-”O halde ey Allah’ın Resulü! Biz de çok okuruz” deyince, Resulullah 

(Sallallahü Aleyhi ve Sellem): 

 

-”Allah’ın mükafatı (gücü ve cenneti) daha geniştir.“(17) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim günahlardan 

sakınmak şartıyla sabah namazından sonra 12 defa İhlas Suresini okursa, 
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Kuran’ı dört defa okumuş gibi sevap kazanır ve yeryüzü halkının en 

faziletlisi olur!“(18) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim her gün elli 

defa İhlas Suresini okursa kıyamet gününde kabrinden şöyle çağrılır: 

“Kalk! Ey Allah’ı öven zat, Cennete gir!“(19) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim İhlas 

suresini elli defa okursa, Allah ona elli yılın günahlarını bağışlar!”(20) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabah 

namazını kıldıktan sonra, kimseyle konuşmadan 100 kere İhlas suresini 

okursa, her ihlas suresini okuyuşunda bir senelik günahı affolunur.”(21) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim ki, İhlas 

suresini yüz defa okur da şu dört şeyden de sakınırsa, Allah onun elli 

senelik günahını bağışlar. Bunlar, Adam öldürme, Haksız yere başkasının 

malını zimmetine geçirme, Zina etme, İçki içme.”(22) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Namaz içinde veya 

dışında 100 kere İhlas suresini okuyan kişiye cehennemden berat 

verilir.”(23) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim uyumak 

istediğinde sağ tarafına yatar da, 100 kere İhlas suresini okursa, kıyamet 

günü olduğunda, Rab Teala ona: -Ey Kulum! Sağ tarafından cennete gir- 

buyurur”(24) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim sabah 

namazını cemaatle kılar da, namaz kıldığı yerde oturup, 100 kere İhlası 

Şerif’i okursa, Allah’u Teala onunla kendisi arasındaki Allah’tan başka 

kimsenin bilemeyeceği günahları affeder.”(25) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim İhlas 

suresini her gün 200 kere okursa elli senelik günahı silinir. Ancak 

üzerindeki kul borcu bunun dışındadır.”(26) 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim (günde) 

1.000 kere İhlas suresini okursa, canını Allah’ü Teala’dan satın almış olur 

(cehennemden kurtarır).”(27) 

 

Rivayet Edildi ki: 

 

Kabristanın önünden geçen bir kişi, 11 kere İhlas suresini okuyup orada 

yatan müslümanların ruhuna bağışlarsa, orada yatan ölülerin sayısı 

kadar sevap alır. 

Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca 11 defa 

İhlas suresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu ve ailesini muhafaza 

eder. 
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Bir kimse İhlas suresini abdestli olarak okumaya devam ederse, Allah’u 

Teala o kimseye ölüm halini ve kabir sualini kolaylaştırır, kıyametin 

dehşetinden ve mahşer yerinin susuzluğundan bu sure hürmetine o 

kimseyi korur. 

100 defa okuyan, kamil bir iman’a ere. 10 defa okuyan kimsenin amel 

defterine günah yazılmaz. 1.000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez. 

10.000 defa okuyan, her murada ulaşır. 

Maddi ve manevi bir sıkıntısı olan, bu sureyi okuyup dua ederse, Allah’ın 

yardımıyla sıkıntılardan kurtulur. 
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Raşidi Tarikatı Zikirindeki Kef Suresi Ayeti Zikrinin Sebebi 

 

Resûlullahın Deccalın fitnesinden korunmak için Kehf Sûresinin ilk 

âyetlerini okuma tavsiyesi de yer almaktadır. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

'Kehf Sûresinin ilk on âyetini ezberleyen kimse deccalın fitnesinden 

korunur.'  

 

"Kehf Sûresinden on âyet okuyan kimse deccal fitnesinden korunur" 

 

"Kehf Sûresinin ilk ve son âyetlerini okuyanın vücudunu nur kaplar. 

Sûrenin tamamını okuyanın yerle gök arasını dolduran nuru olur." 

 

"Allah, Cuma günü Kehf Sûresini okuyan kimsenin Kâbe ile arasındaki 

mesafeyi nurlandırır." 

 

( Hadis-i Şerif ,Tirmizî, Müslim) 

 

Ebû’d-Derdâ radiyallahü anh bildirmiştir: 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

“Her kim Kehf Sûresinin başından üç âyet okursa Deccal fitnesinden 

korunur.” 

 

( Hadis-i Şerif , Tirmizî) 

 

Raşidi Tarikatı Zikirindeki Kef Suresi Ayeti Budur: 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِرنَا َرَشًداَربَّنَا آتِنَا ِمن لَُّدنَك َرحأ  َمةً َوَهي ِئأ لَنَا ِمنأ أَمأ  
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ 

 

Meali : 

 

onlar Mehdi kissasini isa dan naklen duymuşlar ve o magarda yatmadan 

önce dedilrki 

 

“Ey Rabbimiz,biz şimdi ölüme ve uykuya yatiyoruz amma, bize Senin 

katından bir rahmet olarak, bizi o emirin Raşidin (Mehdinin) zamaninda 

yeniden canlandir, Heyyi'i et hayat ver. dediler. 

 

(Sadakallahul Aziym KEHF Suresi 10. ayetten pasaj) 

 

Ashab-ı Kehf Hz. Mehdi'nin Yardımcıları Arasına Katılacaktır 

 

İbni Merdüye, tefsirinde İbni Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O 

şöyle dedi: 

 

Ashabı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır.  

 

(Kitabul Burhan, VI. Bölüm) 

 

İmam Ebu İshak Salebi Kuran tefsirinin Ehli Kehf Kıssasını anlatırken 

diyor ki: 

 

Mehdi çıktığı zaman, Ehli Kehf'e gidip selam verince, Allah onları 

diriltecek ve Mehdi'nin yanında yerlerini alacaklardır. Daha sonra 

yattıkları yere dönüp kıyamete kadar da kalkmazlar. 

 

(Kitabul Burhan, VI. Bölüm) 

 

Hz. Huzeyfe (ra) dan rivayete göre; 

 

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:  

 

Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç 

bin melek ile yardım edecektir Ashab-ı Kehf de onunla beraber bulunup 
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kendisinin yardımcılarından olacaklar." 

 

İmam-ı Suyuti diyor ki: 

 

Ashabı Kehf'in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi, Allah'ın 

onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi'ye yardımcı olacak ve böylece 

ümmeti Muhammed'e dahil olma şerefi kazanacaklardır.  

 

(Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Ahir Zaman Mehdisi'nin 

alametleri s. 59 kahraman neşriyat) 

 

Resulüllah(sallallahü aleyhi ve sellem) Ashabı Kehf görmek istedi.Allahü 

Teala**Dünyada onları göremezsin, fakat ashabından dört kişi gidip 

onlara(senin) peygamber olduğunu bildirsinler. İslam dinini tebliğ 

eylesinler** diye vahyetti. 

 

Peygamber Efendimiz(s.a.v) Cebrail (a.s.) ile müşavere 

edince,Cebrail(a.s.) dedi ki,**Ya Resulallah, mübarek hırkanızı yere 

seriniz, bir tarafına Ebu Bekir,bir tarafına Ömer,bir tarafına Osman, bir 

tarafına Ali(r.a.) otursunlar,Allahü Tealaya dua et, Süleymana 

(a.s.)verdiği rüzgarı senin emrine versin.**dedi. Resulallah 

Efendimiz(s.a.v) dua edince , o rüzgar geldi, onları götürdü. Mağara 

kapısına varıp, içeri girdikleri zaman, Kıtmir dirilip karşıladı. Tabasbus 

ederek Ashabı Kehfin bulundukları yere getirdi. Allahü Teala Ashabı Kehf 

uyandırdı. 

 

Sahabiler,**esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü**diye 

selam verdiler. Onla da **ve aleykum selam ve rahmetullahi ve 

berakatüh** dediler. Sonra sahabiler dediler ki.;**Ey Ashabı Kehf ey 

yiğitler! Allahın peygamberi Muhammed bin Abdullahın size selamı 

var.** Ashabı Kehf **Allahın Resulü Muhammede selam olsun. İslam 

dinini bize bildirdiğiniz için size de selam olsun. Dini İslamı kabul ettik. 

Bizden Muhammed aleyhiselama selam söyleyiniz. ** deyip tekrar 

uykuya vardılar. 

 

BİR DAHA HZ. MEHDİ ZAMANINDA UYANIRLAR. 

 

Bunu Cebrail(a.s.) Resulüllaha(s.a.v.)haber verdi.Ashab(r.anhüm)rüzgar 

ile geldiler. Resulüllah onlara sual edip **Ashabı Kehfi nasıl buldunuz?** 

buyurunca , onlar da vaziyeti anlatıp, selamlarını söylediler. Resulüllah 
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dua edip **Ya rabbi, benimle ashabımı ayırma, beni ve Ehli beytimi 

sevenleri mağfiret et** buyurdu. 

 

Bir başka hadis-i şerifte ise, Resulullah (SAV)efendimiz şöyle buyurdu: 

 

"Ashab-ı kehf, İsa'nın yardımcıları olacaklardır." İsa (AS) Mehdi vaktinde 

yere inecektir. Mehdi, Deccalin katlinde İsa'ya (AS) muvafakat eder. 

Onun saltanatı vaktinde, Ramazan ayının on dördünde güneş 

tutulacaktır; o ayın ilkinde ise ay kararacak. Bunların oluşu, adetin ve 

müneccimlerin hesabı hilafına olacaktır. 
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Zikirimizdeki "el mümit" esmasinin hikmeti sebebi 

 

 

 

Biri diyor ki senin zikrinde "el mümit" var, sen bunu cekince iyilerde 

ölüyor bunu biliyonmu diyor, halbuki el mümit heryerde var, sen sanki 

hayvan öldürmeyincemi, insan öldürmeyincemi, sadece mümit ismi 

yaşanmayacak, halbuki bitki bile canli, bak bu üzüm tiyegine 

 

 

 
 

bak bu ucundaki iki biyika tiyek derler yada biyik derler, bu biyik yada 

tiyekleri ile bir yerlere tutunuyor üzüm asmasi, yani bir bitki, bitki 

görürmü görmese bu alttaki resimdeki o vidayi nasil bilde de oraya biyik 

atip kendini bagladi yerlere düşmemek icin degil mi? 
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Bitkilerde duyar, görür, konuşur, hata eli ayagi vardir, böyle bir de hayata 

tutunur, peki sen bir hiyari koparinca o ölmedimi, sen hiyar kaltili 

olmadin mi? peki ne oldu, o hiyar öldü işte, sende hiyar katilisin, amma 

koparmasan dalinda cürüyecek, yani birinde öldü, insan yedi insanda 

yine can oldu degilmi? o zaman haşr ne işte bak, üzüm asmadayken canli, 

görüyor biliyor tutunuyor, sonra kopardin, öldü, amma az sonra yedin, 

sende can oldu artik, sen ahmetsen ahmet oldu, mehmetsen mehmet 

oldu o üzüm, ve sende birde namaz kildin ise, namaz oldu belki ve 

rabbinin kaitina gitti, yada sende öldün, peki sen yeni can kimde beden 

ve can olcan bilyonmu sen kim yiyecek bilmiyon, ve artik ölümü ve 

cenneti ahireti sen bununla kiyas et ve yor, ne demek, ve mümit heryede 

ve herzaman tezahür etmekde, vejeteryan olmak, ölüme karşi olmak 

degildir, bitkide canli canim. 
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Bir Fâtiha'nın veya okunan bir Yâsin'in bütün ölülerin ruhuna hiç 

eksilmeden nasıl ulaştığı 

 

 

Bir Fâtiha'nın veya okunan bir Yâsin'in bütün ölülerin ruhuna aynı 

şekilde hiç eksilmeden nasıl ulaştığını da Bedüzzaman'dan bir nakille 

öğrenelim: 

 

"Fâtır-ı Hakim nasıl ki, unsur-u havayı; kelimelerin, berk (şimşek) gibi 

intişarlarına ve tekessürlerine (yayılma ve çoğalmalarına) bir mezraa 

(tarla) ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan 

ezan-ı Muhammedi (a.s.m.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı 

anda yetiştirmek gibi; öyle de okunan bir Fatiha dahi, meselâ, umum ehl-

i imanın emvâtına (ölülerine) aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve 

nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, mânevî havada çok manevî 

elektrikleri, manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtri telsiz telefonlarda 

istihdam ediyor, çalıştırıyor." 

 

"Hem nasıl ki, bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya, her birine 

tam bir lâmba olur. Aynen öyle de, Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar 

ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer. (Şualar, 

s.576) 

 

Zaten kabirdeki yakınlarımız devamlı surette bizden yardım 

beklemektedir. Bizden gelecek bir dua, bir Fatiha, bir İhlâsla nefes 

alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin şartlarla iç içedir 

ki, en küçük bir mânevî yardım dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir 

hadiste Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyururlar: 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse 

gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine 

ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu 

duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli 

olur. Muhakkak ki, hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve 

istiğfardır." 

 

( Hadis-i Şerif , Mişkatü’l- Mesabih, I/723) 
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Şu ifadeler de Hanefî alimlerine aittir: 

 

“Ehl-i Sünnet ve cemaate göre, bir insan namaz, oruç Kur’an’ın okumak, 

zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye 

edebilir 

 

(bk. Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379- Şamile-; Reddu’l-

Muhtar, II/263) 

 

"Bir mezarlıkta okunan ve oradaki bütün ölülerin ruhuna hediye edilen 

Kur’an’ın sevabı, bölünerek mi, yoksa bölünmeden mi onların ruhuna 

gider?” şeklindeki bir soruya karşılık, Şafii alimlerinden İbn Hacer; “Her 

ölüye okunan Kur’an’ın sevabı bölünmeden tam olarak ulaşır, bu Allah’ın 

geniş rahmetine en uygunudur.” diye cevap vermiştir(bk. Buğyetu’l-

musterşidîn, s.97). 

 

Hanefi mezhebine göre ölü yıkanmadan yanında Kur'an okumak 

mekruhtur. Başka bir odada veya uzak bir yerde okunmasında bir 

sakınca yoktur. Ayrıca ölü yıkandıktan sonra yanında Kur'an okunabilir. 

 

Ayrıca defin esnasında cenazenin defin işi sürerken Kur'an okunmaz. 

Ama defin işi tamamlandıktan sonra kabrin başında bir müddet oturmak 

ve ölü için dua edip Kur'an okumak müstehaptır.(bk. Celal Yıldırım, 

İslam Fıkhı; Doç Dr. Süleyman Toprak, Kabir Hayatı) [3] 

 

Mu'tezile mezhebi, ölüye dirilerin yaptıkları hiç bir şeyin fayda 

vermeyeceğini iddia eder.  

(İbn Kayyım el-Cevziyye, er-Ruh, 117; Beyrut, 1975.) 

 

Onlar iddialarına delil olarak da 

 

"İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur." (Necm Suresi, 39) 

 

"Siz, ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz." (Yasin Suresi, 54) 

 

"Herkesin kazandığı hayrın sevabı kendine, yaptığı fenalığının zararı da 

yine kendinedir.” (Bakara Suresi 286) 

 

gibi ayetleri gösterirler. Halbuki Ehl-i Sünnet alimlerinin hepsi, hangi 

amelin fayda verip, hangisinin fayda vermeyeceği meselesinde ihtilaf 
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etmişler ise de, ölüye başkalarının yapacağı amellerin de fayda vereceği 

hususunda ittifak etmişlerdir. çünkü bu konuda, bazı amel ve iyiliklerin 

fayda vereceğine dair, apaçık ayet ve hadisler vardır. Mesela, dua ve 

istiğfarın faydalı olacağına, 

 

"Onlardan, sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce 

imanla geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere 

karşı bir kin bırakma.” (Haşr Suresi, 10) 

 

ayet-i kerimesi delalet etmektedir. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hakk, 

daha önce iman edip de göçmüş olan kardeşleri için istiğfar eden 

mü'minleri övmüştür. Eğer istiğfarın ölülere bir faydası olmasaydı, Allah 

Teala onları övmezdi.  

(Süleyman Toprak, Ölümden Sonraki Hayat-Kabir Hayatı, 453) 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) de 

 

"ölüye namaz kıldığınız zaman ona gönülden dua edin.” (Ebu Davud, 

Sünen, Cenaiz, 59) 

 

buyurmuş ve kendisi de kıldığı cenaze namazlarında ölü için dua 

etmiştir. Şayet bu namaz ve duanın ölüye bir faydası olmasaydı, 

Rasulullah (s.a.v) bunu ne kendi yapardı ne de başkalarına emrederdi.  

(Süleyman Toprak, Ölümden Sonraki Hayat-Kabir Hayatı, 453) 

 

 

Halbuki O, kendisi de birinin cenaze namazını kıldırırken 

 

"Allah'ım, filan oğlu filan senin güvencende, senin koruman altındadır. 

Onu kabir fitnesinden ve Cehennem azabından koru. Sen vefa ve övgü 

sahibisin. Allah'ım onu bağışla, ona acı! Muhakkak ki sen çok bağışlayan, 

çok acıyansın.” 

 

(Ebu Davud, Cenâiz, 56) 

 

diye dua etmiştir. Kaldı ki Cenaze namazının kendisi de ölü için bir 

duadır. Allah için namaza, meyyit / meyyite için duaya... diye niyet edilir. 

Eğer ölünün ruhuna yararı yoksa bunun bir anlamı kalmaz. 

 

Kendisi zaman zaman Baki kabristanını ziyaret ederek kabirdekilere 



©Rasittuncakitapları 
 

 
185 

 

selam vererek dua ederdi. 

 

(Müslim, Cenâiz, 103; İbn Mâce, Cenâiz, 36; Nesâî, Cenâiz, 103) 

 

Eğer selamı onlara ulaşmasa ve duası fayda etmeseydi, bunu yapması 

abesle iştigal olurdu ki O, bundan münezzehtir. [4] 

 

Allah Resûlü (s.a.s.), Kur'ân okumanın fazileti üzerinde durmuş ve bunu 

fiilen uygulamıştır. Meselâ: 

 

"Ümmetimin en faziletli ibadeti Kur'ân okumaktır."  

 

(Münavi, Feyzu'l-Kadir, 2/44) 

 

Bir adam: 

 

- "Ya Resülallah! Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir"? diye sordu. Hz. 

Peygamber: 

 

- "Konup göçendir" cevabını verdi. Adam: 

 

- "Konup göçen kimdir?" diye sorunca, 

 

- "Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince de tekrar 

başlayandır" cevabını aldı.  

 

(Tirmizî, "Kur'ân," 11) 

 

"Allah evlerinden bir evde, Allah'ın kitabını okumak ve aralarında 

müzakere etmek için toplanan kimselerin üzerine sekine iner, onları 

rahmet kuşatır, melekler etraflarını sarar ve Allah onları kendi katında 

bulunanlara överek anlatır." 

 

(Ebû Davud, "Vitr", 14; Tirmizî, "Kur'ân", 10) 

 

"Üç zümre vardır ki, onları Kıyametin dehşeti korkutmaz, onlar için 

hesap zorluğu yoktur, diğerlerinin hesabı bitinceye kadar onlar misk 

tepecikleri üzerindedirler. Bunlardan birisi, Allah'ın rızasını kazanmak 

için Kur'ân okuyan kimsedir."  
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(Taberanî'den Münzirî, et-Terğîb, 1/311)  

 

Zikirimize verdimigimiz Hizb isminin neredn geldigi hususundada 

 

Evs b. Huzeyfe'nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.), Medine'ye 

gelen bir heyete her gece yatsıdan sonra sohbet ederdi. Fakat bir gece 

gecikti. Sebebi sorulunca, 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Bu gün Kur'ân'dan okuma itiyadında olduğum hizbimi okumamıştım. 

Onu bitirmeden gelmek istemedim" buyurdular.  

 

( Hadis-i Şerif , (Ebû Davud, "Ramazan," 9) 

 

Ravi Evs b. Huzeyfe diyor ki, sabah olunca ashaba, "Siz Kur'ân'ı kaç hizbe 

bölersiniz?" diye sordum; onlar, "Üç, beş, yedi, dokuz, on bir, on üç ve 

hizbu'l-mufassal olarak bölüyoruz"  

dediler. 

 

Bizim zikirimizde, bizim kurani böldügümüz iki Hizbimizdir. "Hizbül 

Kasr" ve "Hizbül Kebir" 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Ölüyü (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan 

ikisi geri döner, biri bâki kalır. Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle 

bâki kalır." 

 

( Hadis-i Şerif , Buhari, Sahih, Rikak,42; Müslim, Sahih, Zühd, 5) 

 

Ölüler Kendilerini Ziyaret Edenlerden Haberdar Olurlar mı? 

 

Bedir savaşında harbin sonunda Kureyş'den ölenler bir kuyuya 

dolduruldu. Allah Resulü (s.a.v) onlara hitap ederek: Ey filan oğlu filan 

ve falan oğlu falan! Allah ve Resulünün size va'd ettiklerini gerçek 

buldunuz mu? Ben Allah'ın bana va'd ettiğini gerçek buldum, dedi. Hz. 

Ömer: Ey Allah'ın Resulü! Ruhsuz cesetlere nasıl hitab ediyorsunuz? diye 

sorunca Peygamberimiz: 
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"Benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi duyamazsınız. Şu kadar var 

ki, onlar cevap veremezler.” buyurdu. 

 

( Hadis-i Şerif , Müslim, Cennet, 76, 77.) 

 

 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir kabrin yanından geçerken yanındakilere 

 

"Selam size ey mü'minler yurdunun sakinleri!" diyerek selam vermelerini 

emir buyurmuşlardır. 

 

( Hadis-i Şerif , Müslim, Cenaiz, 102; Ebu Davud, Cenaiz, 79; Nesâî, 

Taharet, 109; İbn) 

 

SINIFI : 11. SINIF ZiKRi 

 

ÖNEMLi UYARI 1 : Bu sınıf zikiri aynı 10. sınıf zikiri gibidir, tek iki yerde 

ilave vardır, birisi Allahu Ekber tesbihini çekmeden öncesinde yapılcak 

ayrı bir dua, ikinciside alfabe duasında yapılcak ek dua. çünkü artık 10. 

sınıf zikirini bitiren sofi, yani 40 gün çeken kimse, artık mevsim zikri 

çekmeye hak kazanır, ve mevsim zikiri bölümümüze bakın, gerekleri 

nelerdir o zikirin, ordan okuyun, ve artık mevsim zikiri çeken sofi zikirin 

yanında günlük birde silsileye fatiha kulhu hediye eder, o yüzden alfabe 

duasına ek dua getirmesi gerekir, ve aşağıda o bölüme vardığında dua 

nedir okuyup öğren, ve bundan sonra öyle dua etmeye devam et, ey sofi, 

ey sofiyem, ey salik, ey sevgili, ey mürid, ey sevdiceğim. 

 

 

Ek Alfabe Duası Budur 

 

Ya Rabbi ayrıca okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih 

suresinin son ayetinin harflerini öyle çoğalt ki onlar ile Silsileye hediye 

ettiğim ihlas ve Fatiha surelerinide onlar ile öyle çoğalt ki, hediye ettiğim 

bu günkü hediye paketimden bir adet hediye etmiş olayım her bir 

kimseye. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine 

yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

(Bir paket demek, mesala bir gruba sadece 3 ihlas 7 fatiha okuyunca, bu 

grupta 100 bin insan varsa, bu 3 ihlas 7 fatihayi 100 bine bölünce, bir 

harf bile düşmez herbirine, o yüzden Rabbimizden o kimselerin herbirine 
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bir paket, yani mesela 3 ihlas 7 fatiha düşecek şekilde çoğaltmasını 

istemiş oluruz bu sayede) bu duayı bu veye buna yakin minvalde dilinize 

kolay gelecek şekilde okuyabilirsiniz. 

Zikirimizdeki yasin suresinin birinci sayfasini veya tamamini okumak 

hakkinda 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Her şeyin bir kalbi (özü) vardır. Kuran’ın kalbi de Yasin dir. Her kim 

Yasin-i Şerif’i okur ve onun içindekilere göre yaşarsa, Allah ona Kuran-ı 

Kerim’i on kere okumuş kadar sevap yazar." 

 

( Hadis-i Şerif , Tirmizi, Fedaiü’l-Kur’an, 7; Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, 

no.3419) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Her kim bir gece içerisinde Yasin-i Şerifi okursa, sabaha affolunarak 

çıkar." 

 

( Hadis-i Şerif , Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 5/154; Zebidi, İthafü’s-sâde, 

5/154) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Bir kişi, Allah’u Teala’nın rızasını ve Ahiret yurdunu isteyerek okursa, 

mutlaka bağışlanır." 

 

( Hadis-i Şerif , Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21, no.3418; Münziri, Tergib ve 

Terhib, 2244) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Yasin-i Şerif-i okuyanın geçmiş günahları affedilir." 

 

( Hadis-i Şerif , Darimi, Fedaiü’l-Kur’an, 21; Zebidi, İthafü’s-sade, 5/154) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Yasin Suresi, bütün Kuran’a denktir." 
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( Hadis-i Şerif , Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21, no.3418) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Kim sabaha ulaştığında Yasin’i okursa, ona, akşama ulaşıncaya kadar o 

günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa, 

ona da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir. 

 

( Hadis-i Şerif , Darimi, Fedailü’l-Kur’an, 21,no.3422) 

 

dah bircok hadis ile sabittir yasinin faziletleri 

 

yine perşembeleri ölülerimize ve yaşayan sevdikleimize sevenlerimize 

okudugumuz yasin ihlas ve fatiha hakkindada: 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"İnsan ölünce (salih) ameli kesilir. Ancak üç amel (in sevabı) kesilmez: 

Sadaka-i cariye (kamuya yararlı sadaka), faydalanılan bir ilim ve 

arkasında kendisine dua edecek hayırlı bir çocuk bırakmak (veya 

birilerini bırakmak, alim ise, ardindan okuyacak amil kimselerde 

sofileride müridleride aynidir)” 

 

( Hadis-i Şerif ) 

 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti 

dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine 

okuyunuz." 

 

( Hadis-i Şerif , Müsned, V/26) 

 

Bu hadis-i şerif, Yasin Sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya 

okunmasına hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere 

okunabileceğine işaret etmektedir. 

 

Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa 
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kavuşturmaktadır: 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma 

günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini 

bağışlar." 

 

( Hadis-i Şerif , İbni Mace Tercemesi, IV/274) 

Zikirimizdeki Ayetel Kürsi ve Muavazeteynlerin sayisi hakkinda 

 

Ayetel Kürsiyi durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, 

harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiramin sayi adedince 313. defa 

okuyan kişinin her arzusu yerine gelir demiş alimler. cünkü kuranin, 

bunlar metrixel deglerleridir. mesela bir evde 4 kişi varsa sen yapacagin 

dolma icin, alacagin kiyma, bir porsiyon icin degil, 4 porsiyon icin 

yetecek kiyma olmali, ve lahana olmali bulgur olmali, yada pirinc olmali, 

su olmali degil mi? sen bunu yaparken bir porsiyonluk malzeme 

kullanirsan, nasil evdeki diger üc kişi ac kalirsa, işte zikirlerinde, 

surelerinde, ve kuran in belli metrixel degerleri vardir, onlar kac adet 

okunmasi gerektigini gösterir, nasil biz hidrojene "H 1", bilmem demire, 

"Fe 26" diyorsak, işte zikirlerinde sayisal degerini oluşturan etkenler 

vardir. 

 

Ayetel Kürsiyi 170 defa okumaya devam eden; hapisteyse hapisten 

kurtulur. Borçlu ise borcunu ödeme imkanı bulur. Rızık isterse geniş bir 

nimete erişir. Bu sayıda her farz namazının ardından okumaya devam 

ederse isteğine arzusuna çabuk kavuşur. Gece kıbleye yönelip 

okuduğunda da aynı şekilde istekleri kabul görür diye, rivayetlerden yola 

cikip, karar kilmişlar alimler. 

Yıllardır Kuran'ı Kerim bozulamaz, Hatta ayetleri ve harflerinin sayisi 

bile bellidir diye biliyoruz. ama ben bu kuralı bozdum 

 

Yıllardır Kuran'ı Kerim bozulamaz, Hatta ayetleri ve harflerinin sayisi 

bile bellidir diye biliyoruz. ama ben bu kuralı bozdum, geçen Nebe 

suresindeki, 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
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ًدا َواَل َشَرابًا   الَّ يَُذوقُوَن فِيَها بَرأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Lâ yezûkûne (la yerzugune) fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben). 

 

Meali : 

 

orada (cehennem ehlinin oldugu yerde) onlara serinletici soguk bir şerab 

veya içecek yokdur. (yada orada onlar onun ile (soguk içecekler ile) 

riziklandirilmazlar). 

 

(Sadakallahul Aziym NEBE-AMME Suresi 24. ayet) 

 

 

onları rızıklandırılmaz ayetindeki "R" harfinin Unutulduğunu açıkladım, 

Demek ki eksik tarafı varmış, onu yıllardır, kimse, bu katı Kural sebebiyle 

Fark etmemiş. yine Hazreti isa ölmedi geri gelecek diye 

inanılıyor,  Halbuki ölmüş, geri gelirse ancak yeniden çocuk olaraktan 

doğup da geri gelebilir. yine Hazreti Muhammed'in Uhud Savaşı'nda 

Düşmanlarca öldürüldüğü  ortada görülmüş, ve kafirlerce başardık 

Yaygaraları çıkmış, Ve o anda deniyor ki, Muhammed uhud a çıkmış ve 

"ben buradayım, gelin buraya,ben ölmedim." demiş deniyor yine. Yani 

Muhammed de orada ölmuş, ama gecenki vaazin brinin konusu  bu idi 

 

 

"Kaldığı Yerden - Öldüğü Yerden Devam Eden" 

 

dedik iki tane Tez imiz var, bir tanesi, bir tane orada ölen Muhammed 

veya isa var, Bir tane de ölmeyip devam eden var, devam eden, ölmeyip 

devam eden ise, klon Muhammed, ölmeyip devam eden yine, klon İsa. 

Bunu nasıl açıklayacağız.  Yani Hızır Aleyhisselam Gelecekte bir yerde 

zamanda yolculugun keşfolduğu yerde, oradan gelen adam, ve iyilerden 

olan adam. Öyle olunca onun görevi, iyilerin başında ki, yolunda 

gitmeyen işleri düzeltmek ile görevli. ve uhud harbinde gördü ki 

Muhammed öldürüldü ve zmanin aksami degişti, ve hemen geri gitti, 

Muhammed'in bir önceki halinin klonunu çıkardı. 

onun(HIZIRIN)  zamaninda, gelecekteki zamanda, 

insan  klonlamakda  keşf olmuş demek ki, öyle olunca, bir tane 
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Muhammed'in klonu getirilip, orada Ben ölmedim buradayım diye 

devam eden Muhammed ile bu yol desteklendi, veyada klon olan 

Muhammed öldü, asli devam etdi,  Muhammed ama, klonlanmış 

Muhammed haliyle ile tekrar devam etti.  Yine İsa için aynı şey, O ölmedi 

hikayesi, aynı şekilde, gelecekten gelen adam, Hızır Aleyhisselam bunu 

böyle yapabilir değil mi?  Gelecekten gelen adamın böyle olayları 

değiştirdiği ayetlerini Kur'an anlatıyor. Bunlarda bizim degişmez diye 

bildiğimiz, ve de biraz aklınızı karıştıracak kadar zor olanları, Yani geçen 

hafta vaazda anlattik, ve Kuran'a  Darwinin evrim teorisi de sokulmuş, ve 

İbrahim Aleyhisselam,  salak, neandartel bir insan halinde tarif edilmiş, 

ve bunun o salaklığı  ilede, insanın  evrimle bu hale geldiğini anlatmak 

için, Kuranı Kerime böyle bir ayet sokulmuş, kim farkında bunun? Kimse 

farkında değil, çünkü hep Kur'an bozulmaz, değişmez  diye katı 

kurallarımız var, Haydi siz düşünün ve Tefekkür edin artık bundan 

sonrasini. 

 

 

Gezegenler  Güneş lere bağlı,  güneşler de başka bir güneşe bağlı,  O iki 

tane güneşte, başka bir güneşe bağlı, ve böylece sistemler oluşuyor, 

sistemler üzerinde galaksiler oluşuyor, galaksiler  baş güneşe bağlı,  Öyle 

olunca bizim güneşimiz Hazreti Muhammed Mustafa, o ise batmayan 

Güneşe  bağlı.  

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

ا أَفََل قَاَل ال أُِحبُّ اَلفِِلينَ  َكبًا قَاَل َهذَا َرب ِي فَلَمَّ ا َجنَّ َعلَيأِه اللَّيأُل َرأَى َكوأ  مَّ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Fe lemmâ cenne aleyhil leylu raâ kevkebâ(kevkeben), kâle hâzâ rabbî, fe 

lemmâ efele kâle lâ uhıbbul âfilîn 

 

Meali : 

 

Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. “İşte Rabbim!” dedi. 

Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi.  yada kaybolunca, 

“Kaybolup gidenleri sevmem.” dedi. 

 

(Sadakallahul Aziym EN'AM Suresi 76. ayet) 
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İbrahim Aleyhisselam Baktı ki güneş batıyor dedi  Ben batanlardan 

hoşlanmam dedi ve güneşe tapmayı bıraktı Halbuki Güneş ve 

YILDIZLAR batmaz ki, Güneş olduğu yerde duruyor ama, sen göremez 

hale geliyorsun, senin görme açından çıkıyor sadece, ve bu hikaye yine 

yanlış bir hikaye, Güneşin Battığı nereden belli, güneşin söndüğü mü var, 

orada İbrahim Aleyhisselam bakmış Ben batanlardan hoşlanmam demiş, 

Allah'ım yarabbim, Güneş batmış yok olmuşmu oluyor, kac yaşinda bu 

ibrahim, ilk defami gökyüzüne bakmiş veledmi cocukmu daha, Güneş 

olduğu yerde duruyor ertesi gün bir daha görüyorsun sadece. bunu 

farkedememişmi? akli nerde bunun, hicmi farketmemiş bunu, yani 

ibrahim aleyhisselam hic bisey bilmeyen Neandertal insan 

herhalde,  yani bir peygamber olcak yani velhasil akilli insan olcak, ve 

böyle  ahmakça bir yorum getirecek, yada daha akli başina yeni gelmiş 

cocuk daha, Güneşin batmasına peygamber olacak Ve böyle ahmakça bir 

yorum getirecek,  hem de Hz Nuh dan sonraki 3. atamız olacak,  Bir de 

böyle güneşin battığını yok oldugunu iddia edecek, ve yıllardır burada 

Hocalar hacilar hikaye anlatacak  ibrahim Aleyhisselam böyle diyerekten 

akıllı oluyormuş, bu ayettemi uydurma o zaman,  ne kadar cocukca bir 

hikaye, yada insanlik artik cok akilli oldu, atalarini akilsiz saniyor artik. 

Allah biliyor zaten yine  Allah bilir de dogrsunu, akli olan biri bunu 

duyunca akıl ile uyuşmadığını anlaycakdir, hatta cok akilli olmakla 

alakasi bile yokdur, ve bunu anlamayan ahmaktır. 

 

 

 

Musa Aleyhisselam  bastonu ile denizi yardı diye Ayet var, ve bir adam 

baston tutma yaşına geldiyse, bayağı bir yaşlanmış, ve Öyle olunca Musa 

aleyhisselam denizi yarıp karşıya geçtikten sonra, israiloğullarının 

başında kaç sene daha Durmuş olabilir, peygamber olmuş ya ondan 

sonra kaç sene daha ümmetine egitmiş olabilir, Daha ardından Tevrati 

okumayip ancak omuzlarina almışlar, öyle olunca  egitememiş ve ölmüş 

demekki. Tevrattan faydayida sendikaya koyup başlarında taşımakta 

bulmuşlar. kurtuluşuda Tevratta ve fakat  Tevrat Taşıyan eşeklik de 

bulmuşlar,  Halbuki dinin gayesi, insanlığın ve dünyanın memur olması 

için, gerekli kurallar zinciri uyulması gereken kurallar zinciri işte. 

çalmayın çalmazsan kimsenin malı zayi olmaz. zina etmeyin dedi, zina 

etmezse kimse,insan eş bakimdindan haksızlığa uğramaz, kadın 

açısından erkek açısından aldatılma durumu olmaz. öldürmeyin, haksız 

yere insan hayvan öldürülmemesi ile, kimseye zulüm edilmemiş olur. 

bunlar yapıldığı zaman karşılığı cennette midir. yani öldükten sonra mı 
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verilecek, Halbuki Sen haksız yere öldürmedigin zaman hak yerini 

bulduğu zaman, bu dünyada adalet gerçekleşmiş olur, ve bu dünya 

cennete dönmüş olur. Sen çalmadigin zaman, yine bu dünya güzel bir 

hale gelmiş olur, sevdiğini aldatmadiği zaman, kadın ve erkekler arasında 

Adalet sağlanmış olur, evlilik yaptığın zaman, öyle çocuk yaptığın zaman, 

zina çocuğu olmadığı zaman, Soy korunmuş olur. ve bunların hepsinin 

karşılığı gördüğünüz gibi dünyada, ve bu kurallar zinciri bizi ahirette 

memur etmek için değil, dünyada memur edip, insan ve adam etmek için 

olan kurallar, yoksa adam Bilmem  bunu okuduğunda sevap kazanacak, 

cennette Köşk sahibi olacak, Bilmem la ilahe illallah deyince, cennette 

Huri sahip olacak, Bu mudur yani. Halbuki Allahin bize dinler ile 

getirdiği kurallar ve sünnetler, bu dünyada insanlığın ve 

dünyanın  imari  içindir. 

Raşidi Tarikatında "İnnî veccehtu vechiye lillezî..." Zikrinin Sebebi ve 

Kıble Meselesi 
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Birde burada kıble meselesi var. imamı Ebu Hanife diyor ki : zamanında 

Çorabın üstüne mesh verilmez dediydim, ihtiyarladım o hale geldim ki, 

ayaklarımı yıkayamaz hale geldim, ve sözümü kendim inkar ettim, 

"Çorabın üstüne mesh verilmez" hükmünü kendim çiğnedim, Çorabın 

üstüne mesh vermeye başladım diyor. Yani biz de bazen abdest yerine 

teyemmüm ile namaz kılarız, su olmasina ragmen teyemmüm ile, ve yine 

oturarak namaz kilarim yine bazen, ve hatta öyleki kolttuğumun yönü 

nereyse o anda otururum ve o yöne dogru namazını kılarım, KIBLE falan 

aramam. Hani burada açıklıyorum da, biliyor zaten beni izleyenler. ve 

bizi görenler diyor ki Dinimizi bozuyor bu adam diyecekler. şimdi 

açıklayacağız resimleri de oraya koydum zaten. Dünyanın ortası Kabe 

diyelim, herkes Kabe'ye dönüp de namaz kılıyor, Tamam öyle bir şeye 

ihtiyaç var, Tamam kabul ettik, ama Dünya dönüyor mu her an? 

dönüyor, Dünya birde Güneş'in etrafında dönüyor mu? Dönüyor, Dünya 

güneşle birlikte bütün gezegenlerle O da başka bir güneş etrafında biz 

döndürüyormu? döndürüyor. Şimdi ben buradan sabah namazında 

Kabe'ye Döndüğüm zaman, Kabenin arkasına dogru düz giden yol ve yön 

ile dünyadan çıkıp giden yön, hangi yön? ve Kabe Aslı Kabe'nin(Kabe 

Kavseynin) İzdüşümü diye biliyoruz, öyle olunca, ben sabah bir yana 
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döndüm, Kabe'ye döndüm diye, ama öglen olunca dünya döndü 

etrafında, ve güneş ise dünyayı başka bir yere döndürdü, ben öğle 

namazında benim Kabeye döndüğüm yer sabahki yön ve yer degil ki. Aslı 

Kabe ne tarafta, bu sabahki döndüğüm tarafta mı, öğlen döndüğüm 

tarafta mı, akşamki döndügüm tarafta mı, O zaman bu Kabe sadece bir 

simge, ve imge, insanlar belli bir tarafa dönsün diye, Yoksa Allah 

Kur'an'da diyor ki. 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِرُق َوالأَمغأِرُب فَأَيأنََما تَُولُّ  ِ الأَمشأ َ َواِسع  َعِليم  َوّلِِل  ِ إِنَّ َّللا  هُ َّللا  واأ فَثَمَّ َوجأ  
 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve lillâhil meşriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe semme 

vechullâh(vechullâhi) innallâhe vâsiun alîm. 

 

Meali : 

 

Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah’ındır. Nereye dönerseniz Allah’ın 

yüzü işte oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. 

 

(Sadakallahul Aziym Bakara115. ayet) 

 

Hangi tarafa dönerseniz dönün Allah'ın vechi o taraftadır. Ben Namaza 

durunca, ve benim koltugun yönü namaz kilarken, evimin penceresine 

doğru olunca, kibleye dogru olmayinca, Allah o tarafta değil mi? İlla 

Kabe'ye dönmem lazımmiş değil mi? Hani Allah her yerdeydi, Ey 

Müslüman, Ey Müslüman, Sen daha Allah'ın her yerde olduğunu inkâr 

edip de, bu davalarda kayboldunuz, Ben ise namaz icin kible niyetine bir 

yöne döndüğüm zaman, her yerde olduğuna iman ediyorum, Sen ise 

Allah bir tarafta diyorsun, ve yönünü Sadece KIBLEYE tutuyorsun, Allah 

her yerde ise, ben ne tarafa dönersem döneyim, Allah o taraftadır demek 

bu demek değilmidir ki. Bu demek degildir ki Kabeyi yıkalım, o artik 

lazim degildir, Ben bunu da kastetmiyorum, Kabe'ye dönmeyelim deyip 

de bunu da kastetmiyorum, fakat Allah'ın her yerde olduğuna inanan bir 

kimse, yönünü ne tarafa tutarsa tutsun, Allah onu görür duyar bilir, bu 

yani anlattıgim, resmini de koydum yukari oraya işte. şeytan ayrıntıda 

gizli, ayrıntılara dalan kimse, dinden de olur imandan da olur. Ve sen 
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bana Allah bir tarafta diyebilir misin, Dün insanlar, Allah Hz. isa nın 

içinde diye, onu paran pinçik ettiler, gayeleri Allah i öldürmek, yine Allah 

zekeriyya aleyhisselamın içinde diye zekeriyayı da kestiler, ve Sen eğer 

Kabe, kabe ezan, ezan dersen, kafir şeytan ve askerleri Kabe yide 

yıkacaklardir, Çünkü sen Böyle yapmakla, Hedef gösteriyorsun. Allah ne 

bir yöne, ne de bir insana, Hatta bir peygambere, Hatta bir kitaba muhtaç 

değil, Allah'ın sesi de her yerde, sözü de, kitabı da, Peygamberi de her 

yerde, Hazreti Musa yok iken, Davut var idi...... öyleyse Allah bir 

peygambere de muhtaç değil, insana da muhtaç değil öyle . ondan sonra 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِرِكينَ  َض َحنِيفًا َوَما أَنَاأ ِمَن الأُمشأ ِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواْلَرأ ُت َوجأ هأ  إِن ِي َوجَّ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene 

minel muşrikîn. 

 

Meali : 

 

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah’ın 

Zat’ına döndürdüm. Ve ben, müşriklerden O’na ortak koşanlardan 

değilim. 

 

(Sadakallahul Aziym EN'ÂM Suresi 79. ayet)  

 

ve Raşidi Tarikatina intisab edipde, Zikirlerimizden biri olan, bu 

yukardaki ayeti okumaya devam eden, her kimsede, bu hukuk tecelli 

edip, o ayetlerin manasi, ve KIBLE ve yön meselesinin de nasil oldugu, 

yag gibi bariz şekilde anlaşilcakdir, o ayete devem etmeyenlerin kafasi 

elbet basmaz, ve anlayamayabilirler. 
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Zikirden düşme hali yaşıyorsan oku 

 

Vaazımızın hitamına gelen konuya gelince, Raşidi tarikatına intisap edip, 

zikrimizi çekenler den, Mesela 5. sınıf bir sofi, zikirden düşme hali 

yaşıyorsa, en azından yumuşak düşüş İle düşsün, peki yumuşak düşüş 

nasıl olur deyince, 5. sınıf veya 10. sınıf zikir çeken Bir Sofi'min meşgul 

olduğu, ya da yorgun olduğu, ya da zikir çekme isteği olmadığı günlerde, 

en azından 1. sınıf zikri çekebiliriz o gün, ya da hizbul Kasr zikrimizi 

çekebilir, ona da gücü yetmezse, En azından intisap Zikri okuyabilir, 

başlayıp da yarım bırakmak yerine, hani Aksaray var 1200 odalı, o 

binanın yapilmaya başlanıpda bitirilmesi ne kadar uzun sürer değil mi, 

Hani cennette de Köşk verecekler ya, mesela kelimei Tevhid okuyana 

Köşk verecekler ya, Ama sen 500 odalı Köşk yerine, okuyamadigin o gün, 

en azından 4 odalı bir ev sahibi ol, 1200 odayi 2 senede bitireceksin, ama 

4 odalı bir evi 4 ayda bitirirsin değil mi zaman meselesi, mekan meselesi 

Yani, yine bir bütünü kurtar, Yarım yapmayalım, Yarım olan işe 

yaramazki, mesela evin duvarlarını yaptık ama, çatısını yapmadık ise, işe 

yaramaz ki, Yağmur yağdı mı tepemize Akar, soğuk içeri girer, zikirde 

böyle, bir bütünü devir edin, ister bu küçük bütün olsun ister büyük 

bütün, gücünüz varsa, büyük bütünü zikir çekin, yada küçük bütünlerden 

birisini çekin ki, kapısı bacası tam bir ev gibi olsun. bu haftaki tarikat 

dersimizde bu.Yani Aksaray yapamıyorsan 4 odalı ev yap, onu da 

yapamıyorsan, bir pansiyona gir, onu da yapamıyorsun, tek oda bir otel 

odası, yani zikrimizden böyle, parçalı ve bütün halde, 1. sınıf bir bütün, 2. 

sınıf bir bütün, Hizbul Kasır bir bütün, Hizbul Kebir bir bütün, virgül 

nokta nokta… 
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Sonbaharda Alfa Hareketinin Terkedilmesi 

 

 

α (Alfa) ışıması: İki 

Nötron ve iki protondan meydana gelen, +2 yüklü bir Helyum çekirdeği 

yaymaktır. Bu ışıma sonucunda, proton ve nötron sayıları 2'şer birim 

azalır. Bu tanecikler +2 yüklü oldukları için elektromanyetik çekime de 

yakalanırlar. Bu ışımaların durdurulması çok kolaydır. Örneğin bir 

kâğıt yaprak bile yeterli olur. 

 

Peygamberimizin ziyasini devam ettirmesi icin güneşimizin alfa işimasi 

yapmasi gerekir.  

ve alfa simgesi budur α 

ve bizler muhamedin eeli beyti olarak yani güneşimizin cocuklari olarak 

alfa işimasi yapmamiz lazim demekdir bu. ve alfa işimasi demek her 

yaptigi işinde alfa hareketi yapmakdir. bunun birkac örnegini 

gösteriyorum resimlerimde,  

 

 
 

Bu bir alfa oturuşu yani mehdi oturuşu 

 

eger ayak ayak üstüne atarsanz, bu alfa oturuşu demek olmaz yalnişdir o 

oturuş. 
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yani fircanizi tutarken serce parmagin arasindan gecirmek ile 

yine alfa yansimasi yaparsiniz, yine misvak öyle, bu peygamberin sünneti 

ile sabittir, onun yani Muhammed Mustafanin misvak tutuş sistemi bu 

şekildedir.yani muhammed hep alfa yansimasi yapmişdir. 
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demişdık ve böylece sizlere ilk defa kainatın ve güneşin ziyasını bile bizler 

tarafından yönetilbilcegini bizzat hakkal yakin ögrettik, ve binlerce insan 

bu oturuşu ve duruşu cok benimsedi, hatta tiryakisi oldu da, artık 

vazegecemez oldular, ve böylece bu sene sıcak bır yaz gecirdik ziyası bol 

bol bir yaz gecdi ve artık sonbahara geldik ve ve birkac gün önce kendi 

aileme ve cocuklarıma tenbihledimki artık sonbahar geldi ve yaprakların 

sararması ve soguklarin gelmesi icin buziyanin azalmasi şart, o yüzden 

artık ziya hereketi olan alfa oturuşu ve dıger alfa herketlerini terkedın 

dedim yanıi mehdi oturuşunu şimdilik terkedin dedim ve islamda terki 

terke diye birşey vardır, 

 

Tasavvufdaki Terki Terk Nedir? 

 

Gecen senelerde yazdik ki güneşimizin ziyasi azalmiş, güneşimiz iki 

cihanin güneşi Muhammed Mustafa, güneşimizin ziya yaymasi icin alfa 

hareketi yapardi, ve onun sünnetiydi diye anlattik. ve ikizler bebesi 

dünyada azalmiş, eger böyle olursa güneşimiz söner gider, ve bu yüzden 

ikizler bebesi yapin, ve ikizler bebesi icinde, her amelinizde 

fiilinizde sözünüzde alfa dalgasi yayin dedik, ve sizlere alfa oturuşu 

ve alfa hareketerinden örnekler vermişdik. ve sizleer ne güzel mehdi 

askerlerisinizki alfa oturuşu ve herketleri o kadar yayildiki, 

elhamdülillah bu sene kadar ziyasi kuvvetli ve sicak bir yaz olmadi , 
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hepinize aferin, sizler ne güzel mehdi askerlerisiniz böyle, tamam artik 

terki terk etme zamanidir, ve her evden en az bir şahis, artik alfa 

hareketi ve oturuşu yapmayi terkediversin, yapmak sünnet ve sevap 

oldugu 

kadar, teketmek de evla ve sünnet ve gerektiginde mucib olandir. artik 

bu kadar sicak ve ziya herhalde yeterlidir artik, biraz biraz terkedelim 

amma yine garerince kalcak kadar terkedin, tamamen terketmeyin. ve 

artik sicaklar biraz biraz bizi terketsin serinlesin ortalik. 

 

Tasavvufdaki Terki Terk Etmek Nedir : Terketmek 

mesala Peygamberin abdestli gezme sünnetini aldin tuttun, ve artik o 

hale geldinki, abdestsiz adim atmaz oldun, ve sonunda öyle bir noktaya 

gelirsin ki, artik o terkettigin abdestsizce gezme olayina tekrar 

dönmene, ve abdestsizce gezivermen, senin tekrar abdestli olmayi 

terkedivermendir. önce abdestsizligi terketmişdik ve birinci terki 

teketmişdik ikinci terk ise o terkettigin şeyi terkedivermendir. 

sebebine gelince mesala mevsimler ilkbahar ile başlar ve ilkbaharda 

bütün renkler yerini, hayat ve Hay ve diri olan Allahin sifati ile, yeni 

bir can bulmak, ve haşrolmak toplanip bir bedene yol almak olan, yeşile 

birakir. ve başka renkler terkedilir ve onlarin yerine yeşil tercih 

edilir ve ilkbahar olur. sonra ilkbahar biterken bizlerin, yeşil bugday 

yerine, sari ermiş bugday icin, yine yeşil erik yerine, ermiş erik, yine 

ham karpuz yerine, ermiş karpuz icin, kirmizi sari ve turuncu rengi 

tercih etmemiz lazimdirki, yaz olsun ve yaz mevsiminin rengi kirmizi ve 

beyaz ve ateş sarisi ve saridir aydinlikdir yani bütün renkleri bariz 

eden aydinlik tercih edilir. ve yaz bitince bu sefer, daha cok sari ve 

sararma solma ve ölme, ve kahvrengi tonlari yani, camur rengi tercih 

edilir, yani ölüp topraga karişma, hadisesi oldugundan toprak rengi, 

yani camur rengi revacdadir, ve diger renkler rengini ölümün rengi 

toprak rengine birakir kahverengi ve tonlarina, sonra sonbaharda 

bitince, kış gelmesi icin, karanlik ve zulümet rengi siyah ve gri tonlar 

tecih edilip, bütün renkler renklerini gece rengine birakir kendini, ve 

sonbahardan kışa gidecek olanin tercihi, zulum ve karanlik olmalidir, 

bunun bir nevi aciklamasini daha önceki sohbetlerde yapmişdik, mesala 

kisa bir hatirlatma: dünyada kötüler yok edilip bitirilmez ve winter kış 

icin gecenin koyu oldugu zaman, ve burclari winter kış burcu olanlara 

zamani birakmak icin, işde karanlik ve gece yani kötülük bir nevi galip 

gelmeye başlar, yaz demek ise iyiler, iman ve müminlerin galip olmasi 

demekdir demişdik. ve yunus efendimiz vahdeti vücut seviyesine cikinca 

o 
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terkettigi bütün reklerden gecip zulumeti secmek zorunda birakilmiş, ve 

hani insan dertlere ve cilelere, kötülerin cilesine ve zararina maruz 

kalinca, bende bundan sonra zalim olcan anasina satan, 

"bu dünyada deveye dikken insana tiken geciyor" deyip 

 

artik iyi olamanin fayda etmedigini görünce yazdan kişa gecildigini 

görünce, bunlardan kurtulmak icin bir an sitem edip bende kötü olmk 

istiyon denir ya, işde o sitem hali ile yunus efendimiz vaadinden avdet 

edip, sözünden cayip "artik bende zulümeti secdim, bende kötü olcan" 

demiş. 

amma yunus baligi zalim olamazki ne kadar sevecen bir balik, ne kadar 

dost canlisi bir balik degilmi, ondan kim kötülük beklerki, yunusa kötü 

ol deseler ancak belki sadece birazcik ciddi durabilir, yine gülümser 

yine sevecendir, o kötü olamazkine, amma demiş Hz Yunus efendimiz 

ninovalilara sitem edip bende zalim olcan deveye diken ... demiş yani. 

yani ona terki terketmesi ögretilmiş bütün mesela sadece bu. yani sadece 

iyiler iyi degildir bazende kötülük iyidir, yani gece hic olmasa hep 

gündüz olsa, ne zaman yatip dinlencez, hep yaz olsa suyumuz nerden 

gelcek, suyumuzun akip geldigi daglara kar nasil yagcak degilmi, bu 

dünyanin carki nasil döncek degilmi yani. iyilerinde hayatinda bazen 

kötü olabilmesini ögrenmesi lazim, dünya cok cetin. ve yine kötülerinde 

hayatta iyilik nasil bir tatdir nasil bir zevkdir, iyilik yaptirilarak, 

aynen hz süleymanin şeytanlari dalgic yapip, caliştirarak bir işe 

yaramasini ögretmesi, bunun icin olup, kötülerede iyilik lokmasi 

yedirmekdir yani, iyilligin nasil güzel bir lokma oldugunu onlara da 

tatdirmakdir. 

 

VE ARTIK ZiYAYI TERKEDiP YAVAŞ YAVAŞ KÖTÜ VE KARANLIK 

OLMA ZAMANI  

 

ve bu vakitler dedik önce sünnetler kacmaya başlar amma bu sünnet 

namazdaki sünnet ammda yapatig iz başka bir sünnet, sonra bir vakit 

farz kacar, sonra iki vakit, derken birde bakmişsin birkac günlük farz 

namaz kacmiş, ve taaaki bu eksi -31 olunca, yani 31 tane namaz kacinca, 

sonbahar girdi demekdir, amma kacdi diye öyle birakamayip, ardina kaza 

etmek lazimdir. 

 

ve böylce size yerden semayi yönetme yöntemlerinden birini dah 

ögrettik, yine sonbaharda gündüzlerin kisalmasi ve gecelerin uzamasi 

lazim ve bunun icin yine kainati semayi yönetip 
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bunu yapmak lazimdir dedik ve ögrettikki bu nasil yapilir: 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

 

 

َن اللَّيأِل إِنَّ الأَحَسنَاِت يُذأِهبأَن السَّي ِئَاِت ذَِلَك ِذكأَرى ِللذَّاِكِرينَ َوأَقِِم الصَّالَةَ َطَرفَيِ ا لنََّهاِر َوُزلَفًا م ِ  

 

Ve ekımis salâte tarafeyin nehâri ve zulefen minel leyli, innel hasenâti 

yuzhibnes seyyiât, zâlike zikre liz zâkirîn. 

 

Meali: 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. 

Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu da Zikri bilen, ve bazi Zikir 

edenlerin, başka bir türlü zikiridir. 

 

Sadakallahul Aziym HUD Suresi 114. ayet 

Karanlik ve geceyi ileri kaktirmak, ve gecelerin uzamasini saglamak veya 

gündüz veya aydinligi ileri kakdirmak, ve gündüzlerin uzamasini 

saglamak, hakkindaki bizzat yaşanmiş bir hadis ve hadisemiz icin yapilan 

bir zikir ve ilim, ve erbabina münhasirdir sadece, bu hediyem. 

ve bunun icin sadece tarikimiza mensup olanlardan bu dereceya cikmiş 

sofilerim, günler dönünce yani 21 hazirandan sonra, iki güne bir, veya 

haftada bir, onlara ilham ile bildirilince, günlerden sonbahar ve gecelerin 

uzamasi icin, sabah namazlarini en son vaktinden kilmaya başlarki, işde 

sabah namazi ile, karanligi itip güne dayar, ve güneşin dogdugu vakit 

olan işrak vaktini ittirip kakdirmiş olur, yani sadece bizim tarikimiza 

münhasiran, ve belli vakitlerde uygulanmasi gereken bir kuraldir. yani ne 

diyor ayette tarafeyn diyor, yani iki sinirda da diyor, yani sinir ne, sabah 

namazinin son vakti gecenin siniri, ve eger gecenin sinirini biraz acarsak 

daha ileri gitmiş olmazmi, yine eger günler uzayacaksa, o zaman 21 

aralikdan itibaren, bir kac günde bir, veya haftda bir, bu sefer tarafeynin 

akşam tarafi olan akşam namazina varanyer olan ikindi namazi son vakte 

birakilirki, gündüz geceyi ve akşami ileri kakdirsin. peki bunun delili 

nerde, bizim yapavcagimiza dair bir delil varmi derseniz, evet var, o da 

var, yine zikiri raşidi evradindaki bir zikir olan, bize münhasir bir 
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hikmettirki bu  

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِرُج  ُزُق َمن  تُوِلُج اللَّيأَل فِي الأنََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّيأِل َوتُخأ ِ َوتَرأ ِرُج الََميََّت ِمَن الأَحي  الأَحيَّ ِمَن الأَمي ِِت َوتُخأ

 تََشاء بِغَيأِر ِحَسابٍ 

 

Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya 

minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men 

teşâu bi gayri hısâb. 

 

Meali : 

Geceyi uzatırsın, gündüzün bir kısmı gece olur. Gündüzü uzatırsın, 

gecenin bir kısmı gündüz olur. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü izhar 

edersin ve dilediğini sayısız rızıklandırırsın sen. 

 

ALİ İMRAN-27 ayet 

diyecekler ki yine bu ayette bunu Allah yapar demiyormu diyecekler. 

Lan dangil, isa Allahmiydida ölüden diri cikariyordu demek yokmu, 

ahmak, sen bunu duymadinmi, isa ölüleri iznimle diriltirdi demiyormu 

Allah : 

 

َمنِ  حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ   اارَّ
 

يِن َكَهيأئَِة الطَّيأِر بِ  لُُق ِمَن الط ِ َراةَ َواِْلنِجيَل َوإِذأ تَخأ َمةَ َوالتَّوأ تَُك الأِكتَاَب َوالأِحكأ إِذأنِي فَتَنفُُخ فِيَها فَتَُكوُن  َوإِذأ َعلَّمأ

ِرُج الأمَ  َمهَ َواْلَبأَرَص بِإِذأنِي َوإِذأ تُخأ وتَى بِإِذأنِي َطيأًرا بِإِذأنِي َوتُبأِرُئ اْلَكأ  

 

ve iz allemtukel kitâbe vel hikmete vet tevrâte vel incîl(incîle), ve iz 

tahluku minet tîni ke hey’etit tayri bi iznî fe tenfuhu fîhâ fe tekûnu tayran 

bi iznî ve tubriul ekmehe vel ebrasa bi iznî, ve iz tuhricul mevtâ bi iznî. 

 

MAİDE Suresi 110. ayetten pasaj 

öyleyse ölüleri dirilten bir insan varsa, geceyi gündüze, gündüzü geceye 

sokan bir adamda vardir, o mehdidir. 

-------- 

 

Ve bizde dünyaya gelmek şerefine erdigimize göre, bu teppichde bir 

musterde (desen de) biz yapacagiz, amma isterizki bu muster (desen) 

digerlerine örnek olsun, ve yukarlarda tekrar edilcek bir muster olsun, ve 

bunun icin dedikki : 
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"River" Nehir ile yarışma, Nehir ile birlikte koşamazsın, o seni hep yener, 

çünkü sen yorulursun, amma o yorulmaz. 

 

(Karoglan sözü 05.09.2016) 

 

yukardaki söze açıklama : muhammed misyonu, ibrahim misyonu, 

kominizm misyonu, gibi bir misyon akıp gelen bir nehir gibidir, onlarin 

binlerce askeri vardır, sen yalnız başına onlarla yarışamazsın, onlar hep 

yener kazanır, çünkü onlar bir grup, o yüzden bir grup, bir tarikat olmak 

lazımdır, yalnız asker tek atlı araba gibi, grup 10 askerse 10 atlıaraba 

gibidir, o yüzden Raşidi tarikatını kuruyorum, seven ardımıza takılsın. 

Dedik 
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"iyyakenabüdü" Zikrimizin Sebebihikmeti 

 

 

SIHHAT VE HASTALIK DÖRT SINIF SEBEBTEN İLERİ GELİR 

 

1) Maddi sebeplerdir: Bunlar azalar ve onda dolaşan yeller ile kan, safra, 

balgam, sevda ismi ile maruf bu dört unsur birinci sebebi teşkil ederler 

 

2) Fail sebeplerdir: Bunlar yiyecek ve içecek şeyleri teşkil edeler. 

Bunların vücuttaki değişiklikleri hava, havanın içinde bulunan yabancı 

buharlar, dumanlar, gazlar, bunların vücutta toplanmaları, çıkmaları, 

iklimler, şehirler, oturulacak evler, erkeklik, dişilik ve daha birçak 

hastalığa tesir eden şeyler; ikinci sınıf sebebi teşkil ederler. 

 

3) Suri sebeplerdir: Bunlar insanın şekline aittir. Bir azanın fazla büyük 

yada küçük olması, tabii şekilde olup olmaması üçüncü sınıf sebebi teşkil 

edeler. 

 

4) Tamamlayıcı sebeplerdir: Bunlar vücuttaki kan, safra, sevda, balgam 

ve azaların fiillerine mahsus olan hallerdir. Bunların kendileri sağlam 

olur da faaliyetleri bozuk olursa, hastalık meydana gelir. 

 

İnsanın vücudundaki en hararetli şey ruh ve kalbdir. Ruh, kalbte 

meydana gelir ve oradan bütün azalara yayılır. Bunlardan sonra hararette 

kan, karaciğer, böbrekler ve adaleler gelir. 

 

İnsan vücudundaki soğuk olan şeyler: Balgam, kemik, kıllar, kıkırdaklar, 

beyin, yağ ve sümüktür. 

 

İnsan vücudundaki rutubetli olan şeyler: Balgam, yağ, beyin, ilik, akciğer, 

dalak, böbrek ve adalelerdir. 

 

İnsan vücudundaki kuru olan şeyler: Kıllar ve kemiklerdir. 

 

 

1- Kanın zahiri sebebi: Normal yemekler, güzel şerbetlerden meydana 

gelir. Kan fazla sıcak yada soğuk olursa bu normal bir kan değildir. 

 

2- Balgamın vücuttaki oluşunun zahiri sebebi: Soğuk yemekler ve galiz 

gıdalardan meydana gelir. Yapıcı sebebi ise hararetin azlığıdır. Balgam 
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vücudun bazı ihtiyaçlarını karşılar, bunlar da mafsal gibi oynak yerleri 

ıslatmaya yarar. 

 

3- Safrayı meydana getiren ise güzel ve sıcak gıdalardır. Yapıcı sebebi 

fazla hararettir. Faydası, bağırsakları harekete geçirerek hacet hissini 

uyandırır. 

 

4- Sevdayı meydana getiren zahiri sebepler: Kuru gıdalar ve hararetli 

yemeklerdir. Sevda normal veya anormal olur. Normal olanı kanın 

bakiyesidir, karaciğerde meydana gelir, bir kısmı kana karışır, bir kısmı 

dalağa geçer. Kana karışan kısmı kemik gibi bazı uzuvların beslenmesine 

hizmet eder, bir kısmı da kanın tahallülüne mani olur. 

 

Vücudun sağlık ve hastalığı bu dört unsura bağlıdır. Bunlar vücutta 

normal halde bulunurlarsa vücut sağlıklı olur. Biri diğerinden fazla 

olursa bünyenin sağlığı bozulur, vücutta hastalık belirtileri meydana 

gelir. Şimdi biz bu dört ahlatın durumlarını, onlardan meydana gelen 

hastalıkları ve çarelerini açıklayalım. 

 

1- KAN: Tabiatı sıcak ve rutubetlidir. Kan tabii havadan meydana gelir. 

Vücuttaki yeri karaciğerdir. Tabiatı kuru ve soğuk olan bütün gıdalar 

kanın ilacıdır. Vücuda kan galip olursa şiddetli baş ağrısı, şişlikler, duygu 

organlarında tembellik, vücutta ve başta ağırlık ve bayılmalar meydana 

gelir. Ruyada hacametci, kan ve oyuncular görülmeye başlar. Bu hallerin 

meydana gelmesi ise daima yağlı, tatlı ve tabiatı sıcak, kan yapıcı 

gıdaların yenilmesi ile ortaya çıkar. 

 

ÇARESİ: Kan ve kandan meydana gelen hastalıklara karşı; Ekşi nar, ekşi 

meyve suları ve sirkeli gıdalar yenmelidir. Bu gıdalar bir müddet alınırsa 

kan normale döner ve kandan meydana gelen hastalıklar da ortadan 

kalkar. 

 

 

 

2- SAFRA: Tabiatı sıcak ve kurudur. Tabii kan unsurundan meydana 

gelir. Vücuttaki yeri safra kesesidir. Bedeni safra istila ederse baş ağrısı, 

migren, uykusuzluk, nabız yükselmesi, gözlerin ve vücudun sararması, dil 

ve burunda kuruluk meydana gelmesi, ağızda acılık, soğuk havadan 

hoşlanma, başta çıban ve sivilcelerin oluşması, daimi bir sıkıntı hali, 

uykudayken güneş, savaş ve gök gürültüsü gibi hallerin görülmesi vücudu 
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safranın istila ettiğinin birer belirtisidir. 

 

ÇARESİ: Safranın ve safradan meydana gelen hastalıkların ilacı tabiatı 

soğuk ve rutubetli olan gıdalarla birlikte şeker, keçi yağı, arpa suyu-

ekmeği, hıyar, karpuz, demirhindi şerbetidir. Bu maddelerden biri ve ya 

birkaç tanesi ağız yolu ile alınmaya devam edilirse safra normale döner 

safradan meydana gelen hastalıklar da ortadan kalkar. 

 

 

 

3- BALGAM: Tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Su unsurundan meydana 

gelir. Vücuttaki yeri akciğerlerdir. Vücudu balgam istila edersebundan 

sedef, sekte, soğuktan olan baş ağrısı, kaşıntı, ağız ve ter kokusu, 

yapışkan tükürük çokluğu, vücut soğukluğu, yemeğe isteksizlik, sıcağı 

sevme, mide zafiyeti, hazımsızlık, ağızdan ekşi gaz çıkarma, unutkanlık, 

tembellik, çok uyuma, idrarın beyaz oluşu ve uykuda su görme ve 

yıkanma gibi hallerin görülmesi balgamdan meydana gelen hastalıkların 

birer belirtileridir. 

 

ÇARESİ: Bal, zencefil, günlük, mesteki, karabiber, deve sütü, susam, 

mısır ve tabiatı sıcak ve kuru olan bütün gıdalar balgam ve balgamdan 

meydana gelen hastalıkların ilacıdır. Bu maddelerden yeteri kadar 

almaya devam edilirse balgam normale döner ve balgamdan meydana 

gelen hastalıklar ortadan kalkar. 

 

 

 

4- SEVDA: Tabiatı soğuk ve kurudur. Toprak unsurundan meydana gelir. 

Vücuttaki yeri dalaktır. Sevda kanın yanmasından, mercimek, mısır, sığır 

eti, patlıcan, tuzlu, ekşili, fasulye ve sevdevi gıdaların cok yenmesinden 

meydana gelir. Belirtileri; vücutta durgunluk, uyku azlığı, şiddetli 

susuzluk, gözlerde kuruluk, çok su içme, kanın koyu ve siyah oluşu, 

düşünce bozukluğu, vesvese, idrarın kırmızıya boyanması, kuru öksürük, 

dalak sancısı, sıkıntı, keder, uykuda korkulu rüyaların yani siyah 

eşyaların ve cenazelerin görülmesi, herşeyden korkma gibi hallerin 

meydana gelmesi sevdanın vücudu istila ettiğinin birer belirtileridir. 

 

ÇARESİ: Bir bardak süzme bal şerbetine 3’er gr. Çekilmiş zencefil, 

karabiber ve mesteki ilave edilerek içilmelidir. Şekerli inek sütü, tereyağı, 

şeker, pırasa, koyun sütü gibi tabiatı sıcak ve rutubetli gıdalar alınması 
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ile birlikte sevda normale döner ve sevdadan meydana gelen hastalıklar 

ortadan kalkar. 

 

(ibni Sina) 

 

-------------------------- 

işde zikirimize devam eden sofilerde vücutta sevda ile balgamin 

karişmasi sonucu bazi kötü hal ve ahlaklar vardir, bunlardan kurtulmak 

icin işde zikirimize devam eden sofiler 21 sinifda bu yukarda yazdgimiz 

"iyyakenabüdü" ayetine devam edince bu balgam ve sevda karişimi olan 

sari renkli bir balgam maydana gelir zikirin harareti onun dimaga 

yükselmesini saglar ve onu zikir esnasinda genize gelince tükürüp atmak 

lazimki, onun verdigi hastalik ve kötü ahlaklardan kurtulabilesin ey sofi. 

yani işde buna devam etmekle yani duruma göre 3 günde bi,r veya iki 

günde bir, veya cok olmasi halinda, her gün o zikire 40 gün devam edilir 

yine kirk günde iki günde bir yapilirsa 40 günde 20 defa okuncak 

demekdir, üc günde bir okunursa 13 gün okuncakdir ve ondan sonra 

bunu okumayi birakilir, ve 22. sinifa gecilir, yani sevda ve balgamin 

verdigi rahatsizliklardan kurtulmak icin işde, vücutun hararet ayari 

degişmişdir artik, yani öyleki dedikya güneş dogmasi icin zikirimiz 

okunur ve 45 dakika birşey yenip icilmez, ne olacak o zman vücut kazani 

kaynatilmiş olu,r o kaynayan kazan da, işde sevda ve balgam sari renkli 

koyu bir kivam alirki, bu eger birde safra ile birleşirse mide ve barsakada 

yanma su kaybi olur, cünkü kaynayan kazandaki su buhar olunca kapagi 

acinca kazandaki su nasil azalirsa, vücutun suyuda azalir cünkü o su 

yagmur olarak bir yerlere yagmakdadir, ve senin vücuda su ilavesi 

yapman lazim demekdir işde o yüzdende saf menbea suyu agzi geniş 

tasdan iclir dedik, ve böylece yagmurlama sistemi, ve bu sofilerin yavaaş 

yavaş mevsim zikiri cekebilme ve kar yagmur yagdirabilme özelliklerini 

kazanmasina yardimci olmaya başlar, taaki güneş makamina cikacak sofi 

olmaya kadar, yani öyleki hararet onlarda cok fazla olcak, cünkü kalp 

günde 6666 veya bir üst güneş 66 666 allah zikiri yani kazan cok 

kaynayacak ve hararet yükselecek, ve güneşlik makami kazanilcak, güneş 

makmina cikmiş bir sofi, havanin bulutlu oldugu bir yere seyahat etse bir 

kac saat icinde orda gündüz hava güneş acar. 

diyeceklerki bunlarin dinde yeri yok batildir. batil şeyler icad ediyorlar. el 

cevap lan dangil 

bugday nasil eikilir nasil bicilir nasil sulanir nasil sonra denesi alinir 

sonra degmende ögütülür, dinde bunlar bildiriliyormu? yok. ne kitapda 

ne sünnetde eeee ne yapacaz bunlar batildir deyip un edip ekmek 
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yapmaycazmi, peki bunlarin dinde olup olmadiginimi arayacaz, yine 

ameliyat dokdoru mesala amyliyat yapcak bu sonradan dine sokuldumu 

diyecek, muhammed vakti ameliyat yokdumu diyecez , dangilligin 

lüzümü yok bunlar tecrübe meselesidir. tecrübe ile sabittir. diyorki bazi 

doktorlar her gün bir avuc ceviz veya bir avuc findik yiyin, yani adam 

bilirki onun vücuda faydasi var, ve neye yariyor, neden lazim test edilmiş, 

ve o yüzden tavsiye ediyor, yoksa muhammed dedi diye degil, artik 

bunlar muahammeden sonra tecrübe ve araştirma sonucu ögrenilmiş 

bilgilerdir. zikirde böyledir, her alim kendi zikiri ne sonuclar verir 

denedikce ögrenir, ve sofilerinide öyle egitir degilmi? bizde yolumuzdan, 

ardimizdan gelecek olanlara ögretemeye calişiyoruz işde. bunun 

muhammedde olup olmadigi sünnet olup olmadigi degildir mühim olan 

yani mesela patates fatihden sonra amerikanin keşfinden sonra 

amerikadan bu tarafa getirilmiş bir sebze, peki bunu muhammed yemedi 

diye yemeyelim fetvasimi vercez, yoksa günümüzün ilim bilim bitkicileri 

bunu yenebelbir görüp ve faydali görüp yenebilir fetvasimi vercez, sen 

diyebilirmisin memnu patetes yemek bidattir, ha dangil olmamak lazim 

degilmi. 
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Felak Nas ve Diger Bazi Zikirlerimizin Sebebi Hikmeti 

 

 

Sahabeden biri Peygambere gelerek kıyamet ne zaman kopacak diye 

sordu.  

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular  

 

"Kıyamet için ne hazırladın ki onu bekliyorsun" deyince, o sahabi dedi ki: 

"Ya Rasûlullah, ben çok namaz kılan, çok oruç tutan ve çok çok sadaka 

veren biri değilim. Fakat Allah ve Rasûlünün sevgisi kalbimdedir." 

Bunun üzerine Allah’ın Rasûlü şöyle buyurdu: 

"Kişi sevdiği ile haşr olunacaktır, kişi kimi severse kıyamette onunla 

beraber olacaktır." 

 

( Hadis-i Şerif , Buhari) 

 

yani haşrolmak ise o cemaatin  o milletin yada o köyün yada o sokagin 

yada o ailenin icinde bulunmak manasindadir bu söz yani öyle olunca 

 

kiyamet ise öldükten sonra yeniden kalkildiginda manasindadir, yani 

senin yeni versiyonun, yeni bebe oldugun yer, iyi bir sokak iyi bir 

memleket iyi bir aile oluverir en azindan kitimir oldunsa bile, iyi birinin 

köpegi, kedisi tavşani inegi koyunu oluveririsin yani. 

 

"Hubbi fillah ve buğdi fillah" Allah icin sevmek ve Allah icin kizmakda 

böyledir  yani   

amma bak mevsim sonbahar ve kiş mevsimine yol aliyor öyle olunca hep 

aydinlik, hep sicak degil, artik biraz rüzgar, birazda yagmur, birazda 

soguk, birazda karanlik, birazda kar, tipi gibi zamanlar, öyle olunca, yani 

iyilerin yaprak dökme zamani, yemyeşildi canliydi amma, mevsim bitti, 

yaprak dökdü, yani öyle olunca, iyilgin bile bir siniri var, yine cok kötü 

olsan şirret biri olsan, seninde bir sinirin var, seninde yaprak dökecegin 

zaman var yani 

Evliyalardan Allahu alem Abdurrahmni tagi hazretlerei olsa gerek,  ona 

sormuşlar mesleginiz ne diye, oda  demişki "biz bağlayip, çözücüyüz" 

demiş biz kalpleri gönülleri birbirine baglar cözeriz demiş. 

Allah bizede meslek olarak elektrikciligi verdi bizede, elektrik hatti 

baglariz, elektrik hatti baglama cözme işi verildi, yani maniviyattada 

gönülllerden gönüllere giden elektrigi baglar cözeriz, yine su 
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tesisatciligini ögrendim, yani Yine gönüllerden gönüllere rahmet yani su 

ve rahmet baglantisi yapmayida biliriz, bazilari ise büyücü olmuş ve 

onlarda dügümlere nefes edeerekden onun bunun cişini berikinin 

cocuklugunu, öbürünün kismertini baglarlar, onlar da baglayip cözücü, 

amm işde herşeyi kutuplu yaratilmiş Allah, iyilerin baglayip cözmesi ile, 

kötülerinki farkli, ikiside baglar cözer, amm birininkinden fayda görülür, 

digerininkinden zarar, ve öyle olunca dügümlere nefes eden büyücülerin 

şerrindende Allaha siginmak lazimdir, o yüzden zikir evradimizda, yine 

onlardan Allaha siginma duasi ve zikiri ederiz, bize mensup olanlarda 

Allahdan böyle kimselere karşi yardim dilemiş olurlar. yine adam uyku 

bagliyor yada ciş bagliyor yani ne yapiyor, yolunda akan bir sistemin 

yolunu kesiyor, yani bir nevi yol kesen harami, ve ceza olarakda 

haramilik cezasina carptirilir böyleleri. ve gecen hafta dedik son surede 

ve sondan önceki felak suresinde bunlarin olmasi kuranin sonu kainatin 

son vaktinde bunlardan Allah a siginmamiz gerektigini gösterir öyle 

olunca, biz zikirimize aldik, ve her gün büyük zikir ceken,  hergün üc defa 

bunlardan Allah a siginir, yani ve öyle olunca kuranda yer alan yine bize 

verilen bir başka zikirmiz  

 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

نَا َوأَنَت َخيأُر الأغَافِِرينَ  أَنَت َوِليُّنَا  َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ فَاغأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

ente veliyyunâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrul gâfirîn 

 

Meali : 

 

Esteuzubillah 

Sen, bizim bizi savunan destek cikan dostumuzsun velimizsin. Artık bizi 

mağfiret et ve koru bizi savun, ve bize rahmet (merhamet) et. Sen, 

mağfiret edenlerin en hayırlısısın. 

 

Sadakallahul Aziym A'RAF Suresi 155. ayetten pasaj  
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Allah kötülerin  ve zulumetin ve karanlgin babasi olan  şeytan ve hizbini, 

iyilerin ardina takmiş iyileri kovalar durur, ve yine iyleride o karanlgin 

icine yildiz diye cakmiş, ve o karanlgi deler gecerler onlarda, işde bunu 

anlatan zikirimizde 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

ِ تُوِلُج اللَّيأ  ِرُج الََميََّت ِمَن الأَحي  ِرُج الأَحيَّ ِمَن الأَمي ِِت َوتُخأ ُزُق َمن    َل فِي الأنََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر فِي اللَّيأِل َوتُخأ َوتَرأ

 تََشاء بِغَيأِر ِحَسابٍ 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl(leyli), ve tuhricul hayya 

minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy(hayyi), ve terzuku men 

teşâu bi gayri hısâb 

 

Meali : 

 

Esteuzubillah 

 

Geceyi gündüzün içine sokarsın  Geceyi uzatırsın, gündüzün bir kısmı 

gece olur. ve gündüzü gecenin içine sokarsın, gecenin bir kısmı gündüz 

olur.  Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin 

kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. 

 

Sadakallahul Aziym ALİ İMRAN Suresi 27. ayet  

 

yani geceyi gündüzün peşina takmiş, gündüzüde gecenin peşine takmiş 

rabbimiz, yani tavşana kac, taziya tut demiş velhasil kelam. 

 

ve sonbhar dönencesine yol aliyoruz artik, ve göcmen kuşlarin göc 

mevsimine geliyoruz, bakin hem 30 Agustos bayrami, hem kurban ve hac 

bayrami, hemde sonbahara giriş 3lü bayram yani ve hacilar hac 

mevsimindeler ve 

 

Rabbim Hac edenlerden Haclarimizi ve haclarinizi, kurbanlarimizi ve 

kurbanlarinizi, ve iyiliklerinizi ve iyiliklerimizi, sadakalarimizi ve 

sadakalarinizi , dualarimizi ve zikirlerimizi, hayirli dualarinizi ve 

zikirlerinizi, namazlarimizi ve namazlarinizi,...ile ahiri ile birlikte 
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bizlerden ve sizlerden kabul buyursun. 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

 َربَّنَا تَقَبَّلأ ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّميُع الأعَِليمُ 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

"Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîm. " 

 

Meali : 

 

Esteuzubillah 

 

"Ey Rabbimiz! Bizden bunlari kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, 

bilensin. 

 

Sadakallahul Aziym BAKARA Suresi 127. ayetten pasaj  

zikitimzdeki Bu duamizda yine Hz ibrahimin duasidir yani. 

 

Kuranda sondan bir önceki sure Felak suresinde buyruluyorki : 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِ الأفَلَِق ِمن َشر ِ َما َخلََق َومِ  ن َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقَبَ قُلأ أَُعوذُ بَِرب   

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kul eûzu bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ 

vekab 

 

Meali : 

 

Esteuzubillah 

 

Karanlik ve zulumat olanca gücüyle bastirdiginda,Yarattığı mahlûkların 

şerrinden, Karanlığı yarıp ışıtan sabahın Rabbine Sığınırım de. 

(Nurfelaka Sığınırım de, yani merküre, sabah yildizina, yani mehdiye 
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siginirim de) . 

 

Sadakallahul Aziym FELAK Suresi 1.2.3. ayet  

Yani sondan hemen önce, işde karanlik ve zulumuet, insanligin üstünü, 

kapladi kaplayacak hale geldi, ve sondan bir sure önce, kac ayet kaldi 

kiyamete, bundan sonraki ayet büyücüler cikacak ortaya, sonra 

hasedciler cikacak, birbirini cekemeyipye birbirini yiyenler ortaya 

cikacak, sonra da Nas suresi, son sure, bu sefer orda diyor Rabbe siginin, 

yani ananiza babaniza siginin o vakit,  

ve biz Raşidi zikir evradimizda anamiza babamiza dedemize boşuna 

fatiha ismarlamiyoruz herhalde degilmi, sebebi ve hikmeti neymiş, 

Esteuzubillah " النَّاس ِ  Kul eûzu bi rabbin nâs " De ki: “Ben " " قُلأ أَُعوُذ بَِرب 

insanların Rabbine sığınırım.” insanin Rabbi yani egiteni ögreteni 

terbiyet edeni rabbi yada mürebbisi kimdir "Anasi Babasi" sona varinca 

kime siginmasi lazimmiş anasina babasina, sonra insanlarin sahibine 

siginin, " َمِلِك النَّاِس " yani insan kalmayi becerene siginin, sonra ise, "  إِلَِه النَّاِس 

" İlâhin nâs , yani İnsanların İlâhı’na yani insanlardan olan ilaha yani 

halifeyi ruyu zemine ,son Allah diyen kalbe siginin, yani insaligin ilahina, 

yani son Allah diyen. 

 

Deccal ve kafirler onuda delip gecince, karanlik ve zulumet şeytanlar 

ortada gezer olcak, hannes şeytanlari, yani onu bunu fitleyenler. onu 

bunun üstüne süren, bunu onun üstüne süren düşmanlar, eeee bu da 

oldu zaten, şimdi işde, bakin suriyelileri aldilar, bizim müslmani alip, 

gavur edip, bizim üstümeze sürüyorlar, daha ne, bu da oldu, yani haftaya 

cumaya kiyamet koparsa şaşmayin, kabenin yikilmasi mi kaldi, artik 

bekleyelim bakalim, onuda habeşliyi sürüp yapacakmiş bu kafir, yani 

Allahu alem Obama bir sudanli aslan deniyor, amma o belkide habeşli bir 

aslan ise ve bacaklari ince adam ve Amerikanin son durumu ortada, 

illuminati ile, tramp taraftalarinin karşi karşiya gelişide ortada, ve eger 

illuminat tarafi obamyi sürerse, oda gidip kabeyide yikarsa, olmaz olmaz 

degilmi, yani bunlarda olabilir, hesap dahilinde inklusiv yani, ondan 

sonrasi icin ne diyor kuran, bu kafirler ve hocalari şeytan aleyhillane 

hannes şeytanlari, artik kalplere hükmedecek, beyinden yönetiyordu 

insanlari bu decal köpegi, artik insanlarin kalplerine sudurlarina söz 

gecirmeye başlayacak, ve son "Allah" diyenin Kalbide "Allah" demez, 

yahut diyemez olunca, ölünce, artik Allah diyen kalpde kalmayacak, ve 

sonra artik bu işe yarmaz dünya yaratilma hikmetine ve gayesine hizmet 

etmeyince, yeniden yogrulmak üzre kara deligin icini boylayacak , ve ve 

küvviret edilip toz duman edilcek 
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ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

َل َخلأٍق نُّ  ِجل ِ ِللأُكتُِب َكَما بََدأأنَا أَوَّ ِ الس ِ َم نَطأِوي السََّماء َكَطي  ًدا َعلَيأنَا إِنَّا ُكنَّا فَاِعِلينَ يَوأ ِعيُدهُ َوعأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Yevme natvis semâe ke tayyis sicilli lil kutub(kutubi), kemâ bede’nâ 

evvele halkın nuîduhu, va’den aleynâ, innâ kunnâ fâılîn 

 

Meali : 

 

Esteuzubillah 

 

O gün, kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk 

defa halketmeye başladığımız gibi (eski durumuna) iade edeceğiz (geri 

döndüreceğiz). Bizim üzerimizde bir vaaddir. Muhakkak ki (bunu) 

yapacak olan, Biziz.  

 

Sadakallahul Aziym ENBİYA Suresi 104. ayet  

 

ve o gün rab diyecek : "Eynel Asuune" 

 

Ey Asi gelenler nerdesiniz gelion bakan, bu günün rabbi kim bakin 

bakalim, vahdidul kahhar olan Allah.(hepnizi gömen kiyamaeti koparip 

toz dumana ceviren) 

 

ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  

 

وَح مِ  ِش يُلأِقي الرُّ يَن َولَوأ َكِرهَ الأَكافُِروَن َرفِيُع الدََّرَجاِت ُذو الأعَرأ ِلِصيَن لَهُ الد ِ َ ُمخأ ُعوا َّللاَّ ِرِه َعلَى َمن  فَادأ نأ أَمأ

َم ُهم بَارِ  َم التَّاَلِق يَوأ ِ الأَواِحِد  يََشاء ِمنأ ِعبَاِدِه ِليُنِذَر يَوأ َم ّلِِلَّ ء  ل َِمِن الأُملأُك الأيَوأ ِ ِمنأُهمأ َشيأ فَى َعلَى َّللاَّ ُزوَن اَل يَخأ

َ َسِريُع الأِحَسابِ  َم إِنَّ َّللاَّ َزى ُكلُّ نَفأٍس بَِما َكَسبَتأ اَل ُظلأَم الأيَوأ َم تُجأ اِر لأيَوأ  الأقَهَّ

 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Fed’ûllâhe muhlisîne lehud dîne ve lev kerihel kâfirûn.Rafîud deracâti zûl 

arş(arşi), yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min ıbâdihî li yunzira 
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yevmet telâk.Yevme hum bârizûn(bârizûne) lâ yahfâ alâllâhi min hum 

şey’un, li menil mulkul yevme, lillâhil vâhidil kahhâr.El yevme tuczâ 

kullu nefsin bimâ kesebet, lâ zulmel yevme, innallâhe serîul hisâb. 

 

 

Meali : 

 

Esteuzubillah 

 

O hâlde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah’a has kılarak O’na 

ibadet edin. ihlas ve sadaket ile Allah’a davet edin.(O Allah ki) dereceleri 

yükselten, Arş'ın sahibi, buluşma günüyle (isa ile Mehdinin bir araya 

gelmsi günleri) uyarması için kullarından dilediğinin yanina(Mehdinin 

yanina yandaş, yardimci olmak üzre), emrinden olan Ruh'u (isa yi) 

indirir. Onların bariz olduğu (ortaya çıktığı belli olduklari tanindiklari ) 

gün onlardan (hiç)bir şey Allah’a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek 

ve Kahhar olan Allah’ındır. O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O 

gün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir. 

 

Sadakallahul Aziym MU'MİN Suresi 14.15.16.17. aye  

 

Rabbim, Mehdiye, yani bize kuvvet versinde, o gün gelip catmadan önce, 

Allaha ve yoluna davet etmeye devam etsin ki, yani vaazlarimiza devam 

edebilellim ki, insaNLIK BELKI YOK OLUP GITMEKDEN KURTULUR 

BIR ÜMiT YANi, her ne kadar insanlar onu yalanlasada kerih ve kötü 

görselerde. Rabbim ona ve ehline (Mehdi ve Sevenlerine) görevine 

sadakat ile devam etme gücü ver! 
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VEDFEA DUAMIZIN TEViLi 

 

Zikirlerimizden birisi olan vedfea duamizdaki "Allahim Bizden falanca 

kötü kimselerin falanca kötü hasletini uzaklaştır" Diye yaptgimiz 

duamizdaki bir kac satiri ele alirsak 

 

" 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim. 

Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn, 

Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn, 

Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn, 

Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn, 

Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn, 

Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn, 

Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn, 

Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn, 

Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn, 

....... 

..... 

" 

 

 

şeytan aleyhillane bir gözlük takar zayif kullara küfür gözlügü, onun 

gözlügü ile bakinca, insan allah muhafaza, allahi kitabi peygamberi dini 

inkar etmeye başlar, o yüzden işde şeytanin bu silahi olan küfür 

gözlügünden korunmak icin 

"Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn," 

diye zikrederiz 

şeytan yine bir gözlük daha takar ki, onun ismi ve görevi, şirk gözlügüdür 

ve onu takdigi insan, herşeyi ciftlendirmeye başlar, ve sonunda Allah 

muhafaza, Allah herşeyi yarattida Allahi kim yaratti fikrine kapilir, ve 

Allah a eş ortak koşma durumuna düşer, ve Allah a eşler ortaklar 

bulmaya başlar, ve şirk koşar, haşa firavun gibi tanriliga kalkar 

sonundada. 

bu gözlügündende korunmak icin 

"Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn," diye zikrederiz 

 

şeytan aleyhillane, yine bazi kullara öyle bir gözlük takarki, o gözlük ile 

bakan kullar, onda varda bende niye yok sorusunu sorar, ona o gözlük, ne 
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görse, neye baksa, onda varda ondan sende niye yok sorusunu sorar, oda 

hased etmiye başlar, ve bende yoksa ondada olmasin o zaman diye, onun 

elindekini dökmeye düşürmeye almaya calmaya ugraşir, ve hased 

duygusu ile dolar, ici dişi böyle kullarin, yine bu gözlükdende Allaha 

siginmak icin işde biz 

 

"Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn," diye zikrederiz. 

 

yine şeytan aleyhillane bir gözlük takar, insanlar o gözlük ile onlar, eksik 

gedik aramaya başlar, onun zayif tarafi ne, nerden bunu yikar deviririm, 

bunun zayif tarafi ne, bunu nasil deviririm, yani judocu olur cikar, onunla 

bununla güreş tutturur adamlara, yani onun eksigini arayan, bunun 

eksigini arayan, ve dünyada böyleleri bozgunculuk cikaranlardir, onun 

bacagina celme, bunun boynunu bürme, berikinin kolunu kirma, yani 

işde dünyayi kaos ve cikmaza sokan insanlar, münafiklar iki yüzlü 

kimseler, sana dost görünür, ve senin zayif noktani ögrenir, ve seni o 

noktadan vurup yikmayi planlar, yani ayni uzun sacli adam samson un 

karisinin, uzun sacli adama gücünü nerden aldigini söylettigi gibi, 

firsatini bulup öttürür onu, sonra o ögrendigi ile, ona karşi savaşip, onu 

yenmeye calişir, amma işde o uzun sacli adam, Allah a yalvarmiş, ben 

dilimi tutamadim sirrimi öttüm, bagişla, eski gücümü geri ver Allahim 

diye yalvarip ,eski gücünü kazanmişdir, ve o arenyi kafirlrin başina 

yikmiş, yani ve mekeru vemekerallahu... ayeti ile tahakkuk eden, Allahin 

adaleti, haksiz tarafi kesecekdir elbet, böyle münafiklara karşida yine 

onun icin 

hem ve mekeru zikiri 

"ve mekeru ve mekerallahu, vallahu hayrul makirin" okuruz. 

hemde 

"Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn," okuruz 

 

şeytan aleyhillane yine bir gözlük takarki, o gözlük ile bakan herşeyin 

yaninda duran şeytanin sesini duymaya başlar, vesvas şeytani, veya 

hannes şeytanidir o ki, o şeytan iki arkadaşin arasini, evli kari kocanin 

arasini, anne evlat arasini, baba evlatin arasini acmak icin, vesves verir, 

ve icine bir kurt atar, erkek kadini kiskanir, acaba yanlişmi yapti, 

aldatiyormu beni diye, yine anne ile evlat arasina, annen mehmeti cok 

seviyor, seni sevmiyor der, anne ile evlat arasi acilir, annesine vesves 

verir, bu sefer mehmet oglun seni cok seviyor, öbürleri sevmiyor, o 

sözünü tutuyor der, ve anne evlat kayirmaciligi yapmaya başlar. yine 

babada böyle, yine milletler arasina fitne fucur sokar, birbine kişkirtir, bu 
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gözlükde, fisk fucur gözlügüdür, ondanda korunmak icin derizki 

 

"Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn," yani fasiklarin fiski fucurunu 

bizden uzak eyle demekdir, yani bozguncularin şerrinden korunmak icin 

zikredeizt bunuda 

 

yine zikirlerimizden biride 

 

"Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn," zikiridir, yani şeytan bazilarina 

böyle bir gözlük takar ki, onlarda baktiklarina düşmanca hainlikle 

bakarlar, ve bu hainler senin yanina dost gibi varip, seni hain bakişlarla 

inceleyip, senin sirlarini ögrenir, ve fakat bunlari kendi düşmanliklarini 

belli etmemek icin, sirrini gidip senin düşmanina ifşa ederki, onun yerine 

senin düşmanin. sana düşmanlik edip, tuzak kuruversin diye, ya kendi 

gücü yetmeyecedkdir buna, ydada haala sana dost gözükmek icin, sana 

belli etmez, yani koyun postu giymiş kurtlar misalidir bunlar. işda 

bunlara karşida, başda dedigimiz gibi 

 

"Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn,"diye zikrederiz. 

 

vedfea zikirimizdeki diger zikirlerde, yine şeytan aleyhillanenin, insanlari 

kandirmak icin takdigi gözlükler sebebiyle, işde iyi şeylerin kötü 

taraflarini görürler, ve bizde onlarin şerrinin bizlerden uzak olmasi icin 

bu "vedfea" zikirimizi cekeriz. 
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Zikrimizdeki Salavati Kebirdeki Feryail ve Ferruh Aleyhisselam 

 

Allahumme salli ala seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

kimdir nedir necidir derseniz  

Allahu Teala Hz. Ademi ilk toprakdan halkettiginde, daha icine ruh 

üflenmemiş hali, camur testi veya camur biblo gibiyken, rivayete göre , 

40 sene cile rüzgari estirmiş, 1senede sürur rüzgari estirmişki, onun 

görevli meleginin birisinin ismi Feryail, digerinin ismide Ferruh veya 

ferah ve sürurdur. bu yüzden insan ömrünün 40 da biri sürür ve ferahdir, 

diger 39 u cile ve caba ve gayret ile gecer, ve sonunda ise, varilan cennet, 

ve gelecek ve günümüz. 

 

Feryail ve Ferruh Aleyhisselam 

 

Feryal veya Feryail ve Ferruh Aleyhisselam, rüzgarların prensesi ile 

prensinin, hangi tarafımızda durduğuna gelince, size hangi taraftan 

Meltem yeli esiyorsa, yani Meltem yelinden kasıt, size hangi taraftan bir 

iyilik geliyorsa, o taraf Ferruh Rüzgarı, ferahlık Rüzgarı, erkek olan 

rüzgar, Ferrruh aleyhisselam o tarafınızda duruyor demektir. Hangi 

taraftan da size, elem ve keder, çile geliyorsa, o tarafta da Feryal Rüzgarı, 

ama Feryail Ferruh'un komutanıdır, Ferruh komutan değildir, Ferruh 

onun askeridir. Çünkü Allahu Teala insanı, Adem'i ilk defa çamurdan 

yarattığında, kuruması için, 40 sene çile Rüzgarı, yani Feryail esmiş, bir 

senede Ferruhrüzgarı esmiş, ve bu yüzden insanın ömründe, insana şans 

ve surur (1/40) 40 da 1 güler, ve vurar kapıyı çalar. 
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Zikirimizdeki Kelimei tevhid zikrine gelince  

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular  

 

Hergün 100 kere "Lâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü 

ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir" diyen kimse, 10 köle 

azad etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün 

akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle 

bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna.  

 

(Hadis'i Şerif, Buhari, Müslim) 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular  

 

Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, 

defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa 

edilir. Hadis'i Şerif  

 

(Hadis'i Şerif, Ahmed İbn'i Hanbel) 

 

"LAİLAHEİLLALLAH" bütün günahları mahveder, mizana konulmaz 

çünkü onun karşısında bir şey durmaz.1 kere sadakatle söylendiğinde, 

4000 büyük günahı defterden sildirir ve 4000 derece yükseltir. 

 

ve işte o zamanilari yaşiyoruz, cünkü benim üniversite ögrenciligim 

vaktinde, S nin bir gök deleni vardi, ve binlerce oda, onlarca kat, ve 

demek olurki bu S, önceki hayatinda, cokca kelimei tevhid ceken 

biriydiki, ona işde her bir "LAİLAHEİLLALLAH" zikire bir kat ve bir oda 

verllmiş, her bir kat kac daire, kac oda , kac tane köşk verilmiş ondan 

daha cok köşkü olan inslarda var mesela USA başkani T amca gökdelen 

oteller krali, dünyada bu köşkler, peki bunlar köşk degilde möşkmü, işte 

sana cennet, aha san köşk, ve bunlar muhammed vakti yokdu, ne oldu o 

zaman, ve eger bir ileri zaman gecerken, dünya bir yukari yükseliyorsa, o 

zaman, sema veya cennet gelecek demek, ve gelecek ise, dünün gelecegi 

biziz, bizim gelecegimiz de yarinlar olur, ve yarinlar cennet demek olur, 

ve birgün ölümünde caresi bulunursa, sonsuz yaşama sirrida ifşa olmuş 

olur, ve hastlaliklarda gen teknolojisi ile cözülürse, artik hastalik diyede 

birşey olmaz, ve o zamanalrda gelecek demekki, ve daha sen cenneti 

nerde ariyon, gökteyse lan zaten biz dünün semasiyiz, yarin bürgün ise 

bizim semamiz olur, ve mülk suresinde öyle buyurmuyormu Rab 
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ِحيم  أَُعوُذ بِاهللِ ِمنَ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ الشَّيأَطاِن الرَّ  

 

ِجعِ الأبََصَر َهلأ تََرى ِمن  َمِن ِمن تَفَاُوٍت فَارأ حأ ِق الرَّ
ا تََرى فِي َخلأ فُُطوٍر ثُمَّ  الَِّذي َخلََق َسبأَع َسَماَواٍت ِطبَاقًا مَّ

تَيأِن يَنقَِلبأ إِلَيأَك الأبََصرُ  ِجعِ الأبََصَر َكرَّ َخاِسأً َوُهَو َحِسير   ارأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır rahmâni 

min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl 

basara kerrateyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve hasîr 

 

 

Meali : 

 

Esteuzubillah 

O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir 

uyumsuzluk göremezsin. Geleceginize "future" Bir kere daha bak! Hiçbir 

çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; 

bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde 

sana dönecektir. 

 

Sadakallahul Aziym MULK Suresi 3. ve 4.ayet  

 

ölümsüzlüge gelince, yine bazi insanlar varki, buna astral seyahet 

diyorlar, yani tasavvufun tüm gayesi olan işlem, en son raddeye varinca, 

alincak olan meyva, yani ruhu bedenden cikarabilmek hali, ve bazilari 

bunu budizmle yapiyor, bazilari islamla, bazilari sihir ve büyücülükle, 

bazilari esmaül hüsna ile, bazilarida zikir ile yapiyor, ve ruh bedenden 

cikip, geri dönmesini ögrenince, ve cikip heryere gidebilince, ve duvardan 

gecebilince, ve ilerde olanlari görebilince, bu beden ona sinir degilidrki, 

yani artik onun icin beden sadece bir kaporta, ve böyle bir insan, ruhunu 

bedenden cikarabilen birisi icin, artik ölümün bir manasi varmi, ölüm ne, 

ruhun bedenden ayrilmasi, amma işde ondan sonrasi mühim, yeni bir 

bedene girebilmek, ve bunuda başarabilen bir ruh, artik ölümsüzlügede 

erdi, eskiyen bedenden cikar, birde ona tekme atar artik eskidindiye, yeni 

bedene gidiyon der, ve ayni matrixdeki mr simitin bu bedenler de 

hapsolup ve o kan kokusundan nefret ediyon, bu bedenden cikmam lazim 

diyor, ve sonunda cikmasini ögreniyor, ve amma işde, matrix veya 
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mehdide bunu ögreniyor, ve birgün mehdide bunu başariyor, ve 

bedenden cikip, başka bedene girebilir o, ve öyle olunca, yani bu ruh 

derecesine, bu nefis derecesine yükselen birisi icin, artik ölümün bir 

mansasi yok demek olur, ve bugün bunu yapan onlarca insan biliyon ben, 

ve demekki o zaman onlar bunu da burada dünyada başka bedene 

gecipde yapiyorsa bu işi, bazilari artik "orda Cennette sonsuz kalirlar 

sirrina ermişler demek olur, cennet neresi o zaman? burasi neresi? 

cennet yerdemi gökdemi, yoksa analarin ayaginin altindami, yani nere 

orasi? bu dünya, analar nerde geziyor yürüyor, bu dünyada, uzayda degil 

lan, bakin ve birazda siz tefekkür ediniz. 
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RAŞiDi TARiKAT DERSi 19. SINIF SOFiLER 

 

19.SINIF SOFiLERE 

 

Hizir makami ögretilip talim ettirilir ve tarikatin pirini, olay vuku 

bulunca aramasi talim edilir. Bizatihi onunla (tarikatin piiri ile) kelam 

etmesi lazim geldigi ögeretilir ve kimler o göreve (HIZIRLIK makamina 

)secildi liste tutulur.  

 

Bu 19. sinif sofiler Tesbihlerine Birinci kadrandaki 10 boncugun birincisi 

mevsim rengi ikincisi beyaz olrak, digeri yine mevsim rengi, ve digeri 

beyaz.... 10 boncuk dizlerler ve Alfabe duasindan önceki Arapca Elif ba 

yani alfabeyi 9 defa okurken, birinci boncukda Dad Harfi sag azı dişler 

arasına konarak okunur, ikinci boncukda sol 

azı dişler arasına konarak okunur,sonra yine digerine sonra yine digerine 

konarak 9 boncuk sayilir. 

 

 
 

Dad Harfinin Mahreci 

 

"Dad" harfi dilin ucu azı dişlerin arasına konarak "da" denmeye calışılır d 

ile z arasi bir ses çıkar 
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'muhammed Diyauddin' ismi 'muhammed ziyauddin' denir yani asli ise 

'Muhammed Dziyauddin' diye okunur dil sag azilara veya sol azilar 

arasina konabilir, ashabdan ebu bekr efendimiz iki tarafi ile de bu harfin 

mahrecini cikarabilirmiş 

 

Raşidi Tarikatında Hızır Makamı ve Zikri  

 

Sen hiç ölmek üzere kurumak üzere olan bir çiçeğe bir güle su verip, 

onun hayata yeniden tutunmasını canlanmasını sagladınmı? bundan 

seneler önce uzak bir memlekette calişmaya gidiyorum, ve orada bir oda 

kiraladım orda kalıyorum, ve birgün işden geldim ve, ibadetimle, 

yemekle falan ugraşıyorum, cam yarım acık, bir kuş sesi geliyor : "cakcik 

cuk,cakcik", ben duyuyorum, amma ne oluyor diye camdan (Pencereden) 

bakmak, bir türlü aklıma gelmedi. Az sonra, farkında olmadım, ses 

susmuştu, az sonrada ben, biraz hava alayım ve, cayır cimene bakayımda, 

gönlüm ferahlasın diye, camı (pencereyi) acdım, ve camdan aşagı bakdım 

ki, bir serce yada bir bülbül yagmursuyu bidonuna düşmüş, ve su iceyim 

derken, icine düşmüş ve, cıkamamış ve bogulmuş, meger ses, o ses o 

imiş, imdat diyormuş amma, ben angutluk edip, o an bunu anlamadım, 

ben kuş dili bilmem be Ey Yar, Ey Salik, Ey Sofi, Ey Sofiyem, o yüzden, 

bilseydim, belki onun "imdat! yardim et! boguluyorum dediklerini duyar, 

bahceye cıkar, onu hayata döndürürdüm. Bazen ecel geldimiydi, Allame 

olsan, veya Peygamber olsan, veya,mehdi olsan, yardim edemezsin. 

Cünkü senin makamin henüz o kivama ermemişdir cünkü. Ey Sofi, o 

yüzden adımlarına dikkat et, ve bir damla su icin canından olma, su 

icilecek ve, icilmyecek yeri ayırt et artık, yine Ben bir damla aşk 

şarabından iceyim derken, bazılarının canına sebeb olmakdan korkarım. 

Bak bazıları benim erişemeyecegim kadar uzak bir yerdeler, halbuki 

penceremden bakınca, görecek kadar da yakınlar amma, bak bazen 

mehdi olsan evliya olsan,.. yetişemezsin, o kuşa oldugu gibi. Ey bülbül 

hayata küsme, ve aynı ışık kelebeklerinin, yanma pahasına, lambaya 

yahut da muma dogru saldirmalari gibi sevdigine saldırma, nede küsme, 

bak diyorum ya ben bile yetişemedim, o (Bülbül) ne diyor, ben 

bilemedim, o na HIZIR bile olamadım, yani el-Müheymin işde bende 

tecelli edecekti o an amma biz henüz o zaman daha ermemişdik o an, 

Elmüheymin nedir işde HIZIR olma hikmeti, amma ben o an o isimin 

esmanın manasını henüz bilmiyordum, bak Sofi/Sofiye! sen sen ol suya 

düşmüş bir sinek, bir kelebek, bir karinca görürsen o aşkin, sevdicegin 

icin ve MEHDi AŞKINA , sen o nlara yetiş ve, o nu Kurtaran, meded eden 

HIZIRI ol, bu daha yolun başlangici, ve onu bogulmakdan kurtar, 
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kurumaya yüz tutmuş bir cicek mi gördün, biraz su ver, agzı kurumuş bir 

hayvanmı gördün, biraz su ver, aclıkdan eti kemigine deymiş, yapışmış 

bir hayvanmı gördün, bir dilim ekmegin varsa, yarısınıda böl o na ver. 

sen müheymin ve HIZIR cübbesini giy ve, şefaat etme yetkisini al, cebbar 

ol biraz, Ey sofi! o an Ben bak olamadım, bazen, bazen, bazen 

işde,........belki biraz daha cırpınsa idi o kuş, biraz daha sabredip 

dayanabilse idi, ben pencereyi acacakdim, ve görecektim o nun halini, ve 

belki HIZIR olup kurtaracaktim O nu. Amma kader işde, bazen ne 

hiziriliga, ne vezirlige, ne de mehdilige taakat bırakmıyor, insanız ve Ey 

Sofi/Sofiye! insan etten kemikden kandan, insanin Rabbi olmasa, insan 

aciz varlık, Rabbimiz Cenabı Allah ise yüce varlık, ve yaratan, her an 

herkesten haberdar olan, biz ise, ancak onun haber ettiklerini, 

bildirdiklerini bilebiliyoruz, yoksa, o haber etmezse, işde yapacak birşey 

de, bir bilgide yok. 

işde Raşidi Tarikatinda HIZIRLIGA cıkma makamı burasıdır, bak bende 

bir oldu, iki oldu, sende kac defa olacak, o gecitten köprüden gecerken 

başarirsan, Tarikatin pirini aramak icin, gözlerini yum, 13 estagfirullah 

de, ve olan biteni, icindeki kalp dilinden, ona hem hal et, anlat ki, ve 

birde isim ve yer ve konumda bildirki, kimler o makama bu sene cikmiş, 

yada cikamamiş bilelelim. 

 

 

HIZIR MAKAMINA CIKANLAR iCiN HIZIR DUASI 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA VEYA 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

DURUMA GÖRE YAPTRIMMI YOKSA YIKIMMI 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

sübhaneke ente ilahe hayrürazikiyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül varisiyn 

sübhaneke ente ilahe hayrül fatihiyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül hakimiyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül faziliyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrünnasiriyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül muhsiniyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül kaviyyul kaimü, 

sübhaneke enterraufürrahimu 
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vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah 

 

ve salli ala Muhammedin ve adede men salli aleyhi ve adede gatratil 

emtari ve adede evragil eşcari ve adede enfasil müstagfiriyne bil eshari ve 

adede ma kane vema yekünu li yevmil haşri vel garari ve salli aleyhi ma 

teagabelleyli vennehari ve salli aleyhi mahtelefel melavani ve teagabel 

asrani ve kerrerel cedidani vestagbelel fergadani ve adede emvacil bihari 

ve adedede merri mali vel fizari 

 

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala elihi ve eshabihi ve etbaihi 

ecmaiyn ve selamün ala cebrail ve mikail ve israfil ve azrail vel melaiketül 

hamelei arş vel münker nekir ve selamün alel melaiketül mükarrebin 

vennebiyi verresulu ecmaiyn ve selamün alel evliyai vessalihin 

selamüllahi ve selavatullahi aleyhim ecmaiyn 

 

velhamdülillahi rabbil alemiyn 

Bu Duanin Kullanim Talimatnamesi sadece o hal ehline özel talim edilir. 
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Her namaz öncesi ve sonrası 13 Estağfurullah çekmek 

 

 

Raşit Tarikatı derslerine devam edelim: 

Mehdi askerleri Her namaz öncesi ve sonrası 13 Estağfurullah çekecek 

demiştik. Nakşibendi Tarikatında olanlar 25 çeker. Biz ise 13 çekeceğiz 

demiştik, 25 li tabancanin 2 şarjöründen birisiyiz biz, ve 25'in yarası 13, 

bizim askerimiz namazların önünde ve sonunda 13 Estağfurullah çekecek 

demiştik. ve güne başlarken, sabah ilk Estağfurullah çekerken, günü 

açıyorum diye çekecek, bir güne başlama tövbesi, yatsıyı kılıp namazdan 

sonra da 13 Estağfurullah çekecek tövbe edip Gönün Defterini 

kapatıyorum diyerekten çekecek. aradakilerde aralarda işlediğimiz 

günahlar içindir. 
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16.SINIF SOFiLER 

 

Muhammed dediki "iki günü birbirine eş olan zarardadir." 

 

şeytan ve deccal aleyhillane hic boş durmuyorlar, hergün bize karşi yeni 

bir silah üretiyorla, ve bizimde onlarla savaşacak yeni silahlara 

ihtiyacimiz var, allah bize, o gün hangi silahi ikram ederse, onu alip zikir 

corbamiza katmak zorundayiz, yoksa onlarla savaşamayip yenik düşeriz. 

ve yine bize varid olduki yine, yeni bir silah kuşanmamiz lazim, cünkü 

dedikya kafir deccal frekans ile oynuyor, ve bizim yazdigimiz bu 

dualarinda kehrwertini aliyor, ve mesala duamaizin başinda, "onlar 

namazlarini muhafaza ederler" diye zikrediyozki, biz de o ayette gecen o 

nlar zümresini kaitilipda nerde olursak olalim namazimizi kilip 

kacirmayalim istiyoruz, ve kafir ise, ben bunu zikredip cekdikce, o da onu 

ters ceviriyor ve oluyormu sana "onlar namzlarini kacirirlar" ve o zaman 

bir de bakmişin öglen namazi calinmiş, ucmuş bilme ertesi gün sabah 

gitmiş, veya hakeza hakeza, siz anlyin artik, yine biz "ya halim ya selim" 

cekiyoz yani sakin olabilmek icin, ve o da onu ceviriyor ve bize bir hiddet 

geliyor, ve yanardag gibi yeri gögü püskürüyoz, yani zor azizim, bu 

kafirlerle mücadele zor, silah lazim, ve yine varid olan silah ise, tam 

olarak : 

 

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bir gece Rabbine şöyle dua 

etmiştir: 

 

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen 

Kendini sena ettiğin gibi yücesin." 

 

"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet 

ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 

'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz 

Onun katındadır." 

 

(Hadis-i Şerif ) 

 

مَ  حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ ِن اارَّ  

 

ُ َما يََشاء َويُثأبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الأِكتَابِ  ُحو َّللا   يَمأ
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Yemhûllâhu mâ yeşâu ve yusbit(yusbitu), ve indehu ummul kitâb. 

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Allah, dilediği şeyi siler, yok eder (mahveder) ve (dilediği şeyi) sabit kılar 

ve ümmülkitap (ana kitap), O'nun indindedir (nezdindedir). 

 

(Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 39. ayet ) 

 

ve saliklarimiz yol tarikatimiza tabi olan, yol arkadaşlarimiz, bizim 

yolumuzda, şu an durdugumuz yer olan yere gelince, belalar musibetler 

etraflarını sarınca, ve atıkları her ok kendinizi vurar olunca, ve hatta 

elinde tuttugun senin olan bir bicak bile seni kesmeye yeltenince, anlaki 

buraya ayak bastin, ve Allah bize burada bu silahi gönderdi ki henüz 

bende tam manasi ila kullanmiyorum, amma kullanim talimatnamesi şu 

olaki, biz o duanin sadece 

 

Zikirimiz Budur 

 

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim." (Extern o bela gidesiye kadar Günde 41 defa) 

 

işde bu ayeti okurken öyle tefkkür edesin ki ey salik, ey yolcu: 

Allahdan gayri bir mevcudat yokdur öyle olunca o sana hişimlanan bicak 

da allah var ancak o bicak bir sükastci şeytan veya cin veya deccal 

askerinin eline gecmiş (amma gercekden leinde amma frekansi elinde) ve 

onunla sana karşi savaşiyorlar, ve sen o bicagi, o esir edilmiş halden 

kurtarip senin safina gecmesi icin de ki işde : 

Ey yüce Rab "Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine 

sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim." ve şu an sen bana hişimlanan 

bir bicak oldun, cünkü kainatta sendan başka bir mevcudat yok ise, 

öyleyse o senin hişimlanan bicak oldugun halindende, senden, sana yüce 

rabbe siginirim, senin o bicagin veya frekansin esir edilmemiş ele 

gecmemiş, ve galip olan Allah haline iltica edip siginirim diye tefekkür et. 

ve bu yukardaki duayi günde 41 defa okuamaya devam et. dedimya 

sayida degişiklik olabilir henüz tam testden gecmedi daha. 
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Dua bu, ve bu dereceye erenler icin 16.SINIF SOFiLER icindir 

 

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim." (41 defa Haricen okuncak) 

 

 

o mertebeye erdigin zaman, Böyle zikret, ve o köprüden gec.  

 

Öyle olunca Kabe'ye dönmekten daha evla olan bir kalbe doğru 

dönmektir. yani bir insandan bir şey istiyorsan, ya da biri sana 

sesleniyorsa, senin ona dönmen, namaz kılıyor olsan bile, ona dönmen 

daha evlâdır. hani Peygamber Efendimizin başından geçmiş, 

Peygamberimiz birisini çağırdı o namaz kılıyordu namazını bozup da ona 

doğru gelmedi, daha namazını bitirdi geldi, Peygamberimize Neredesin 

sen dedi, O an ayet indi, peygamber sizi çağırdığı zaman her şeyi bırakıp 

ona gidin diyerekten  

 

Bu sohbeti de Ebû Hüreyre naklediyor: 

 

Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem Ubeyy bin Kâ'b'in yanına vardı, 

'Ubeyy!' diye seslendi. Ubeyy o sırada namazdaydı. Ubeyy yüzünü çevirip 

baktı, fakat Resulullaha Sallallâhü Aleyhi Vesellem cevap vermedi. 

 

Ubeyy kıraat ve tesbihleri kısaltarak namazı hafifletti. Sonra kalktı, 

Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellemin yanına gitti, 'Esselâmü aleyke yâ 

Resulallah!' dedi. 

 

Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem 'Ve aleykesselâm' buyurdu ve 'Ey 

Ubeyy, seni çağırınca bana cevap vermene engel olan sebep 

neydi?'Ubeyy, 'Yâ Resulallah, namaz kılıyordum' dedi 

 

ِجيِم ,  ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ بِسأ  

 

 َ وا اَنَّ َّللاه لَُمٓ ۪ييُكمأْۚ َواعأ ُسوِل اِذَا َدَعاُكمأ ِلَما يُحأ ِ َوِللرَّ تَ۪جيبُوا ّلِِله َمنُوا اسأ ِء َوقَلأبِ۪ه َواَنَّهُٓ  يَٓا اَيَُّها الَّ۪ذيَن اَّٰ  يَُحوُل بَيأَن الأَمرأ

َشُروَن    اِلَيأِه تُحأ
 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Yâ eyyuhâllezîne âmenûstecîbû lillâhi ve lir resûli izâ deâkum limâ 
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yuhyîkûm, va'lemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihî ve ennehû 

ileyhi tuhşerûn. 

 

Meali : 

 

Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın 

ve Resûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. 

Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız. 

 

Sadakallahul Aziym ENFAL-24. ayet 

 

Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem, 'Allah'ın bana vahyettiği 

Kur'ân'da, ‘Size hayat bahşedecek bir hususa sizi dâvet ettikleri zaman 

Allah ve Resulüne icabet ediniz' emrini bulmadın mı?' buyurdu. 

 

Ubeyy, 'Evet, buldum, inşaallah bir daha bu hataya dönmeyeceğim' dedi. 

 

Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem, 'Sana ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne 

Zebûr'da, ne de Kur'ân'ın diğer kısımlarında bir benzeri indirilmemiş 

olan bir sûre öğretmemi ister misin?' buyurdu. 

 

Ubeyy, 'Evet, yâ Resulallah' dedi. 

 

Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem, 'Namazda nasıl okuyorsun?' diye 

sordu. 

 

Bunun üzerine Ubeyy, Ümmü'l Kur'ân olan Fâtiha Sûresini okudu. 

 

Resulullah Sallallâhü Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: 

 

'Nefsim kudret elinde olan Zat'a yemin ederim ki, onun benzeri ne 

Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebûr'da, ne de Kur'ân'da indirilmemiştir. O 

mesnâ'lardan yedi âyet ve bana verilen yüce Kur'ân'dır.'  

 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Çağırdığı zaman davetine icabet etmek, müslümanın müslüman 

üzerindeki haklarındandır"  
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(Hadis-i Şerif , Nesaî, Cenâiz, 52; İbn Mâce, Cenâiz, l; Dârimî, İsti'zân, 5)  

 

Başka bir hadiste, davete icabet etmeyenin Allah ve Rasûlüne karşı 

gelmiş sayılacağı bildirilir  

 

(Hadis-i Şerif , Müslim, Nikâh, 110; Ebû Dâvud, Et'ime, l; İbn Mâce, 

Nikâh, 25). 

 

 

yani orada Allah seni çağırıyor, peygamberin içinde Allah var, Allah 

görüyor seni, Senin Allah rasulüne yönelişin, Allah'a doğru yöneliş, 

Kabe'ye doğru yönelmekten daha evladır. namazdan bile mühimdir, yani 

o yüzden Namazda imam dua edeceği zaman, Kabe'ye sırtını döner, 

yüzünü cemaata doğru döner, her kalp bir Kabe gibidir zaten, Allah'ın 

tecelli yapacağı yer. Lebbeyk odur işte, hac da tane söylenilen lebbeykler 

sen beni buraya çağırdın, Rabb'im sana yöneldim demek tir, çağırması 

bazi zaman bir dilenci olaraktan, yada bir kedi bir köpek olraktan da 

çağırdığı zaman,yani bir köpek susamış, bir köpek olarak beni seni onu 

çağırdığı zaman, Lebbeyk, Rabbim Buyur, Ne isteğin, ne ihtiyacın var, 

demektir ona yönelmek demek, bir kalbe, canli kabeye yönelmekdir. 

Allah'ın ihtiyacı mı var Allah'ın? Allah köpeği yaratmış, Allah'ın köpeği 

yaratmış ta kâinattan dışarı mı atıvermiş, halbuki köpek de de Allah'ın 

bir tecelliyatgahı olan kalp var, ve o an o köpek susadı, Acıktıysa, senden 

hav hav diye bir şey istiyorsa, Lebbeyk Buyur Rabbim, ne ihtiyacın var, 

görebilir miyim, yapabilir miyim, elimden gelir mi, diye ona yönelmek, 

Aynen Arafat'ta, hacda, Allah Allah diye tavaf etmekten daha evlâdır, öyle 

O da kalp taşıyor, köpeklerde canlı, kalp taşıyor, oradaki Kabe canlı değil 

bile, sena oraya yönelmekten dahafaziletlei olan içinde ıslaklık Taşıyan 

bir kalp sahibi o köpeğe yönelmen, kediye yönelmen ya da bir insana, 

Ahmet amca ya, Mehmet amca yönelmen daha evlâdır, geçerlidir, 

Lebbeyk manası da budur. Buyurun, Ne yapabilirim, elimden ne gelir, 

Buyur Ne yapayım,su mu istiyorsun, Acıktın mı? 

 

Allah acıkır mı? Evet acıkır, Allah Allah susar mı? Evet susar, 

 

Denilir ki Hz. Musa'nın kavmi Hz. Musa'ya derler ki; "Yüce Allah'ı 

soframıza davet et. O'na yemek ikram etmek istiyoruz." Hz. Musa (a.s.) 

kavmine kızar. Der ki; "Bilmiyor musunuz, Yüce Rabbimiz insanlara ait 

böyle eksikliklerden pak ve uzaktır? Onun için böyle haller düşünülemez. 

Yüce Allah'ın sizin ekmeğinize yemeğinize ihtiyacı yoktur. Allah yemez, 
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içmez, uyumaz." Ancak kavmi ısrar eder. Daha sonra Hz. Musa Yüce 

Rabbin vahyine ulaşınca Rabbimiz sordurur: "Musa, kavminin isteğini 

neden bana iletmedin? Onlar beni yemeğe çağırdılar." Hz. Musa der ki; 

"Ya Rabbi, seni tenzih ederim. Senin sıfatlarını biliyorum. Sen böyle 

şeylerden (ekmekten, yemekten, su içmekten, uykudan) arınmışsın. 

Paksın, münezzehsin." Yüce Rabbimiz Hz. Musa'ya buyurur ki; "Kavmin 

hazırlık yapsın. Cuma günü ben onların davetine karşılık vereceğim." Hz. 

Musa kavmine döndüğünde bunu onlara söyler. Kavmi müthiş bir 

hazırlık yapar. Çeşit çeşit yemekler hazırlanır. Her ev yemek getirir. 

Hazırdırlar. Ve Yüce Rabbi beklemekteler. Ancak gelen giden yok. Neden 

sonra akşam üstü, her tarafı dökülen, gariban ve muhtaç olduğu belli 

olan bir fakir gelir ve "Bu fakire bir lokma" der. Halk ve Hz. Musa derler 

ki; "Biz, Yüce bir misafir bekliyoruz. Sen bekle, hatta bize su taşı. Sonra 

seni doyururuz." Beklerler. Gelen giden yok. Kavmi Hz. Musa'yı kınarlar. 

Fakir de, bir şey yiyemeden yoluna devam edip gider. Ertesi gün Hz. 

Musa'ya Rabbin emri tecelli eder. Hz. Musa der ki; "Ya Rabbi, ben 

mahcup oldum. Sizin lütfunuz o sofraya tecelli etmedi."  

Yüce Rabbimiz buyurdu; "Musa ben geldim. Ama siz beni doyurmadan 

gönderdiniz." Hz. Musa hayret içinde; "Ya Rabbi nasıl olur?" deyince 

Rabbimiz buyurdu; "O fakir geldi ya ! İşte ben o fakirin yanında idim. 

Onu doyurmuş olsaydınız bana ikram etmiş olurdunuz. Bilmiyor 

musunuz? Ben yoksulun, muhtacın, düşmüşün yanındayım. Ona ikram 

ettiğinde bana ikram etmiş olursunuz. Ben susamış kulumun 

yanındayım. Ona su verdiğinizde bana su vermiş olursunuz." 
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RAŞiDi TARiKAT DERSi 13. SINIF SOFiLER 

 

Kuran kainattir ve ve Fatiha Mehdi, ve Fatiha kuranin rar peketi gibidir, 

bir rar pektinin açılıpda, tekrar kainat olmasi için, nasıl rar peketini açan, 

rar veya zip paketini açabilen bir programa ve yazılıma ihtiyaç var ise, 

işte kuranin başında da, euzu ve besmele vardır, ve fakat kurandaki 

bütün diğer sureler okunurken, sadece besmele ile okursan olur, çünkü 

kuranda öyledir. ancak yeni kuran okumya başlayan kimse, başinda bir 

de euzu çeker, ve fakat püf noktası : Diğer sureler besmele ile okunsa da, 

fatiha için illa euzu okunur, işte euzu o fatihayı açacak rar programı 

gibidir de ondan, zikirmizdeki fatihalar euzu besmele ile okunur, diğer 

kulhu ve benzeri sureler, sadece besmele ile okunur. Bunuda, sadece 13. 

SINIFA çıkan, ve bu vaaza ulaşan sofilerimiz bilecek inşallah. 
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Raşidi Tarikatı Zikir (Vird) Adabı 

 

Zikrullah dört türlü yapılır. 

 

1-Yalnız lisan ile yapılan zikir: 

 

2- Yalnız kalp ile zikir: 

 

3- Kalben ve lisanen zikir: 

 

4 - Namaz gibi beden ile yapilan Zikir 

 

5 - Hac gibi sadaka gibi mal ile yapilan Zikir 

 

(Vird) Adabı 

 

1. Vakit  

Öncelikle yeni girenler Intisab Zikirini Günde Bir defaya mahsus olarak 

eger mümkünse sabah namazindan hemen sonra güneş doğmadan önce 
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çekerler. Eğer o vakitte müsait değilsek ikindi namazinin hemen 

ardindan sonra zikiredilir. 1. adab zikiri bu vakitlerde zikiretmekdir . 

Eğer bu iki vakitte de müsait degil isek vaktimizin en müsait olduğu 

zamanda zikiredilir. 

 

2. SAYI ADET 

 

yeni intisab edenler sadece intisab zikirimizi  40 gün okuyuncaya kadar 

devam ederler, eger onlarda 40 gün icerisinde, bu zikirler rahat okunur 

hale gelip, ahlak halini alinca, cekmeden duramaz hale gelince, yani 40 

günün sonunda, tarikat pirinden destur almaya gerek kalmadan,  1. 

SINIF zikirini çekmeye başlarlar. yine birinci sinif sofiler, bu zikir 

onlarda ahlak olunca kolayca okur hale gelince, yine tam 40 gün 

okuyunca, hani burda 40 günden kasit, ard arda 40 gün olmasi şart 

degildir. aynen nasil bir şirkette işe girince takavite ayrilmak icin, en az 

5000 iş günü sigortali calişmiş olmak gerektigi gibidir, yani adam 5000 

iş gününü, ya ard arda her gün calişip, bu toplam 15 seneye tevafuk eder, 

ve ya adam senenin iki ayi boş geciyordur, sezon işcisidir, sezon 

kapaninca boşda kaliyordur, öyle olunca, bu adamin her sene iki ay acigi 

var, o yüzden 5000 iş gününü 15 senede tamam edemez, ve  o aciklari da, 

ne zaman calişip doldururda toplam 5000 iş gününü doldurursa, o 

zaman takavite hak kazanir, amma şimdi birde yaş yasasi cikardilar, o 

yeni durumlar. hani burda bunu misal olarak verdik, yani işde sizde bu 

40 günün 30 gününü ard arda cekmiş olursaniz, bir hafta mesala 

cekemdiniz, yahut iki gün cekemediniz,  hasta falan filan oldunuz, o 

zaman işde, o cekdiginiz gün sayisi not edilir, yani takvim tutulur, ve iyi 

oldukdan sonra, yine cekilmye devam edilir, ve ne zaman tam 40 gün 

oldu o zaman intisab zikiri cekiyorsa 1.SINIFA gecer  Yahut 1.SINIF zikiri 

cekiyorsa, 2. sinifa gecer, 2 yse 3e gecer. ve ilk 3 sinifin zikirlerini yazdik 

sayfamizda, ondan sonrakiler yakinda eklencek yine, ve ondan 

sonrakilerde belli zikirler sadece sayi olarak degişcekdir, ve  amma ana 

kadran koruncakdir. yine birinci sinif zikiri cekerken, vaktim var mesala, 

bir cekilcekleri, iki  ceken, 2 cekilcekleri üc ceken olmaz, birinci sinif 

sadece bir cekecek, ikinci sinif iki yazan yerleri iki, 10 yazani on cekecek, 

sayiya dikkat edilcek, yoksa ikinci gün cekemezsiniz. ve yine 10. sinif 

sofiler zikiri aynen zikir evradi pro 8 de yazdigi gibi ceklerler, adetler 

ordakigibi. 10. SINIF ceklenerde o zikir ahlak olunca  artik mevsim 

zikirine gecme vaktinin geldigini gösterir. 

 

3. Mevsim Zikiri 
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10. SINIF sofi artik zikir onda ahlak olunca artik günde iki defa 

zikretmeye başlar, yani zikiri 1,5 saate, düşürenler artik salavat ve 

fatihada da okumaya  başlar, ve sonra ise, ondan 40 gün dolunca, artik 

ahlak olunca, ilkbahar ve yazlari, eger vakit müsaitse sabah uzun, "Hizbül 

Kebir",  tam zikiri okur, ikindiden sonra "Hizbül Kasr" okunur ve yine 

sonbhar ve kışları ise bu sefer sabah "hizbül kasr" akşamlari "hizbül 

kebir" okunur ve yine salavat ve fatihalarda okunur  fatihalar sadece 

günde 1 defa okunur. 

 

3. HER SINIFIN SÜRESi 

 

Normalde her sinif zikiri 40 günde katedilir, 40 günde ahlak halini 

almamiş ise, biraz daha gayret edilir, amma zorlanmaz, ve o zikir onda 

ahlak olunca, kolay hale gelince, bir üst sinifa gecilir. üst sinifa gecmek 

icin tarikatin pirinden destur almaya gerek yokdur, üst sinifa gecilir, eger 

üst simnif zikirmni cekerken onda sendeleme olmuyorsa, devam edilir, 

üst sinifda sendeleme olursa, tekrar bir alt sinifa dönülür. 

 

Zikir Nasıl Yapılır ?  

 

Sessiz  sakin olmalıdır. (Yüksek  sesle  değil,  kendi  duyacağın 

kadar  sesle olmalı.) 

 

Mutlaka abdestli olunmalı diye bir kuralimiz yok, eger abdestli olmak 

mümkünse abdestli olunur, abdest mümkün degilse, evde arabda iş 

yerinde bir adet ince iki el sigacak büyüklükdeki fayans bu işi görür, 

toprak cinsi taş cinsi cam cinsi herşeye teymmüm edilerekde 

zikiredilebilir, yine abdest ve teyemmüme fırsatımız olmadıysa, mesal 

trende otobüsde gidiyorsak, abdestsiz olarakda zikiredilebilir, carşida, 

pazarda, otobüsde, bir yerden bir yere, işimize aşimiza giderken dahi, 

vakti degerlendirip, zikirimizi eda edebiliriz, yine zikir artik ezber olunca, 

televizyon seyrederkende zikir edilbeilir, bir yandan televizyon, ve bir 

yandan da zikir de müsaitdir, arabanin licht maschinesinin elektrik 

ürertmesi gibi, arabanin hareket etmesi, zaten onun elektrik üretmesini 

sagliyor, ve öyle olunca hereket ettikce üretir, bir yandanda aküyü 

doldurur degilmi, öyle olunca onun saga sola gitmesi, durmasi kalkmasi, 

elektrik üretmesine engel degildir. sadece stop edince  durunca yani 

motoru susturunca üretmez degilmi, yani sen susunca  zikrinin enrjisi 

üretilmez, yoksa televizyon seyrederkende, dilin bir yandan zikredebilir, 
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yani tevizyonu seyretmek dilinin zikiretmesine engelmi yani, degil, o 

zaman nedir yani.  

 

Zikirmizin kazasi yokdur 

 

DiKKKAT  Zikirimizin kazasi yokdur yani bir gün zikir edemedin diye, 

ikinci gün müsait olunca, o gün dünkünüde ceken olmaz, ikinci gün, 

sadece o günkü cekilir, yani öncekini kaza edip iade etmek yokdur. 

 

EXTRA zikirler 

o hal ve durum vuku bulunca cekilir. 

 

GAFLETLE YAPILAN VE RUTiN OLMUŞ ZiKiR, ZiKiR  DEĞiLDiR  

 

Gafletle kılınan namaz, namaz değil, zikirde zikir değildir, yani zikir ve 

namaz uyaniklik halidir. ve zikir Allahi anma ve hatirlamadir, cuma 

namazi o haftaki olaylari müzakeredir. nitekim namazda her ne kadar 

aklimiza, o gün yapip ettiklerimiz, ve edeceklerimiz, o beş dakikanin 

icine, hücum etsede, işde o beş dakika, sanki günü müzakere etme, ve 

yine allahi hatira getirme vaktidir. Gününü müzakeresinde ben bunu 

yapinca ne oldu, Allah ne murad etdi gibi tefekkür lazim, yine zikirler 

manasizca, şuursuzca cekilince tesir göstermez. yani onun sendeki 

oluşturacagi ulvi tefekkür, ve olacak olan marifet açığa çıkmaz, ne zaman 

uyanik olrak zikirettin, şuurunda hergün acilma olup, Allahin ilim 

deryasina dalmya başlayacaksindir. bir gün olmasa, bir ay sonra sende de 

bu tefekkürler başlayip, meleklerden ilham almaya başlayacaksin amm 

aiyi ilahm ile kötü ilhami ayirt edecek kadar islam şeriatini bilmen lazim. 

hatta bazen uzaklardaki birilerini hatta ölülerden, dirilerden haber 

gelecek.  Amma sen uyanik olrak zikredersen. Az önce dedik  tv 

seyrederken de zikiredilir. yani biz imam hatipde trampet takiminda 

tembirdekciydik, hem bir yandan tembirdek çalcan, hemde notasina göre 

çalacan hemede ayaklarını grubla birlikte sağı solu denk atacan 

şaşirmayacan, ve yine geçit alanına gelince de selam vercen birde. yani iki 

üç iş yapmak zikirede engel degildir. yine araba kullanmak gibi, ayaklar 

ayri iş, eller ayri iş, gözelr ayri iş , ve yine akıl ilede, her an uyanık olmayı 

gerektirir, bir an uyudun, kaza yapar geberirsin, o yüzden zikir  ve 

namzda Allahı andığını bilmekdir. Allahı unutupda gafil gafil zikredip 

birde bundan meded beklemek kadar ahmaklık olamaz, yani zikirleri 

cekerken onun manalarinida ögrenmek, ve ne dedigini bilmek, şuurlu 

cekmekdir. sonra onlari şuurlu cekince, yine yani gafil degil, gecit alanina 
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gelince selam vermek gibi, hani namazda şeytan günün meşgalelerini 

aklina getirir dalarsin, sonra birden bire, namazi hatirlarsin, cünkü o 

vesves veerip cikmişdir, sen o cikinca kendine gelince, ücmü kildim, 

ikimi unutuveririsin, cünkü daha önce namazda degildinki, tarlada 

takkada, işde aşda, karida kizda cocukdaydin, aklin başina gelipde, 

namazda oldugunu hatirlayinca, sapittin işde, öyle olunca namaz  ve zikir 

uyanik olma halidir. amma insan ne kadar zorlarsa zorlasin, illa o vesves 

gelcekdir, gaflette olcakdir, amma işde uyanik olmaya gayret etmek 

demek, gecit alanina gelince selam verecegini unutup es gecmemek 

demekdir.yani uynaik olup bir nota atlamamak gerekir, tv seyrederkende 

zikirde neyi ne zaman kac kere cekdigini unutmamak lazimdir. işde 

yine  usta olmuş bir şoför, rutin her gün gidip geldigi bir yolda, bir da 

uzunsa yol, ve trafikde karman corman degil, ve sakin ise, giderken 

birden gaflet basar, ve uykun gelirya, zikirde böyleldir, rutin olmuş ezber 

olmuş bir zikiri cekerken daha iki üc tesbih gecince, seni uyku basar. ve 

şeytan,  seni zikirden  alakoymak ister , ne yapacan o zaman, 

oturuyorsan, ayaga kalk, ve odada yürüyürek cek, veyahut  elini duvara 

biryere meshet, ve başina kaplama mesh yap, yahut  sonra elinin tersi ile 

ensene dokunki gözlerin acilsin, yahut ensen soguk su cal, yahut direk 

aydinlik ve işiga bak, ve uykun acilsin sonra zikret. veya yürüyerek 

zikredersen, yine sana uyku veremez , oda da gezinerek zikret. 

 

Zikirde Tökezleme veya Durma olursa 

 

Biz bazen zikirde tembellik edebiliriz uhrevi ve bazi manevi sebebler bize 

engel olur cünkü sürüde topal koyunlar vardir sürünü bazen onlari 

beklemesi lazim gelir yoksa sürü vediri giderse o topal kör koyunlar 

arkada kalir ve kurtlar yem olur ve helak olur, öyle olunca ben cekmiyon 

diye sende cekmecen diye birsey yok  

mesela ben istanbuldan ankaraya ucakla giden birisiyim ucak bazen rotar 

yaparsa sen ise istanbuldan ankaraya mesala trenle gidiyor olabilirsin 

ucak rotar  

yapinca trende rotar yapmaz azizim yine trende rotar yapdiysa mesala 

otbüsle gidenler zikiri cekicek kardeşim yani otobüs rotar yapmaz yahut 

taksi yahutta ankara balgatan kizılaya yürğyen gibi ankaradan ankaraya 

giden  zikir ceken en basit zikiri cekenlerde var onlarda bu kadar basit 

zikirı cekemezse balgattan ankaraya yürüyemezse ben daha ne diyen. bu 

kadar ahmakliga kardeşim. ben bekliyorsam veya bekletiliyorsam bilki 

sürüde tökezliyin veya tökezleten birilri var demek olur, yani onlari 

beklemek icabet ediyor hani muhammed sürüsü gidiyordu hz ayşenin çişi 
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yada haceti geldi, sürü durmadi, ve yürüdü sonra ayşe geride kaldi cişini 

hacetini yapti devam etdi, bu sefer de  iftira etdiler ve dediler  ayşe zina 

etdi, işde orda sürü duruverseydi bu olmazdi azizim, muhamed  başinda 

dururdu cişini yaptirirdi ve yola devem edirdi ve bu iftira da omazdi, ama 

işde orda sürüyü durdurmadigi icin başina bela buldu, ve bize dur 

geldiyse,  biz o sürünün başi oldugumuz icin, amma  sürünün reisi 

muhamed diyebilirdiki ben ayşeyle kalan siz gidekoyun ben size yetişirin 

deseydi, onlarda yavaş yavaş giderlerdi sonra o onlara yetişirdi olmazsa 

az ilerde onlarda dururdu beklerlerdi zaten  

 

mesele budur vesselam. 

 

 

SAYIYA RiAYET HUSUSUNDA 

 

Anlatilirki muhammed namazda rukudan kalkinca semiallahu limen 

hamideh der , ordan bedevinin biri coşar başlar dua etmeye rabbene ....... 

ve uzunca dua eder namazin sonunda selam verince, kimdi o der 

muhammed, ve o na kizmadi  ve tasdik etti derler,  

 

peki öylemidir bu hadis? 

 

Namazda adab ve erkan diye birşey vardir, rükunlari ardi ardina yapmak 

diye bir kural vardir, yani seri birşekilde sekteye ugratmadan yapmak 

lazimdir. ve öyle olunca sen eger rukudan sonra secdeye gitmeyipde iki 

saat dua edersen ne olur, git birde yemek ye su icde gel o zaman, oldumu 

bu bazi mezhebler bunu esas almiş, nasil mezheb imamiymişki bu adam, 

böyle bir hüküme karar vermiş ve bu adama uyan ve onun duasina 

iştirark eden herkesin namazi bozuldu, namazdan cikmiş oldualar, cünkü 

muhammed rukunun ardina secde etmek zorunda, ve semiallah dedi ve 

rukuya gitdi, bu adam haala ayakda, haaala ayakda dua ediyon diye 

secdeye varmadi, ne oldu ,namazdan düşmüş oldu. ve öyle olunca bu 

adamin ardina takilan adamlarinda namazi bozuldu, ve muhammed bazi 

meseleleri aciklarken "ben nasil yapiyorsam, bana bakin, ve ben gibi 

yapin." dedi mesala adam kek yapmasini bulmuş, ve sen önce, kek 

yapmasini ögreneceksen, ayni onun koydugu kadar un, onun koydugu 

kadar şeker, yumurta koycan, önce bir usulu ögrencen, eger daha usulu 

ögrenmeden kalkip icine birazda fistik katan, bimem cilek katan olmaz, 

yani hukukda okurken, mezun olmadan kendini avukat hakim sanip, 

davaya bakmak hakkin yok. büro acmak gibi bir yetkin yok, barolar 
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birligiude bir bilrik var avukatlar birligi, o sana müsade edince ve bir 

baroya baglaninca büro acabilirsin, yok öyle hemn büro acmak, hani 

sahte dişciler vardir, adam dişcinin yaninda cirakdir, onu ver bunu ver 

derken, doktora baka baka yetenekli olunca ögrenir, ve köylere dişcilige 

gitmeye başlar, halbuku diş hekimi degil, denizli calda cokdur böyleleri, 

yani elinden bir kaza ciksa, sorumlu kendinsin, cünkü adam mütehassis 

degil, öyle olunca biz zikirimizde ve yaptiklarimizda nasil yapiyorsak, 

bize bakip, öyle yapin, kafanizdan uydurmayin, biz duayi bina ettik, önce 

bir ögrettigimizi cek ve sende ahlak olsun, ondan sonra tarikimizden 

mezun olunca, sende icine cilek kat üzüm kat kendi formülünü yap, 

amma kek tarifi bize ait tarif ise , aslini bozma, yoksa kekden başka bir 

şeyde sen icad et, bizim kekimizide bozma bari degilmi. yani bu yüzden 

bir tane M.A. diye bir hoca var adam, diyor şunlarida okursan iyi olur 

diyor, ve hatta belkide kendisi okurken onlarida okuyor, ve onun 

ardindan giden, onun inandirdiklarinin hepsi, o rukudan sonra, uzun 

uzun dua eden amca gibi, namazdan cikmiş oldu. yani tarikattan düşmüş 

oldu, ve namazdan cikmiş oldu, ve bütün sürüyüde tökezletti, o muydu 

bu muydu demeye başladi herkes, ey M.A hoca biz nasil tarif ettiysek, 

öyle yapicaksin, kendin bişey katmaycan, ve ilk motoru ford bulunca, 

adam daha ikinci sene birde 4 motorlu ucak icad etmedi, seneler sonra 

ucak icad oldu, yani öyle pire gibi boyundan fazla ziplama amca, dur otur 

oturdugun yerde, amma pireyede ziplama dersen olmazki, insanlik adim 

adim ilerledi, bir insan bir adim boyu ilerler, koşsa bile adim adim ilerler, 

yok öyle pire gibi kendi boyunun yüz kati ziplamak, işde bazi pire 

cibilliyatlilar girince, böyle hemen ziplayivermek ister, ve böyleri bazen 

okulda iki sinif sinif gecerler, ona bakan herkesde yanilir, onun zipladigi 

kadar karincayi nasil ziplatcaz, yahut bit var, bit pirenin 

ziplayamayanidir. hani bayram namazinda, bilmeyen, bilen birinin 

yanina dururki, ne zaman tekbir alcak, bakanda bende yanilmayan diye, 

amma eger o bakdigi adam zaten ahmaksa bilmiyorsa, bütün sürü onun 

yanindakilerde yanilir, yanliş adim atar. yine trampet takiminda bir 

adam veya bir sira yanliş adim attimiydi, onun ardindakilerde yanliş 

atmaya başlar, bütün sürünün düzeni bozulur, M.A. amca kizmadim 

amma, bu birdir ikidir olmadi, artik yeter, herkesi tökezletiyon, sana 

nasil tarif ettiysek, öyle oku, bundan sonra ne bir eksik, nede bir fazla 

tamammi, mezuin oldukdan sonra, kendi dükkanini acar tarikatmi 

cizcen, sonra cizersin yahut bizi birak, yada kendi tarikini kur kendi 

zikirini bul onu oku azizim.  

BESMELE DUASI ve BiTiRiŞ DUASI 
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Dedigimiz gibi virdimizi tarikimizin mensubu olan kimseler, Normal hali 

ile, hiçbir başka iş ile iştigal etmeden, sadece zikiri çekebilecekleri gibi, 

otobüsde işe çarşiya giderken yine televizyon seyrederken veya ,.... gibi 

başka işler ile meşgul ikende bir yandan virdimizi çekebiliriz, ancak 

virdimize başlarken virdimizin besmelesi ve giriş duasi olan 

 

"Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün 

aleyhim velahüm, yahzenun. 

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü! 

Ya Eyyühed deccal ve havaasike! 

inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela 

tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm 

illa şeytanirracim. 

Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel 

medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin."( ilk 

başlarken 3 defa) 

 

amma sonra herhangi bir sebeble, dünya kelami araya girerse, yani zikiri 

bölersek, ve herhangi bir sebebden konuşursak, o zaman virde, yani 

zikire tekrar dönmek istedigimizde yine bu giriş duamiz, bu sefer bir defa 

olmak kaydiyla, tekrar okunur, ondan sonra zikire devam edilir, yoksa 

araya dünya kelamı girerse, mesala rabbimizden eselüke duasi 

okuyorduk,  tam o sirada otobüsde giderken adamin biri bizi kizdirdi, 

ve  o adama" Allah belani versin e.. herif "dedin mesala, amma sen 

zikirdeydin ve zikirde Allahdan istek yapilan duayi okuyordun, ve orada 

zikirin ardina bu kelilerde girince, bu sefer Allahdan birde o adam icin 

bela istegi yapmiş oldun, yani Allah muhafaza ya o adam cok kötü bir 

duruma düşerse, o duanin etkisiyle, sen mes ul olursun, yani hani evliya 

celebi rüyasinda peygamberimizi görür, ve onu görünce, rivayet olurki 

"şefaat Ya Rasulallah" diyeckken, dili dolaşir ve derki " seyahat Ya 

Rasulallah" der, ve ondan sonra gezmedik yer birakmaz,  ve 

"seyhatnameyi" yazar derler, yani işde yanliş yerde yapilcak yanliş bir 

kelam, ya senin cok kötü bir hale dücar olmana, yada başkasinin öyle bir 

hale dücar olmasina sebeb olabilirsin. yada mesala diyoruzki duanin bir 

yerinde vedfea duasinda  "şeytani ve hizbini askerini benden uzak et" 

diye dua ediyoruz,  amma tam o sirada yanimizdaki biri tiksirdi, ve 

elhamdülillah dedi, senin üzerine ona yerhamukellah demek vacip oldu, 

ve sende zikiri birakip o sirada "yerhumukellah" dedin ve sonra zikire 

devam ettin, ne oldu şimdi, şeytana rahmet dilemiş olursun, yani öyle 

olunca zikiri herhangi bir sebebden zikiri ve virdi birakan kimse, zikire 



©Rasittuncakitapları 
 

 
246 

 

geri dönececeği zaman, önce giriş duamızı okuyacak, ondan sonra zikiri 

devam edecek.  

 

Yine duamızın bitiriş duasi vardir, aynen kuran okurkan okunan, yani 

kuranı okumayı bitirnce  okunan "sadakallahul aziym" diye bitiriş duası 

olan kelimeyi kullanmamız gibi 

bizim bitiriş duamiz ise  

1- „Rabbi inneke semîud duâi.“  

2- „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“ 

3- "Adede ma vesiahu ilmullah" 

 

dir yani  ya zikirmizi tamamen bitirince, yada  herhangi bir sebebden 

zikiri bırakan, ve o an artık devam edemeyecek olan, sonra sabahsa, 

kalan kısmı artık ancak akşam devam edebilcek ise, ve bu arada 

yapılanlar var, edilenler var, söylenenler var, ve sen akşam zikiri 

bitirnce,  bu üc son bitiriş dausını yapınca, o zikir arasında olan bütün 

fiileride artık, Allahdan dua niyetine istemiş olursun, ve birde kabul 

etmesini istemiş, birde bunları çoookca kere katla demiş olursun, yani 

öyle olunca, ya o arada yalan bir söz söyeldinse ne olacak o zaman, ya 

günah işlemişsen ne olcak o zaman, öyle olunca herhangi bir sebebden 

zikirden ayrılacak olan  kimse, hemen bu bitiriş duasını, üc duayı birer 

defa okur, ve öyle zikirden ayrılır yani ama küçük "evet, hayir, sağdan git 

,soldan gel" gibi küçük bazli söz ve ayrılmalarda gerekmez, bu  bitiriş 

duasını okumak. 

 

şimdilik bu kadar, sonra yine devam ederiz adab ve kolayliklara. arada 

sirada buraya yine bak ki, yeni bilgiler eklenmişmi haberdar olabilesin 
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RAŞiD iN ZiKiR EVRADI ONLINE OKUMAK ICIN - TEXT HALINDE 

 

 

RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI V-PRO13.911 - SAYISI : V120620191807 

Kitabin ismi : RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI 

Bina Eden : Raşit Tunca ( Kar©glan - Başağaçlı Raşit Tunca) 

Sene : 12 HAZiRAN 2019 

Türü : TEXT - YAZI 

Version No : PRO13.911 

SAYISI : V120620191807 

 

 

ÖNEMLi UYARI : Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve 

elektrik de motor larin bazisi, saga dogru döner, bazisi ile sola dogru 

döner, ve o yüzden ters yöne dönmesi icin, motrorun kutup başlarinin 

ters takilmasi lazim gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandigimizi 

aracimiz olan tesbihin bir yönü vardir, ve sagi ve solu vardir, alt 

resimdeki gösterildigi üzre. ve saatlerdeki cark sisteminde alt bir carkdan 

sonra, üst bir cark gelir, alt cark saga dönerken, onun üstündeki sola 
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dogru döner, ve ondan sonrakini saga döndürmek icin, ortadikinin ters 

dönmesi gerekir, ve bizler mevsim tarikati oldugumuz icin semadaki 

gezegen carklarani deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sagdan sola 

dönerken, venüs soldan saga döner, yani carkin işlemesi ve bu deveranin 

dönmesi icin şart olandir, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin 

tesbihde, hangi yönde deveran ettirilcegini bir nebze bildirdik ve bakip 

ona göre deveran ederek cekiniz. hataen yanliş yapmakda beis yokdur. 

bir gün iyice ögrenip hatasiz cekesiye gayret ediniz, ve ki görev size 

verilince hata yapmayasiniz yani.  

KISA elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan 

hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki 

telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom 

çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar 

hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin 

bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer 

maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da 

negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını 

belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük 

taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay 

elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir. 

 

Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt 

yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, 

pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım 

yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif 

olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu 

yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır. 

 

Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik 

devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, 

bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak 

belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk 

keşfedildiginde Elektrik akiminin yönü daha sonraki keşfedilen yön ile 

ZITTIR. o yüzden kuranda nesh ayetleri vardir ve aynen önceki yasayi 

sonraki yasanin iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki 

zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herks bu haliyle ceksin 

ve ayrica forumumuzdaki "Tesbihde Zikir yönünün Sebebi ve Hikmetleri" 

adli Konumuza bir göz atip okuyun.  
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Dikkat : Bu Aşağıdaki Baştaki Rakmalar o Zikirin Kac Defa Zikredilmesi 

Gerektiğini Gösteren Rakmalar Değildir Onlar Hangi Zikrin Hangi Sırada 

okunması Gerektiğini Gösteren Sıra Numarası olan Rakamlardır, 

Zikirlerin Kaç Adet Okunması Gerektiğini Parentez içindeki (3 Defa) 

Veya (10 Defa) Gibi Olaraktan Yazılmış Rakamlar ile Belirtilmektedir.  

 

Günlük Çekilmesi Gereken Raşidi Tarikatı Zikir Evradının Başlangıcı 

Buradan Başlıyor 

 

GiRiŞ: 

Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün 

aleyhim velahüm, yahzenun. 

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü! 

Ya Eyyühed deccal ve havaasike! 

inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela 

tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm 

illa şeytanirracim. 

Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel 

medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 

defa) 

 

HiZBÜL KEBiR 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA 

1. Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim (100 Defa) 

2. Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa) 
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3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr (1 

Defa) 

4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (50Defa) 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ 

vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. 

5. Felak Suresi (17 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li 

KADRAN iLE  

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. 

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs. 

6.Nas Suresi (17 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li 

KADRAN iLE 

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, 

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, 

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min 

ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû 

hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. 

7. Ayetel Kürsi (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE  

8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 

Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 

Li KADRAN iLE 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 

LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK 

9. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. 

Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab. (10 

Defa) 

10. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun. (10 Defa) 

11. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ 

razaknâhum yunfikûn (10 Defa) 

12. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ 

raşedâ.(10 Defa) 

13. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve 

yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, 

subhâneke fekınâ azâben nâr (10 Defa) 

MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı 
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zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! 

Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 

azabından koru” derler. 

14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve 

kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel 

mustagfirîne bil eshâr.(10 Defa) 

MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı 

bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, 

huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda 

harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. Zikrini 

Sabah veya ikindiden sonra çekenler, bundan hemen sonra, Sabahlari  ve 

ikindiden sonra „Hizbül Kasr”  veya "Hizbül Kebir"okuyanlar her ikiside 

bunun hemen ardına (71 Defa) “Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ 

okurlar. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 

LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK 

15. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun(10 

Defa) 

16. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ 

yuslihu amelel mufsidîn.(10 Defa) 

17. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz. (10 

Defa) 

18. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike 

min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. 

(10 Defa) 

19. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min 

futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve 

huve hasîr (10 Defa) 

20. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz 

zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun 

lil'alemiyne (10 Defa) 

21. istiaze Duası El Evvel (1 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

istiaze Duası El Evvel Budur 

 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn, 
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vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyilliyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn 
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vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve 

euzubike en yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile) 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü 

ve euzubike en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile) 

Rabbena ve takabbel bi duai, 

Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib 

duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

 

22. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve 

şifâen min külli dâin. (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

23. Es elüke Duası - istekler Duası (1 Defa) 

 

Es elüke Duası - istekler Duası Budur 

Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen 

bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı 

sadien, ve tevbeten nasuhen ve makbuleten, ve lisanen zakiren, ve 

hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben 

ve vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben 

müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, 

ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten 

mkabuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ve mümineten 

ve taiaten, (sadece mümineten dersenizde olur) 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine 

yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.  

 

24. Salavatı Kebir (1 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

Salavatı Kebir Budur 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina 
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Muhammed, 

Allahumme salli ala seyyidina Ademe, 

Allahumme salli ala seyyidina Şid, 

Allahumme salli ala seyyidina idris, 

Allahumme salli ala seyyidina Nuh, 

Allahumme salli ala seyyidina Hud, 

Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Lokman, 

Allahumme salli ala seyyidina HIZIR, 

Allahumme salli ala seyyidina ilyas, 

Allahumme salli ala seyyidina Elyesa, 

Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL, 

Allahumme salli ala seyyidina Şa ya, 

Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful, 

Allahumme salli ala seyyidina Eyüb, 

Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir, 

Allahumme salli ala seyyidina Salih, 

Allahumme salli ala seyyidina Yunus, 

Allahumme salli ala seyyidina Yuşa, 

Allahumme salli ala seyyidina ibrahim, 

Allahumme salli ala seyyidina ismail, 

Allahumme salli ala seyyidina ishak, 

Allahumme salli ala seyyidina Lut, 

Allahumme salli ala seyyidina Yakub, 

Allahumme salli ala seyyidina Yusuf, 

Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin, 

Allahumme salli ala seyyidina Davud, 

Allahumme salli ala seyyidina Süleyman, 

Allahumme salli ala seyyidina Şuayb, 

Allahumme salli ala seyyidina Harun, 

Allahumme salli ala seyyidina Musa, 

Allahumme salli ala seyyidina irmiya, 

Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya, 

Allahumme salli ala seyyidina Yahya, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, 

Allahumme salli ala seyyidina isa, 

Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun, 

Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, 

debernuş, sazenuş, kefetatayyuş, KITMiR, 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi 
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ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve 

sahbihim ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın Samson 

Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halime-i Sadiye 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi 

ve selleme, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia, 

Allahumme salli ala seyyidina Daniel, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin, 

Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela, 

Allahumme salli ala seyyidina Mikail, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela, 

Allahumme salli ala seyyidina israfil, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella, 
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Allahumme salli ala seyyidina Azaril, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle  

Allahumme salli ala seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir, 

Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

velhamdülillahi Rabbel Alemiyn. 

 

DiKKAT!!! 

NOT: Salavatı kebirdeki “Safura, Ra'le ve 

Danielaye,Gabrielaye,Michaelaye,Raffaellaye,Zara,Azra Zaraelle ve 

Feryail ve Ferruha salavat haftada bir defa Cuma Günlerinde yapilir diger 

günler onlara okunmaz ve Salavati kasr daki “Feryail” ilede okunmaz. 

 

sadece Cuma Günlerinde de bu alltaki isimlere yukardaki yerlerinde 

Haftada bir defa salavat okunur   

 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle  

Allahumme salli ala seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

sadece Cuma Günlerinde de bu yukardaki  isimlere yukardaki yerlerinde 

Haftada bir defa salavat okunur 

 

25. Salavati Kasr (3 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

Salavati Kasr Budur 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali 

Seyyidina Muhammedin 
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Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, 

ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, 

Zekeriya ve Yahya, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa 

ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn. 

Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn. 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin, 

Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, 

seyyidina Azaril, seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir, 

Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

velhamdülillahi Rabbel Alemiyn 

 

Dikkat : Salavati kasr daki “Feryail” ile sadece haftada bir defa Cuma 

Günlerinde okunur 

 

26. Yasin Suresinin tamamı veya sadece 1. Sayfasi (1 Defa) 

 

Yasin Suresi Türkçe okunuşu Budur: 

 

    (1) Yâsîn 

    (2) VeI Kur'ân-iI hakîm 

    (3) İnneke IemineI mürseIîn 

    (4) AIâ sırâtın müstakîm 

    (5) TenzîIeI azîzirrahîm 

    (6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn 

    (7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü'minûn 

    (8) İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm 

mukmehûn 

    (9) Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden 

feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn 

    (10) Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü'minûn 

    (11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi 

febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm 

    (12) İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve 

küIIe şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn 
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Birinci Sayfa buraya kadar 

 

    (13) Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn 

    (14) İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin 

fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn 

    (15) KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min 

şey'in in entüm iIIâ tekzibûn 

    (16) KâIû rabbünâ ya'Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn 

    (17) Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn 

    (18) KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm 

veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm 

    (19) KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün 

müsrifûn 

    (20) Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI 

mürseIîn 

    (21) İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn 

    (22) Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn 

    (23) Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ 

tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn 

    (24) İnnî izen Iefî daIâIin mübîn 

    (25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn 

    (26) KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn 

    (27) Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn 

    (28) Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi 

vemâ künnâ münziIîn 

    (29) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn 

    (30) Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî 

yestehziûn 

    (31) EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm 

iIeyhim Iâ yerciûn 

    (32) Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn 

    (33) Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ 

habben fe minhü ye'küIûn 

    (34) Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha 

mineI uyûn 

    (35) Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn 

    (36) SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve 

min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn 

    (37) Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm 
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muzIimûn 

    (38) Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm 

    (39) VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm 

    (40) Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü 

sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn 

    (41) Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn 

    (42) Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn 

    (43) Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn 

    (44) İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn 

    (45) Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm 

IeaIIeküm türhamûn 

    (46) Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ 

mu'ridîn 

    (47) Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne 

keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm 

iIIâ fî daIâIin mübîn 

    (48) Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn 

    (49) Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm 

yehissimûn 

    (50) FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn 

    (51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn 

    (52) KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ 

veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn 

    (53) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ 

muhdarûn 

    (54) FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm 

tâ'meIûn 

    (55) İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn 

    (56) Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn 

    (57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn 

    (58) SeIâmün kavIen min rabbin rahîm 

    (59) VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn 

    (60) EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû 

Ieküm adüvvün mübîn 

    (61) Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm 

    (62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn 

    (63) Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn 

    (64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn 

    (65) EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve 

teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn 
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    (66) VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ 

yübsirûn 

    (67) VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû 

mudıyyev veIâ yerciûn 

    (68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn 

    (69) Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve 

kur'ânün mübîn 

    (70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn 

    (71) EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen 

fehüm Iehâ mâIikûn 

    (72) Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn 

    (73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn 

    (74) Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn 

    (75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn 

    (76) FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ 

yu'Iinûn 

    (77) EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve 

hasîmün mübîn 

    (78) Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme 

ve hiye ramîm 

    (79) KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın 

aIîm 

    (80) EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü 

tûkidûn 

    (81) EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka 

misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm 

    (82) İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn 

    (83) FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn. 

 

27. (3 Kulhu 1 Fatiha) 

28. Kuran-ı Kerimdeki Son 10 Sure (Namaz sureleri Denilen) (Günde 1 er 

Defa) Extra Not: Ezbere bildigimiz surelerin ve ayetlerin hepsi en az ayda 

bir yada haftada bir defa hatmedilir ezberden. mesela Pazar günleri. 

 

Namaz Sureleri  Bunlardır 

 

Fil Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 
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“Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî 

tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. 

Fece’alehum ke’asfin me’kûl.” 

 

Kureyş Sûresi  

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe 

hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.” 

 

Mâun Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ 

yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an 

salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.” 

 

Kevser Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim.  

 

“İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke 

huvel’ebter.” 

 

Kâfirûn Sûresi 

 

“Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ 

a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 

Lekum dînukum veliye dîn.” 

 

Nasr Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. 

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.” 

 

Tebbet Sûresi 



©Rasittuncakitapları 
 

 
262 

 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. 

Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ 

hablun min mesed.” 

 

İhlas Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem 

yekün lehû küfüven ehad.” 

 

Felak Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Kul e’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ 

vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.” 

 

Nâs Sûresi 

 

Bismillâhirrahmanirrahim. 

 

“Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min 

şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti 

vennâs.” 

 

Fatiha Suresi 

 

Euzübillahimineşşeytanirracim,  

Bismillâhirrahmanirrahim. 

“ Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. 

İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine 

en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.” 

 

 

29. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. 

(3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 
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30. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 Defa) TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

31. Elif Ba yani arapca alfabe (9 Defa) 

 

Elif Ba Budur 

 

"Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek 

ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad(mahrecine dikkat"dz" şeklinde okunur ki, dil  azı 

dişlerin arasına konarak ze demeye 

calılışılır),tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye. 

 

32. Fetih Suresinin Son Ayeti (1 Defa) 

 

 

Fetih Suresinin Son Ayeti Budur 

 

ُسولُ  د  رَّ َحمَّ اًل م ِ  مُّ ًدا يَبأتَغُوَن فَضأ ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى الأُكفَّاِر ُرَحَماء بَيأنَُهمأ تََراُهمأ ُركَّعًا ُسجَّ ِ  َّللاَّ َن َّللاَّ

َراةِ َوَمثَلُُهمأ فِي اْلأِ  نأ أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهمأ فِي التَّوأ َوانًا ِسيَماُهمأ فِي ُوُجوِهِهم م ِ َرَج  َوِرضأ عٍ أَخأ نِجيِل َكَزرأ

ُ الَّ  اَع ِليَِغيَظ بِِهُم الأُكفَّاَر َوَعَد َّللاَّ رَّ تََوى َعلَى ُسوقِِه يُعأِجُب الزُّ تَغألََظ فَاسأ أَهُ فَآَزَرهُ فَاسأ ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  َشطأ

ًرا َعِظيًما  غأِفَرةً َوأَجأ اِلَحاِت ِمنأُهم مَّ  الصَّ
 

Euzubillahimineşşeytanirracim,  

Bismillahirrahmenirrahim, 

Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû 

eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean 

succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî 

vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît 

tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace 

şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, 

li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve 

amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ. 

 

 

33. Alfabe Duası (1 Defa) 

 

 

Alfabe Duası Budur 

 

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son 

ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile 
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şimdiye kadar namazlarimda ve sari vakitlerimde okuduğum ve bu gün 

içinde okuyacağım ve bugünün devami olan gündüzde ve  

onun devami olan gecede ve gecenin devaminda okudugum ve 

okuyacağım Dualarımdaki ayetlerdeki surelerdeki, 

zikirlerimdeki, tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, takdislerimdeki, 

tekbirlerimdeki, tehlillerimdeki, salavatlarımdaki,  

selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı 

düzelt, Eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve 

dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, feyizinden, 

bereketinden, şifasından,  

hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi ve çocuklarımı ve Mehdi ve 

sevenlerini ve Cemaatini nasiplendir. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil 

muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya 

erhamerrahimiyn. 

 

Raşidi Tarikatında Eksiklerimi Tamamla Duasının Sebebi Hikmeti 

 

Zikir evradımızın Alfabe Duası bölümünde deriz ki : 

 

"hatalarımı yanlışlarımı düzelt, gerekli olan eksiklerimi tamamla, yanlış 

olan fazlalarımı da gider" 

 

burada öyle dua edinizki "gerekli olan eksiklerimi tamamla" dediğimizde, 

hem altadığımız veya unuttuğumuz eksik olan yerleri hemde dua 

ediyoruz ki : başlangıçtan kıyametin sabahına kadar, bu tarikata intisab 

eden herkes, zikrimizin, başlangıç, yani giriş duasını okuduktan sonra, 1 

defa euzu besmelesini de okuyan herkes, vakit ve imkanların kısıtlılığı 

sebebi ile, devamını zikredip okuyamazsa,  Ey Rabimiz o harfleri öyle 

çoğalt ki, onlar ile zikrin devamını tamamla, yani eksik kalan kısımlarını 

tamamla , yine silsileye hediye edilen fatiha ve kulhulerden de, baştan 3 

tanesine okuyanın, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile o gün 

devamını okuyamazsa,Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile 

devamını ve eksik olanlarını tamamla diye dua edilir. bu sayede, 

imkanlar ve, değişik sebeler yüzünden, Zikri yarım kalmış zakirlerimizin 

zikri, o gün ve ertesi gün için Allah ve meleklerince Tamamlanmış olur 

inşallah. 

Rabbim Müntesiblerimizi bu faideden de nasiplendirsin inşallah. 

Amma tenbelliğe kaçıpta hergün hergün böyle yapmayın, sadece bu hali 

yaşayanlara mahsus, Tarikatımızın, o dua sebebi ile, bir berket ve 
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faidesidir inşallah. 

 

 

34. Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve 

aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassike, ve euzubike en 

yahdzrun. (10 Defa) 

35. Neccini Duası 2 (Günde 1 Defa) 

 

 

Neccini Duası 2 Budur 

 

Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve 

mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve  

zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, ve feagatin, 

ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve ğaragin, ve hargın, ve 

bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve 

dzaaletin, ve heemmetin, ve zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve 

meshin, ve hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve 

cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve selesin, ve 

nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la 

tuhliful miad,  

 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine 

yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.  

 

36. VEDFEA DUASI (Def eyle Duası) (Günde 1 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

VEDFEA DUASI (Def eyle Duası) Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim. 

 

Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn, 

Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn, 

Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn, 

Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn, 

Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn, 

Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn, 

Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn, 
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Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn, 

Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn, 

Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyn, 

Allahümme vedfeana sihres sahiriyn, 

Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyn, 

Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyn, 

Allahümme vedfeana zulmez zalimiyn, 

Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyn, 

Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyn, 

Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyn, 

Allahümme vedfeana nazerel hainiyn, 

Allahümme vedfeana keşfel küfrül kaşifiynes seyyiiyn, 

Allahümme vedfeana şematatiş şamitiyn, 

Allahümme vedfeana amelil bahilliyn 

Allahümme vedfeana gafelel gafiliyn 

Allahümme vedfeana amelil yüraun 

Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyn 

Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyn 

Allahümme vedfeana deccal ve havaassike ve euzubike en 

yahdzurun.(Dad sağ azı diş ile) 

Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en 

yahdzurun.  (Dad sol azı diş ile) 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine 

yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

 

37 “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, 

fağfirli zünubi, feinnehu la yağfiruzzunube illa ent.”  

(10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

38. „Ya Evvelu ,Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batinu“ (10 Defa) 

39. „Ya Hayyul Kaayum“ (10 Defa) 

40. „Ya Eahdü Ya Samedu“ (10 Defa) 

41. „Ya Muhyi, Ya mümitu“ (10 Defa) 

42. „Ya mü minu, Ya müheyminu, Ya muiydu“ (10 Defa) 

43. „ Ya Raşidu Ya Saburu“ (10 Defa) 

44. „ Ya Baai*sü,(peltek se)Ya Baaki“ (10 Defa) 

45. „Razzakul Kerim“ (10 Defa) 

46. „Melikul Adlil Yakin“ (10 Defa) 

47. „Azizul Hakim“ (10 Defa) 
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48. „Azizun Züntikam“ (10 Defa) 

49. „Settarul Kerim“ (10 Defa) 

50. „Şefikul halim“ (10 Defa) 

51. „Ya Halim, Ya Selim“ (10 Defa) 

52. „Ya Mecidi,Ya Vedudu“(10 Defa) 

53. „Raufurrahim“ (10 Defa) 

54. „Rahmanur Rahim“ (10 Defa) 

55. „Aalimul gaybi veş şehadeh“ (10 Defa) 

56. „Zül Kuvvetil Metiyn“ (10 Defa) 

57. „Ya Hadi, Ya Mehdi“ (10 Defa) 

58. „Ya Hasibu, Ya muhasibu“ (10 Defa) 

59. „Ya habiru, Ya muhabiru“ (10 Defa) 

60. „ Ya Haafizu, Ya Muhafizu“ (10 Defa) 

61. "Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn."(10 Defa) 

62. „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

63. „Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi velâ fissemâi ve 

hüvessemiulalim.“ (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

64. „Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin 

min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

65. „Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris 

semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi 

rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN 

SOLA 

 

66. „Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi 

rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN 

SOLA 

67. „Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

68. "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve 

la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." (10 Defa) TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

69. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü 

yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ 

külli şey’in kadîr” (10 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

70. ihlas Suresi (10 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

71. . Fatiha Suresi (10 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

72. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 
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Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

ONLU KADRANDA GiDiP GELEREK 

73. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min 

ledunke sultânen nasîrâ.“ (10 Defa) 

74. „Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min 

lisânî,Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni 

Bissalihin.“ (10 Defa) 

75. „Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale'l-

kavmi'l-kâfirîn.“ (10 Defa) 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

DEVAM EDEREKDEN 

76. „Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke 

mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, 

inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil 

leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve 

terzüku men teşaü bi ğayri hısab.“(3 Defa) 

77. „innel hasenât, yüzhibnes seyyiât“ (7 Defa) 

78. „Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.“ (10 Defa) 

79. „Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.“ (10 Defa) 

80. „Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.“ (10 Defa) 

81. „Hasbiyallah“ (10 Defa) 

82. „Hasbiyallahu tevekkeltü alallah“ (10 Defa) 

83. „Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi 

tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.“ (10 Defa) 

84. „Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.“ (10 Defa) 

85. Amenerrasulü Duası (1 Defa) 

 

Amenerrasulü Duası Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn, 

kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ 

nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ 

gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ 

vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ 

tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ 

ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ 
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tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ, 

verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn. 

 

(Bu ayet Miracda Peygamberimize Hediye Edilen Bakara Suresinin 285 - 

286 Son Ayetleridir) 

 

86. „Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ.“ (10 Defa) 10 defa 

olunca „Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.“ Denilir. 

87 . İnşirah Suresi (1 Defa) 

 

İnşirah Suresi Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ 

anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal 

usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike 

fergab. 

88. Sadece 1. sınıflar 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn (21 Defa) 

40 günden sonra zikirimizde okunmaz gereken durumlarda okunur 

sadece. 

89. „İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ 

ene minel muşrikîn.“ (10 Defa) 

90. „İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.“ (10 

Tane) ve 10 tanden sonrada “Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli 

şey’in ve ileyhi turceûn.“ denilir 1 defa. 

91. „Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ 

azâbennâr.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“ (10 Defa) 

92. „Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme 

yekumü'lhisâb.“ (10 Defa) 

93. "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ 

salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd" (3 

Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA  

94. "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ 

bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun 

mecîd" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

95. „Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ 

minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb.Rabbenâ inneke câmiunnâsi li 

yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.“  
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(4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA SAG 

ONLU KADRANI GEÇiP DEVAM EDEREKDEN 

96. „Rabbinsurnî bima kezzebûn.”(10 Defa) 

97. “İhdina's-sırat'al-mustegîm.” (10 Defa) sonra (1 Defa da) 

“Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn." 

98. “Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.” (10 

Defa) 

99. „Ha mim“ (10 Defa) 

100. „ Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf 

Himayetüne,Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehüm

ullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehümullahuve 

hüvessemiulaliym.“ ( 10 Defa) 

 

101. „Elif La Mim“ ( 10 Defa) 

102. „Elif La mim Ra“ ( 10 Defa) 

103. „Ya Sin“ ( 10 Defa) 

104. „ Ta Sin“ ( 10 Defa) 

105. „Ta Sin Mim“ ( 10 Defa) 

106. „ Ta Ha“ ( 10 Defa) 

107. „ Sad“ ( 10 Defa) 

108. „Nun“ ( 10 Defa) 

 

109. "Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû." 

Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve 

Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar 

intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar 

intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizdeki fitne 

ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Amiyn, (1 Defa) 

 

110. Amentü Duası (1 Defa) 

 

Amentü Duası Budur 

 

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve 

bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevtu 

Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden 

abdühû ve rasûlühü,Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne 

Muhammeden abdühû ve rasûlühü,Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü 
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enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü. 

111. „Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-

kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah.“ (3 Defa) 

112. „Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin 

sallallahü teala aleyhi ve sellem  Rasülen ve Nebiyen“ (1 Defa) 

113. „Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.“ (3 Defa) 

 

 
 

Artik tesbih modelimiz bu şekilde olan abaküs tesbih olacak, ve her sinif 

bu tesbihden kullanacak, ve mevsimine göre, renk farkli olacak, fakat 

bunda siyah ve beyaz tanimlamasi daha kolay oldugu icin, zemheri 

tesbihini örnek olarak aldim. 

 

114. “Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah“ veya „Zülcelali 

Sübhanallah“ (1 Defa) 

115. „Subhanallah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

 

o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli 

kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "Subhanallahi 

vebihamdihi." beyaza gelince "Subhanallahil Aziym" diye zikredilir 
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116. „Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah“ veya „Zül Kuvveti 

Elhamdülillah“ (1 Defa) 

117. „Elhamdülillah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

 

Zikirimizin sonundaki "100 elhamdülillah" cekilirken, tesbihin yönü 

vardir, sagi solu, solundan başlayip, yani o resimde görülen, 10 tane bir 

siyah, bir beyaz boncuk olan taraf, sag taraf. ve diger düz taraf, sol taraf. 

ve soldan saga dogru cekilmeye başlanir o zikirde ve sonunda o on tane 

bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renili kadranin 

oldugu yere gelince, siyah boncukda "vermediklerine hamdederim 

Allahim." beyaza gelince "verdiklerine hamd ederim Allahim" diye 

hamdedilir . 5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir. 

 

Extern Dua: " Ya Rabbi, Sen, Senin,  Seni Sena ettiğin gibi Aziz ve 

Yücesin ve Büyüksün, Ya Rabbi, biz Seni, Senin, Seni Sena ettiğin gibi, 

Sena ve Teazim edemeyebiliriz."(1 Defa) 

 

118. „ Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber“ veya „Zül Kudreti 

Allahuekber“ (1 Defa) 

119. „Allahuekber“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

120. „Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni“ (1 Defa) 

121. „Estağfirullah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

 

Yüz estagfirullah zikrinde Abaküs tesbihde soldan saga çekipde en son 

sağdaki onlu iki renkli kadrana gelince, yine soldan sağa çekilir, ve o son 

onluya gelince, siyah boncukda "gizli günahıma tövbe ya rabbi" diye 

tövbe istiğfar edilir, beyaz boncuğa geçincede "aşikara ve açık işledigim 

günahıma tövbe ederim ya rabbi." diye istiğfar edilir.  ve onlu tamam 

edilince, tekrar o dual yani, iki renk boncukların gerisine dönüp, bir on 

tanede, beyaz boncuklardaa"bilerek işlediğim günahıma tövbe" 

diğerlerinde de siyah boncuklarda  da "bilmeden işlediğim günahıma 

tövbe." ederim ya rabbi diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine 

on defaya tamamlanır, ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine 

dönüp, yine imameye doğru, Beyaz boncuklarda "tövbesini ettiğim 

günahlarıma estağfirullah" siyah boncuklarda da "tövbesini etmeyi 

unuttuğum günahlarıma estağfirullah"  diye istiğfar edilir..5 birinden 5 
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de birinden yine on defaya tamamlanır 

 

ve kuranda ayet vardır, ey iman edenler, bir daha iman edin, yada 

yeniden iman edin diye, işte bizde bu ayete kıyas ile tövbesini ettiğimiz 

günahlarımızada tekrardan estağfirullah diye istiğfar ederiz. 

 

ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine dönüp yine imameye 

doğru bu sefer "yaptığım günahlarıma estağfirullah" diye, siyah 

boncuklarda da "yapacağım günahlarıma estağfirullah" diye istiğfar 

edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır. 

 

Burda hiç işlenmemiş günahların tövbesi önceden olurmu diyenler 

olacakdır, fakat elsebeb : olurda olur, unutur yanılırda, bir günah 

işlerizde, daha o günaha tövbe bile edemeden, Allah muhafaza, bir kaza 

ve bela sonucu, müntesiplerimizden biri vefat erderse, günahkarlar 

Listesine yazılmasın diye, ve o günahlardan gayemizin, ne Allah a ve 

dinine ve  ne de peygamberlerine isyan olmadığını, buradan ibraz edip, o 

hatalarımızın tövbesini de peşinen yaparız ki, Müntesiplerimizden hiç 

kimse günahkar olarak vefat etmesin diye. 

 

 

Ve bu dualiteyi sizde çoğaltabilirsiniz, sadece tövbe zikirindeki, sizin 

aklınıza gelen başkaları da varsa, onlarıda aynı yöntem ile, fazla 

uzatmadan, dual şekilde ekleyip zikredebilirsiniz. 

 

122 . "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina 

Muhammed.” (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

123. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi.” 

(33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

124. 100 Defa „La ilahe illallah“ ve 100 oluncada TESBiHDEKi ZiKiR 

YÖNÜ : SOLDAN SAĞA „Muhammedun Rasulallah“ denilir. 

125. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri çekilir. 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 

Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21 

Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” 

a kadar. 

 

126. "Ya Rabbi Bana mülk verdin ve bana olaylarin tevilini ögrettin,sen 

benim dünyada ve ahirette velimsin dostumsun, rabbim bana 
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misyonumu müslüman olarak tamamlat ve beni salihler arsina kat" (3 

Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

veya arapçası 

 

"Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras 

semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve 

elhıknî bis sâlihîn." (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

(YUSUF Suresi 101. Ayet) (3 Defa)  

 

YUSUF Suresi 101. Ayet Budur 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِض أَنَت َوِلي ِي فِي  َرب ِ  تَنِي ِمن تَأأِويِل اْلََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َواْلَرأ نُيَا  قَدأ آتَيأتَنِي ِمَن الأُملأِك َوَعلَّمأ الدُّ

اِلِحينَ  ِلًما َوأَلأِحقأنِي بِالصَّ  َواَلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمسأ

 

Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras 

semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve 

elhıknî bis sâlihîn. 

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

“Rabbim bana mülk verdin. Ve olayların tevîlini (yorumunu) bana 

öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, Sen benim dünyada ve ahirette 

velîmsin (dostumsun). Bana görevimi müslüman olarak tamam ettir, ve 

beni salihler arasına kat.” 

 

Dikkat : Bu Yukardaki dua sadece bir defaya mahsus belli zaman çekilir 

ve  bu 126. zikiri Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca okumayi 

bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün 

hitamında artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam 

edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş 

gerçekleşmiş olsun yani. 

 

127. "Ennel ardza yerisuhu ibadiyessalihun" (7 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR 
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YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

128. „Rabbi inneke semîud duâi.“ (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 

SAĞDAN SOLA 

129. „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“ (10Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

130. "Adede ma vesiahu ilmullah" (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 

SAĞDAN SOLA 

 

 

Günlük Çekilmesi Gereken Raşidi Tarikatı Zikir Evradının Tamamı 

Buraya Kadar 

 

----oOo---- 

------- 

--- 

 

 

Raşidi Tarkatında Hizbül Kebir Nedir? 

 

RAŞiD iN ZiKiR EVRADINDAKi 1 ile 130 (1 den 130 a kadar 130 dahil) 

Rakamlı duaların tamamına denilir. 

 

Raşidi Tarkatında Hizbül Kasr Nedir? 

 

1 ile 21 (1 den 21 e kadar 21 dahil) ve sonunada 128 ve 129 ve 130 Rakamlı 

bitiriş duaları eklenerek okunan duaların Tamamı. 

 

Raşidi Tarkatında Hizbül S-Kasr Nedir? 

 

Hizbul kasr okuyanlarda zamandan tasarruf etmek icin istiaze duasi 

dışındaki bütün zikirler gerekirse sadece (10 ar Defa okunur ve 10 lu 

okunanlarda sadece 3 defa okunarak Hizbul S-Kasr olur. 

 

 

 

Bu Zikirler Günde bir Defa Sabah Namazindan sonra çekilir. 

Eğer Sabah çekip bitirdiysek güzel, amma ikindiden sonra sabaha kadar 

zamanımız varsa, ve o zaman çekebeilcek isek, o zaman „istiaze Duası El 

Evvel“ yerine „istiaze Duası El Ahir“ Okunur. 
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istiaze Duası El Ahir Budur 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

kafiriyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

müşrikiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

münafikiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

hasidiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

fasıkıyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

hainiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

kazibiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

müfsidiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

müsrifiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

aduvviyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

sahiriyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

neffasatil ukadiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

mücrimiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

zalimiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel 

kavmilvahişiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna ales seyyietil 

müseyyi iyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel hıyalil 

küllü mütehayyılliyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alen nazerel 
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hainiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

keşfel küfrül kaşifiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş 

şematatiş şamitiyn, 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

amelil bahilliyn 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

gafelel gafiliyn 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

amelil yüraun 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel acelel 

küllü muacciliyn 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

tecavezel mütecaviziyn 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid 

deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun. 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş 

şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en 

yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli 

valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena 

birhametike ya erhamerrahimiyn. Velhamdülillahi Rabbel Alemin. 

 

----------o----------- 

 

Bu Dualarin okuma süresini 2 Saat ile 1,5 Saat Arasina düşürebilenler her 

gün „Silsileyi Kasr“a Fatiha Ismarlarlar. 

 

 

 

 

 

 

Silsileyi Kasr Budur 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA 

1.)    7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve 

Cemaatine, Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir. 

2.)    Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha  

3.)    Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha 

4.)    Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 
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ihlas 1 Fatiha 

5.)    Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha 

6.)    Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece 

hayatta olan kardeşlerimize okunur) 

7.)    Annemize 3 ihlas 1 Fatiha 

8.)    Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha 

9.)    Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha (zamanimiz yoksa okunmaz) 

10.)    Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

11.)    Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

12.)    Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

13.)    Hz. Hüseyin Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha 

14.)    Hz. Ali Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha 

15.)    Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha 

 

Bu Dualarin okuma süresini 1,5 Saat ile 1 Saat Arasina düşürebilenler her 

gün „Silsileyi Kasr“ okumayi birakir “Silsileyi Kebir” e Fatiha Ismarlarlar. 

 

 

 

Silsileyi Kebir Budur 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA 

1.)    7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve 

Cemaatine, Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir. 

2.)    Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha  

3.)    Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha 

4.)    Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 

ihlas 1 Fatiha 

5.)    Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha 

6.)    Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece 

hayatta olan kardeşlerimize okunur) 

7.)    Annemize 3 ihlas 1 Fatiha 

8.)    Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha 

9.)    Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha 

10.)    Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha 

11.)    Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha 

12.)    Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha 

13.)    Ali Zeynel Abidin 3 ihlas 1 Fatiha 

14.)    Seyyidatina Zeynep 3 ihlas 1 Fatiha 

15.)    Hz. Hüseyin 13 ihlas 7 Fatiha 
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16.)    Hz. Hasan 3 ihlas 1 Fatiha 

17.)    Hz. Fatimatüz Zehra 3 ihlas 1 Fatiha 

18.)    Hz. Ali Efendimize 13 ihlas 7 Fatiha 

19.)    Hz. Osman 3 ihlas 1 Fatiha 

20.)    Hz. Ömer 3 ihlas 1 Fatiha 

21.)    Hz. Ebu Bekr 3 ihlas 1 Fatiha 

22.1.) 13 ihlas 7 fatiha yi da şu Niyetle "Ya Rabbi, maddelerden, 

bitkilerden, hayvanlardan, insanlardan, cinlerden, meleklerden, 

güneşlerden, aylardan, gezegenlerden, ve diger yarrattigin şeylerden, 

şimdiye kadar Raşidi Tarikatina intisab etmiş olanlarin ruh ve 

ruhaniyetine, ve şu andan itibaren de kiyamete kadar intisab edecek 

olanlarin ruhaniyetine hediye ettim." denilerek bu bereket artan bir 

şekilde devam ettirilir. 

22.2.) Hz. Halimeyi Sadiye 3 ihlas 1 Fatiha 

22.)    Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha  

23.)    Hz.Süleyman 3 ihlas 1 Fatiha 

24.)    Hz. Hacer 3 ihlas 1 Fatiha 

25.) Hz. Yahya 3 ihlas 1 Fatiha 

26.) Hz. Yunus 3 ihlas 1 Fatiha 

27.) Hz. Mikail 13 ihlas 7 Fatiha 

 

Dikkat: 25. -26. -27. - ye sadece Cumalari okunur 

 

Senede 1 Defada “Silsileyi Üla” ya Fatiha Ismarlarlar. 

 

 

“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin 

 

“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ailecek bir yerde Toplanilir. 

1Kalem ve kağıt alıp yazmaya başlanir. 

Evimizin Sag Tarafina dogru gidince en yakindaki “ Hasan veya Hüseyin” 

den kim varsa o Hasansa bizim üst kolumuz peygamberimizin “şerifler” 

kolundaniz ve birinci isim o yazilir, Hüseyinse seyidlerdeniz, sonra saga 

veya sol tarafda Hüseyin aranir en yakin hüseyin sagdami soldami ve 

bunlarin akrabalik dereceleri, Annemiz tarafindansa Anne tarafindan o 

kola bagliyiz, Baba tarafindan akrabimiz iseler Baba tarafindan o kola 

bagliyiz demekdir. Ve böylce ilk yön tespit edilmiş olur. Sonra evimizin 

arka tarafina dogru ilk peygamber isimli kimse kimdir, hangi 

peygamberin kolundaniz o tespit edilir ve o isim yazilir, 

Liste böylece şöyle olmalidir ilk önce evimizin sol tarafina dogru annemiz 
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tarafindan akrabimiz olan en yakin eve, uzaga dogru devam edilir hatta 

bu başka şehire kadar olabilir “Hasan, Hüseyin, Fatma, Ali, Osman, 

Ömer, Bekir, Ayşe, Hatice, Zeynep” aranir, ve ashabin isimlerinden olan 

kimseler olabilir, amma bu kimseler sadece anne tarafindan dedemizin 

babasina kadar akraba olanlar olcak. Sonra sag tarafa dogru ayni işlem 

saga dogru bu sefer baba tarafindan akrabalar yazilir. Sonra evimizin 

arkasindaki komşularimizdan başlayip arkadan sagdan sola dogru gidip 

sonra tekrar bize dönüp glecek bir daire halinde bütün akraba olan 

olmayan tanidigimiz peygamber isimli tanidiklarimizin isimleri not 

edilir. İlk önce direk arkaya dogru düz cizgi gidilir iki tane ayni isim 

olanlar ilk yakindaki ele alinir, ikinci ayni isme varinca ordan artik sola 

dogru dönme noktasina geldigimizi bildirir, bu sadace yaşadigimiz köy 

veya şehir icinde tespit edilir dişari cikilmaz yani peygamber isimlilerde. 

Bu not etiklerimiz de cift isimliler en yakin komşumuz olanlar ele 

alinarak düzletilir, ve bu bizim “silsileyi ÜLA” mizdir. 

Vaktin müsait oldugu bir zamanda, senede bir defa bu silsileye 3 ihlas 1 

fatiha veya 3 fatiha 7 ihlas hediye edilir. 

 

5.SINIF SOFiLER 

 

“Hizbül Kebir” i “Yaz ve ilkbahar” mevsiminde sabahleyin ikindiye kadar 

okur. ikindiden sonra “Hizbül Kasr” veya “Hizbül S-Kasr” okur. 

Kış ve sonbahar mevsiminde tersini yapar sabah “Hizbül Kasr” veya 

“Hizbül S-Kasr” okur ikindiden sonrada “Hizbül Kebir” i okur. 

Hizbül Kebir Nedir: Yukarda yazdigimiz kirmizi ile yazili 1 ile 112 (1 den 

112 ye kadar 112 dahil)Rakamli dualarin tamami. 

Hizbül Kasr Nedir: 1 ile 16 (1 den 16 ya kadar 16 dahil) vesonunada 111 ve 

112 Rakamli dualarin Tamami.  

Hizbul S-Kasr Nedir: Hizbul kasr okuyanlarda zamandan tasarruf etmek 

icin istiaze duasi dışındaki bütün zikirler gerekirse sadece (10 ar Defa 

okunur ve 10 lu okunanlarda sadece 3 defa okunarak Hizbul S-Kasr olur. 
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########################################### 

!!!DiKKAT!!! 

 

##################### 

Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen 

ilham yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan 23 numaralı dua za 

kadar  kadar yani Es elüke Duasına kadar 23 Es elüke Duası dahil 

okuduktan hemen sonra  

Yağmur veya kar yağması için:  

Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , 

ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar 

ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham 

geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su 

içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf 

Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç. 

Güneş doğması için: ilham geldiği günler zikrin tamami okunup 

bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur 

olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile 

icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır. 

Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası. 

Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak. 
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######################### 

TESBiH ADABI 

 

 

AÇIKLAMA : Sofinin, aynen hat yazmaya başlayan birisinin, önce hat 

kalemi acmasini, yapmasini ögrendigi gibi, sofi kendi zikir tesbihini 

kendisi yapar.  

3 Çeşit tesbih modeli vardir. 1.siniflar ve acemiler icin kolay tesbih. 

2.sinif ve üstü icin cift kadranli tesbih. 3.sinif ve üstü icin, mevsimin ve 

havanin durumunun rengine uygun, renkli cift kadranli mevsim 

tesbihi.(siyah, kar beyaz, yeşil, bordo kirmizi, kahve veya sari, saydam su 

rengi, ve çamur rengi,...) 

 

ZiKiR TESBiHi RESiMLERi 
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Yaz mevsimi icin Bordo kirmizi ve beyaz ayracli, veya koyu kirmizi ve 

beyaz va sari sarikli tesbih 

 

 

Sonbahar icin koyu sari turuncu veya kahvrenegi üzre beyaz ayracli ve 

beyaz sarikli. 

İlkbahar icin yeşil beyaz ve kirmizi sarikli tesbih. 

Kış için siyah üzre Bordo kirmizi ayracli ve yeşil sarikli. 

Zemheri icin beyaz üzre türkis ayracli veya caribic mavi ve caribic mavi 

sarikli. 

Yagmur icin saydam üzre kirmizi ayracli koyu mavi sarikli. 

 

9. SINIF SOFiLER 

 

Allah Zikiri günde bir defa olmak üzere, 6666 defa Allah zikredilir. 

Burasi Güneş Makamidir. izinsiz cekmeyiniz. Günde sadece “hizbul kasr” 
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ve “6666” Allah zikiri cekilir. 

 

10 ve 11. SINIF SOFiLER 

 

Mevsim tesbihi talim edilir ve muhtarlar başkanlar kaymakamlar valiler 

tayin edilir. (bunlar manevileri) sonra “onlarin hatrina güneş dogar 

yagmur yagar kar yagar” hadisine devam edilip mutmain oluncaya kadar 

talim edilir. ve deneme yaptirtilir. 

Bu sofiler manen ilham yoluyla bilirler bu makamda olduklarini. 

 

13. SINIF SOFiLER 

 

Her bölgede bir tane güneş makamina birisi tayin edilir ve onlara güneş 

nasil dogar yagmur nasil yagar mikail iliminin birinci bölümü talim 

ettirilir. Ve birer tanede yardimci tayin edilirki, o hasta olunca digeri 

görevi devam ettirsin.  

 

15.SINIF SOFiLER 

 

Zamanin hakimi olmak ögretilir, ve zaman nasil geriye alinir, ve nasil 

ileriye alinir ögretilir. 

 

 

16.SINIF SOFiLER 

 

Muhammed dediki "iki günü birbirine eş olan zarardadir." 

 

şeytan ve deccal aleyhillane hic boş durmuyorlar, hergün bize karşi yeni 

bir silah üretiyorla, ve bizimde onlarla savaşacak yeni silahlara 

ihtiyacimiz var, allah bize, o gün hangi silahi ikram ederse, onu alip zikir 

corbamiza katmak zorundayiz, yoksa onlarla savaşamayip yenik düşeriz. 

ve yine bize varid olduki yine, yeni bir silah kuşanmamiz lazim, cünkü 

dedikya kafir deccal frekans ile oynuyor, ve bizim yazdigimiz bu 

dualarinda kehrwertini aliyor, ve mesala duamaizin başinda, "onlar 

namazlarini muhafaza ederler" diye zikrediyozki, biz de o ayette gecen o 

nlar zümresini kaitilipda nerde olursak olalim namazimizi kilip 

kacirmayalim istiyoruz, ve kafir ise, ben bunu zikredip cekdikce, o da onu 

ters ceviriyor ve oluyormu sana "onlar namzlarini kacirirlar" ve o zaman 

bir de bakmişin öglen namazi calinmiş, ucmuş bilme ertesi gün sabah 

gitmiş, veya hakeza hakeza, siz anlyin artik, yine biz "ya halim ya selim" 
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cekiyoz yani sakin olabilmek icin, ve o da onu ceviriyor ve bize bir hiddet 

geliyor, ve yanardag gibi yeri gögü püskürüyoz, yani zor azizim, bu 

kafirlerle mücadele zor, silah lazim, ve yine varid olan silah ise, tam 

olarak : 

 

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bir gece Rabbine şöyle dua 

etmiştir: 

 

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen 

Kendini sena ettiğin gibi yücesin." 

 

"Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet 

ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, 

'Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz 

Onun katındadır." 

 

(Hadis-i Şerif ) 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ُ َما يََشاء َويُثأبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ الأِكتَابِ  ُحو َّللا   يَمأ

 

Yemhûllâhu mâ yeşâu ve yusbit(yusbitu), ve indehu ummul kitâb. 

 

Meali : 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Allah, dilediği şeyi siler, yok eder (mahveder) ve (dilediği şeyi) sabit kılar 

ve ümmülkitap (ana kitap), O'nun indindedir (nezdindedir).  

 

(Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 39. ayet )  

 

ve saliklarimiz yol tarikatimiza tabi olan, yol arkadaşlarimiz, bizim 

yolumuzda, şu an durdugumuz yer olan yere gelince, belalar musibetler 

etraflarını sarınca, ve atıkları her ok kendinizi vurar olunca, ve hatta 

elinde tuttugun senin olan bir bicak bile seni kesmeye yeltenince, anlaki 

buraya ayak bastin, ve Allah bize burada bu silahi gönderdi ki henüz 
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bende tam manasi ila kullanmiyorum, amma kullanim talimatnamesi şu 

olaki, biz o duanin sadece  

 

Zikirimiz Budur 

 

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim." (Extern o bela gidesiye kadar Günde 41 defa)  

 

işde bu ayeti okurken öyle tefkkür edesin ki ey salik, ey yolcu: 

Allahdan gayri bir mevcudat yokdur öyle olunca o sana hişimlanan bicak 

da allah var ancak o bicak bir sükastci şeytan veya cin veya deccal 

askerinin eline gecmiş (amma gercekden leinde amma frekansi elinde) ve 

onunla sana karşi savaşiyorlar, ve sen o bicagi, o esir edilmiş halden 

kurtarip senin safina gecmesi icin de ki işde : 

Ey yüce Rab "Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine 

sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim." ve şu an sen bana hişimlanan 

bir bicak oldun, cünkü kainatta sendan başka bir mevcudat yok ise, 

öyleyse o senin hişimlanan bicak oldugun halindende, senden, sana yüce 

rabbe siginirim, senin o bicagin veya frekansin esir edilmemiş ele 

gecmemiş, ve galip olan Allah haline iltica edip siginirim diye tefekkür et. 

ve bu yukardaki duayi günde 41 defa okuamaya devam et. dedimya 

sayida degişiklik olabilir henüz tam testden gecmedi daha.  

 

Dua bu, ve bu dereceye erenler icin 16.SINIF SOFiLER icindir 

 

"Allahım, azabından affına, gadzabından mağfiretine sığınırım, Senden 

yine Sana iltica ederim." (41 defa Haricen okuncak) 

 

 

17.SINIF SOFiLER 

 

Deprem ögeretilirki ve Mikail aleyhisselamin ikinci kisim görevleri talim 

edilir ve deprem nasil olur nasil yapilir ögretilir. 

 

19.SINIF SOFiLERE 

 

Hizir makami ögretilip talim ettirilir ve tarikatin pirini, olay vuku 

bulunca aramasi talim edilir. Bizatihi onunla (tarikatin piiri ile) kelam 

etmesi lazim geldigi ögeretilir ve kimler o göreve (HIZIRLIK makamina 

)secildi liste tutulur. 
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Bu 19. sinif sofiler Tesbihlerine Birinci kadrandaki 10 boncugun birincisi 

mevsim rengi ikincisi beyaz olrak, digeri yine mevsim rengi, ve digeri 

beyaz.... 10 boncuk dizlerler ve Alfabe duasindan önceki Arapca Elif ba 

yani alfabeyi 9 defa okurken, birinci boncukda Dad Harfi sag azı dişler 

arasına konarak okunur, ikinci boncukda sol 

azı dişler arasına konarak okunur,sonra yine digerine sonra yine digerine 

konarak 9 boncuk sayilir. 

 

Dad Harfinin Mahreci 

 

"Dad" harfi dilin ucu azı dişlerin arasına konarak "da" denmeye calışılır d 

ile z arasi bir ses çıkar 

'muhammed Diyauddin' ismi 'muhammed ziyauddin' denir yani asli ise 

'Muhammed Dziyauddin' diye okunur dil sag azilara veya sol azilar 

arasina konabilir, ashabdan ebu bekr efendimiz iki tarafi ile de bu harfin 

mahrecini cikarabilirmiş 

 

21.SINIF SOFiLER 

 

Kiyamet talim ettirilir ve oraya cikan kimseye kilit ve mühür vurulur. 

 

23.SINIF SOFiLER 

 

Mevsimleri Ayarlama görevi talim edilir, ve bu kainatin öyle otamatik 

pilotta calişmadigi, bizatihi yaşatarak ögretilir, ve bu görevi hak eden tek 

bir kimseye bu SIR verilir. (veliaht halife) 

 

24.SINIF SOFiLER 

 

Güneşin Çırasının tutuşturulmasi ögretilir. 

 

27. SINIF SOFiLER 

 

Kader bahsi ve SIRAT köprüsü Talim edilir, ve telepati telefonunu 

kullanmasi talim ettirilir. 

 

28. SINIF 

 

MEVLUD SIRRI talim ettirilir.  
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BONUS EXTRA DUALAR 

 

Dualari çektikce, insan mıknatıslık kazandıkça, iyilerin yanında kötü 

şeyleride kendine çekmeye başlar, ve belalarda gelmeye başlayabilir, kötü 

şerli inslanlarda etrafımızda toplanmaya başlayabilir, çünkü muhammed 

dedi: cennetin etrafında çileler mihnetler varki, kolayca girilmesin, 

cehennemin etrafında güzel cezbedici şeyler varki, insanlar onlara yanılıp 

cehenneme düşer dedi. o yüzden cennete doğru yaklaşmanın alametidir, 

çilelerin belaların bizlere doğru akmaya başlaması , herkes için geçerli 

değildir amma bu kural. İşte belalardan çilelerden bunalmaya 

başladiginiz zaman bu VAHFIZ Duasina Devam ediniz. Daha yakina 

varmaya gücünüz yeterse yine daha büyük imtihanlar var burada da. 

 

VAHFIZ DUASI (Koru bizi duasi) (1 Defa)  

 

VAHFIZ DUASI (Koru bizi duasi) Budur (Günde 1 Defa)  

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim. 

Allahümme vahfız li veli ehli veli habibi ve mahbubi ve ala elihim 

vesahbihim. Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız Salati, ve zikri, ve ayeti, ve hadisi, ve kelimaati, ve 

tekbiri, ve tahmidi, ve temcidi, ve tekbiri, ve tesbihi ve takdisi, 

vesselami, vesselavati, veş şükri ve duai, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul 

Aziym. Allahümme vahfız beyti ve maali ve rızki ve hayvani, ve 

nebati ve şeceri, ve eşyai, ve ragiybi, ves sayhi, ve nuri, ve dziyai, ve 

nefesi, vemededü, ve taakati, ve kuvveti ve sıhhati, ve mederu ve 

firaseti ve akli, ve dini ve peygamberi, vel imani, vel islami, 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.Allahümme vahfız ceddi ve ebii, ve 

ümmi ve eahaveyti, ve veldi, ve binti, vel üstazi, vel mürşidi, ve 

saddiygi, ve ihvani, ve seyyidi ve şerifi, vel meleki, vel feleki, 

veşşemsi vel kameri, vessemai velardzi ve ma beynahüma, 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi 

ecmaiyn. 

Allahümme vahfız seyyidina Adem. 
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Allahümme vahfız seyyidina ibrahim. 

Allahümme vahfız seyyidina ismail. 

Allahümme vahfız seyyidina ishak. 

Allahümme vahfız seyyidina HIZIR. 

Allahümme vahfız seyyidina Lokman. 

Allahümme vahfız seyyidatina Meryem. 

Allahümme vahfız seyyidina isa. 

Allahümme vahfız seyyidina Cebrail. 

Allahümme vahfız seyyidina Mikail. 

Allahümme vahfız seyyidina israfil. 

Allahümme vahfız seyyidina Azrail. 

Allahümme vahfız seyyidina Feryail. 

Allahümme vahfız seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahümme vahfız seyyidina Münker Nekir, 

Allahümme vahfız seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahümme vahfız seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahümme vahfız seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahümme vahfız Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız Mehdiyyil Müntezar ve ala ealihim ve sahbihim, 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız seyyidina Hüseyin 

Allahümme vahfız seyyidina Hasan 

Allahümme vahfız seyyidetina Fatima 

Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ali 

Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Osman bin avfan 

Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam ömer ibnul Hattab 

Allahümme vahfız seyyidina ve mevlana imam Ebubekri Sıddıyg, 

Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym. 

Allahümme vahfız zamani ve vakti ve seneti ve şehru, ve yevmi, ve 

saati ve aani, Hıfzıhüma vehüvel aliyyul Aziym.Rabbena ve takabbel 

bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul 

hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

Velhamdülillahi Rabbel alemiyn. 

 

 

iSTENiLEN SAATTE KALKMAK iÇiN 

 

 

ُر  ُر قَبأَل أَن تَنفََد َكِلَماُت َرب ِي َولَوأ ِجئأنَا بِِمثأِلِه َمَدًداقُل لَّوأ َكاَن الأبَحأ ِمَداًدا ل َِكِلَماِت َرب ِي لَنَِفَد الأبَحأ  
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Kul lev kânel bahru midâden li kelimâti rabbî le nefidel bahru kable en 

tenfede kelimâtu rabbî ve lev ci’nâ bi mislihî mededâ. 

 

Yatarken Kehf Suresi 109. Ayeti Okunur ve sonunda kakilmak istenilen 

saatte kalkmak istedigimiz Rabbimize söylenir. (1 ile 3 Defa) 

 

UZAKLAŞTIRMA DUASI 

 

UZAKLAŞTIRMA DUASI BUDUR 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

Ya Rabbi innî lâ emliku illâ nefsî ve ehli ve zevci ve evladi ve benati ve ahî 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil fâsikîn 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kafiriyn. 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müşrikiyn. 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Münafikiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hasidiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil FASIKIYN, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Hainiyin, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Kazibiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müfsidiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Müsrifiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Aduvviyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Sahiriyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil neffasatil ukadiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil mücrimiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmiz Zalimiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil Vahişiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil seyyietül müseyyi iyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil HIYALÜL külli mütehayyiliyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil nazarel hainiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kötü kaşiflerin kötü keşiflerini. 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil şamatatil şamatatiyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil amelil bahilliyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil acelel küplli muacciliyin, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil gafelel gafiliyn, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil yüraun, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmil mütacaviziyn, 
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fefruk beynenâ ve beynel kavmid deccal ve havvassike, 

fefruk beynenâ ve beynel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli 

valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena 

birhametike ya erhamerrahimiyn. Velhamdülillahi Rabbel Alemin. 

 

Aç Kalınca oku 

"Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai.“ 

 

Yalancılara karşı oku: 

 

"Rabbinsurnî bima kezzebûn." 

 

Bir yerden inerken oku 

(arabadan ucakdan gemiden yüksekden, ..) oku: 

"Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr'ul-munzilîn." 

 

Hastayken Oku: 

 

"Rabbi Ennî messeniyez-dzurru ve ente erham'ur-rahimîn." (Enbiya, 

21/83) 

 

Daraldığında Sıkıştığında Oku: 

 

"La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn." 

 

Cocuk yapmak icin cima ederken oku: 

 

"İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min'eş-şeytan'ir-racîm." 

 

ihtiyarlayinca Oku: 

 

"Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn." 

 

Yolunu kaybedince oku: 

 

"İhdina's-sırat'al-mustegîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-

meğzûbi aleyhim veleddâllîn." 

 

Kötü bir günah işleyince oku: 
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"Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab'en-nâr." 

 

Günahkar zalim kafir, .. birini görünce oku: 

 

"Rabbena inneke men tudhil'in-nâre fegad ehzeyte, ve ma li'z-zalimîne 

min ensâr." 

 

Hikmetini ve nedenini bilmediğin, bir şey bir olay karşısında kalınca oku: 

 

"Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab'en-nâr." 

 

YENi BiR iŞ AŞ EV, .. KAPISI AÇILMASI iÇiN SADECE BELLi SÜRE 

OKUNCAK DUA 

 

„Allâhümme Eftah aleynâ ebvâbe bi rahmetike, ve yessir aleynâ hadzâine 

fadzlike ve keramike, yâ ekrame'l ekramîne, ve yâ 

erhamerrâhimîn.“ (Günde 313 Defa Seher Vaktinde) 

 

Düşmanlara gözükmeden gizlice çıkmak için 

 

Bir yerden Düşmanlara gözükmeden gizlice çıkmak istenince Yasin suresi 

9. Ayet (1-3-5-7-9 Defa okunur) 

 

Ayet Budur 

 

Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe 

agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn. (1-3-5-7-9 Defa okunur) 

 

TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUALAR 

 

Bir kimse tuvalete gireceği zaman sol ayakla girilmeli, sağ ayakla 

çıkılmalıdır. Girmeden önce de şu dua okunmalıdır: 

 

„Eûzü billâhi minerricsin-necsel habâisiş-şeytânir-racîm.“ 

 

TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUALAR 

 

Çıktiktan sonrada şu dua okunmalıdır: 
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„Elhamdülillâhillezî ezhebe annil ezâ ve âfâ, Ğufrâneke Rabbena ve 

ileykel masiyr.“ 

 

Evden Çıkarken okuncak Dua: 

 

„Bismillahi Tevekkeltü allallahi, la havle vela kuvvete illa billahil aliyyul 

Aziym.“ 

 

Arabaya ve bir binege (ucak gemi tren,at,…) binerken okuncak Dua 

 

Dua 1: 

 

َر لَنَا َهذَا َوَما ُكنَّا لَهُ ُمقأِرنِيَن َوإِنَّا إِلَى َرب ِنَا لَُمنقَِلبُونَ   ُسبأحاَن الَِّذي َسخَّ

"Subhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîne, Ve innâ ilâ 

Rabbinâl münkalibûn."  

(Zuhrûf,13'den bir pasaj ve 14) 

 

 

Dua 2 : 

 

ِحيم   َساَها إِنَّ َرب ِي لَغَفُور  رَّ َراَها َوُمرأ ِ َمجأ ِم َّللا   بِسأ

 

„Bismillahi mecrahe ve mürsahe inne rabbi leğafurrurrahim.“ 

(HUD-41) 

 

Sabah Namazindan sonra oku: 

 

Allahümme inni eselüke hayri ma fi hezel yevmi ve hayri ma beadehu. Ve 

euzubike şerri ma fi hezel yevmi ve şerri ma beadehu. 

 

Akşam Namazindan sonra oku: 

 

Allahümme inni eselüke hayri ma fi hezel Leyli ve hayri ma beadehu. Ve 

euzubike şerri ma fi hezel Leyli ve şerri ma beadehu. 

 

Sabah Namazindan sonra Akşam Namazindan sonra oku: 

 

Hüvallahüllezi diye başliyan haşr suresinin son ayetlerini oku 

 

HÜVALLAHÜLLEZİ  BUDUR : 
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Sabah namazından sonra böyle okunur 

 

“Euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım, euzubillahis-Semî`il-

Alîmi mines-şeytanirracım, esteuzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-

şeytanirracım Bismillahirrahmenirrahim” 

 

Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian 

min haşyetillâh(haşyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi 

leallehum yetefekkerûn. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş 

şehâdeti, huver rahmânur rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el 

melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul 

mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul hâlikul bâriul 

musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve 

huvel azîzul hakîm.” (Haşr Suresi 21-22-23-24) 

 

Akşam namazından sonra böyle okunur : 

 

“Euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım, euzubillahis-Semî`il-

Alîmi mines-şeytanirracım, esteuzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-

şeytanirracım Bismillahirrahmenirrahim” 

 

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver 

rahmânur rahîm.  Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus 

selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi 

ammâ yuşrikûn. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul 

husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm.” 

(Haşr Suresi 21-22-23-24) 

 

Yatsidan sonar oku 

 

Amenerrasulu yani bakara suresi son ayetlerini oku 

 

Amenerrasulu budur 

 

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene 

billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin 

min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. 

La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha 
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mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela 

tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena 

vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, 

ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn. 

 

ikindiden sonra 

 

Nebe suresini oku 

 

NEBE SRESI YANi AMME SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU BUDUR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne). 

2. Anin nebeil azîm(azîmi). 

3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne). 

4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). 

5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne). 

6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden). 

7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden). 

8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen). 

9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten). 

10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen). 

11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen). 

12. Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden). 

13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen). 

14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen). 

15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten). 

16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen). 

17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten). 

18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen). 

19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben). 

20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben). 

21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden). 

22. Lit tâgîne meâbâ(meâben). 

23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben). 

24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben). 

25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan). 

26. Cezâen vifâkâ(vifâkan). 

27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben). 

28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben). 
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29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben). 

30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben). 

31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen). 

32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben). 

33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben). 

34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan). 

35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben). 

36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben). 

37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne 

minhu hitâbâ(hitâben). 

38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne 

illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben). 

39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). 

40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ 

kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben). 

 

 

Bazenleri yatsidan sonra  

 

Mülk suresi oku 

 

TEBAREKE (MÜLK) SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU BUDUR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

1. Tebârakellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun). 

 

2. Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu 

amelâ(amelen), ve huvel azî zul gafûr(gafûru). 

 

3. Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkır 

rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciıl basara hel terâ min futûr(futûrin). 

 

4. Summerciıl basara kerrateyni yenkalib lieykel basaru hâsien ve huve 

hasîr(hasîrun). 

 

5. Ve lekad zeyyennâs semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen 

liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri). 

 

6. Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel 
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masîr(masîru). 

 

7. İzâ ulkû fîhâ semiû lehâ şehîkan ve hiye tefûr(tefûru). 

 

8. Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun 

seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun). 

 

9. Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min 

şey’in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin). 

 

10. Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri). 

 

11. Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri). 

 

12. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gaybi lehum magfiratun ve ecrun 

kebîr(kebîrun). 

 

13. Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis 

sudûr(sudûri). 

 

14. E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru). 

 

15. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min 

rızkıhî, ve ileyhin nuşûr(nuşûru). 

 

16. E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye 

temûr(temûru). 

 

17. Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsıbâ(hâsiben) fe se 

ta’lemûne keyfe nezîr(nezîri). 

 

18. Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîr(nekîri). 

 

19. E ve lem yerav ilât tayri fevkahum sâffâtin ve yakbıdne, mâ 

yumsikuhunne illâr rahmân(rahmânu), innehu bi kulli şey’in 

basîr(basîrun). 

 

20. Em men hâzâllezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir 

rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrın). 

 



©Rasittuncakitapları 
 

 
299 

 

21. Em men hâzâllezî yerzukukum in emseke rızkahu, bel leccû fî utuvvin 

ve nufûr(nufûrın). 

 

22. E fe men yemşî mukibben alâ vechihî ehdâ em men yemşî seviyyen 

alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin). 

 

23. Kul huvellezî enşeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, 

kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne). 

 

24. Kul huvellezî zeraekum fîl ardı ve ileyhi tuhşerûn(tuhşerûne). 

 

25. Ve yekûlûne metâ hâzâl va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne). 

 

26. Kul innemâl ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun). 

 

27. Fe lemmâ raevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzâllezî 

kuntum bihî teddeûn(teddeûne). 

 

28. Kul e raeytum in ehlekeniyallâhu ve men maıye ev rahımenâ fe men 

yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin). 

 

29. Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe se ta’lemûne 

men huve fî dalâlin mubîn(mubînin). 

 

30. Kul e raeytum in asbaha mâukum gavran fe men ye’tîkum bi mâin 

maîn(maînin). 

 

 

Akşam Namazindan sonra bazenleri oku: 

 

Vakia suresini oku 

 

Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu Budur 

 

1. İza veka'atilvaki'atu. 

2. Leyse livak'atiha kazibetun. 

3. Hafıdatun rafi'tun. 

4. İza ruccetil'ardu reccen. 

5. Ve bussetilcibalu bessen. 

6. Ve fekanet hebaen munbessen. 
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7. Ve kuntum ezvacen selaseten. 

8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti. 

9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti. 

10. Vessabikunessabikune. 

11. Ulaikelmukarrabune. 

12. Fiy cennatin na'ıymi. 

13. Sulletun minel'evveliyne. 

14. Ve kaliylun minel'ahıriyne. 

15. 'ala sururin medunetun. 

16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne. 

17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune. 

18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin. 

19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune. 

20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune. 

21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune. 

22. Ve hurun 'ıynun. 

23. Keemsalillu'luilmeknuni. 

24. Cezaen bima kanu ya'melune. 

25. La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen. 

26. İlla kıylen selamen selamen. 

27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni. 

28. Fiy sidrin mahdudin. 

29. Ve talhın mendudin. 

30. Ve zıllin memdudin. 

31. Ve main meskubin. 

32. Ve fakihetin kesiyretin. 

33. La maktu'atin ve la memnu'atin. 

34. Ve furuşin merfu'atin. 

35. İnna enşe'nahunne inşaen. 

36. Fece'alnahunne ebkaren. 

37. 'Uruben etraben. 

38. Liashabilyemiyni. 

39. Sulletun minel'evveliyne. 

40. Ve sulletun minelahiriyne. 

41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali. 

42. Fiy semumin ve hamiymin. 

43. Ve zıllin min yahmumin. 

44. La baridin ve la keriymin. 

45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne. 

46. Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi. 
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47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne 

lemeb'usune. 

48. Eve abaunel'evvelune. 

49. Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne. 

50. Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin. 

51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune. 

52. Leakilune min şecerin min zakkumin. 

53. Femaliune minhelbutune. 

54. Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi. 

55. Feşaribune şurbelhiymi. 

56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni. 

57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune. 

58. Efereeytum ma tumnune. 

59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune. 

60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne. 

61. 'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune. 

62. Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune. 

63. Efereeytum ma tahrusune. 

64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une. 

65. Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune. 

66. İnna lemuğremune. 

67. Bel nahnu mahrumune. 

68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune. 

69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune. 

70. Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune. 

71. Efereeytumunnarelletiy turune. 

72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune. 

73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne. 

74. Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi. 

75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi. 

76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun. 

77. İnnehu lekur'anun keriymun. 

78. Fiy kitamin meknunin. 

79. Lya yemessuhu illelmutahherune. 

80. Tenziylun min rabbil'alemiyne. 

81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune. 

82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune. 

83. Felevla iza beleğatilhulkume. 

84. Ve entum hıyneizin tenzurune. 

85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune. 
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86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne. 

87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne. 

88. Feemma in kane minelmukarrebiyne. 

89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin. 

90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni. 

91. Feselamun leke min ashabilyemiyni. 

92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne. 

93. Fenuzulun min hamiymin. 

94. Ve tasliyetu cahıymin. 

95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni. 

96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.  

 

 

Cuma günü ögleye kadar (bazenleri) 

 

Kehf suresini oku 

 

KEHF SÛRESİ TÜRKÇE OKUNUŞU BUDUR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

1. El hamdu lillahillezî enzele ala abdihil kitabe ve lem yec’al lehu îveca 

 

2. Kayyimel li yunzira be’sen şedîdem mil ledunhu ve yubeşşiral 

mu’minînellezîne ya’melunes salihati enne lehum ecran hasena 

 

3. Makisîne fîhi ebeda 

 

4. Ve yunzirallezîne kaluttehazellahu veleda 

 

5. Ma lehum bihî min îlmiv ve la li abaihim keburat kelimeten tahrucu 

min efvahihim iy yekulune illa keziba 

 

6. Fe lealleke bahîun nefseke ala asarihim il lem yu’minu bi hazel hadîsi 

esefa 

 

7. İnna cealna ma alel erdî zînetel leh ali nebluvehum eyyuhum ahsenu 

amela 

 

8. Ve inna le caîlune ma aleyha saîydem curuza 
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9. Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakîymi kanu min ayatina aceba 

 

10. İz evel fityetu ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledunke rahmetev ve 

heyyi’ lena min emrina raşeda 

 

11. Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinîne adeda 

 

12. Summe beasnahum li na’leme eyyul hîzbeyni ahsa lima lebisu emeda 

 

13. Nahnu nekussu aleyke nebeehum bil hakk innehum fityetun amenu bi 

rabbihim ve zidnahum huda 

 

14. Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbuna rabbus semavati 

vel erdî len ned’uve min dunihî ilahel le kad kulna izen şetata 

 

15. Haulai kavmunettehazu min dunihî aliheh lev la ye’tune aleyhim bi 

sultanim beyyin fe men azlemu mimmeniftera alellahi keziba 

 

16. Ve izî’tezeltumuhum ve ma ya’budune illallahe fe’vu ilel kehfi yenşur 

lekum rabbukum mir rahmetihî ve yuheyyi’ lekum min emrikum mirfeka 

 

17. Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemîni ve iza 

ğarabet takriduhum zateş şimali ve hum fî fecvetim minh zalike min 

ayatillah mey yehdillahu fe huvel muhted ve mey yudlil fe len tecide lehu 

veliyyem murşida 

 

18. Ve tahsebuhum eykazav ve hum rukuduv ve nukallibuhum zatel 

yemîni ve zateş şimali ve kelbuhum basitun ziraayhi bil vesîyd levit tala’te 

aleyhim le velleyte minhum firarav ve le muli”e minhum ru”a 

 

19. Ve kezalike beasnahum li yetesaelu beynehum kale kailum minhum 

kem lebistum kalu lebisna yevmen ev ba’da yevm kalu rabbukum a’lemu 

bi ma lebistum feb’asu ehadekum bi verikîlum hazihî ilel medîneti fel 

yenzur eyyuha ezka taamen fel ye’tikum bi rizkîm minhu vel yetelattaf ve 

la yuş’îranne bikum ehada 

 

20. İnnehum iy yazheru aleykum yercumukum ev yuîydukum fî 

milletihim ve len tuflihu izen ebeda 

 

21. Ve kezalike a’serna aleyhim li ya’lemu enne va’dellahi hakkuv ve 
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ennes saate la raybe fîha iz yetenazeune beynehum emrahum fe kalubnu 

aleyhim bunyana rabbuhum a’lemu bihim kalellezîne ğalebu ala emrihim 

le nettehîzenne aleyhim mescida 

 

22. Se yekulune selasetur rabiuhum kelbuhum ve yekulune hamsetun 

sadisuhum kelbuhum racmem bil ğayb ve yekulune seb’atuv ve 

saminuhum kelbuhum kur rabbî a’lemu bi îddetihim ma ya’lemuhum illa 

kalîlun fe la tumari fîhim illa miraen zahirav ve la testefti fîhim minhum 

ehada 

 

23. Ve la tekulenne li şey’in innî faîlun zalike ğada 

 

24. İlla ey yeşaellahu vezkur rabbeke iza nesîte ve kul asa ey yehdiyeni 

rabbî li akrabe min haza raşeda 

 

25. Ve lebisu fî kehfihim selase mietin sinîne vazdadu tis’a 

 

26. Kulillahu a’lemu bima lebisu lehu ğaybus semavati vel ard ebsîr bihî 

ve esmî’ ma lehum min dunihî miv veliyyiv ve la yuşriku fî hukmihî ehada 

 

27. Vetlu ma uhîye ileyke min kitabi rabbik la mubeddile li kelimatihî ve 

len tecide min dunihî multehada 

 

28. Vasbir nefseke meallezîne yed’une rabbehum bil ğadati vel aşiyyi 

yurîdune vechehu ve la ta’du aynake anhum turîdu zînetel hayatid dunya 

ve la tutî’ men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahu ve kane 

emruhu furuta 

 

29. Ve kulil hakku mir rabbikum fe men şae fel yu’miv ve men şae fel 

yekfur inna a’tedna liz zalimîne naran ehata bihim suradikuha ve iy 

yesteğîysu yuğasu bi mani kel muhli yeşvil vucuh bi’seş şerab ve saet 

murtefeka 

 

30. İnnellezîne amenu ve amilus salihati inna la nudîy’u ecra men ahsene 

amela 

 

31. ulaike lehum cennatu adnin tecrî min tahtihimul enharu yuhallevne 

fîha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sundusiv 

ve istebrakîm muttekiîne fîha alel eraik nî’mes sevab ve hasunet 

murtefeka 
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32. Vadrib lehum meseler raculeyni min a’nabiv ve hafefnahuma bi 

nahliv ve cealna beynehuma zer’a 

 

33. Kiltel cenneteyni atet ukuleha ve lem tazlim minhu şey’ev ve feccerna 

hîlalehuma nehara 

 

34. Ve kane lehu semer fe kale li sahîbihî ve huve yuhaviruhu ene ekseru 

minke malev ve eazzu nefera 

 

35. Ve dehale cennetehu ve huve zalimul li nefsih kale ma ezunnu en 

tebîde hazihî ebeda 

 

36. Ve ma ezunnus saate kaimetev ve leir rudidtu ila rabbî le ecidenne 

hayram minha munkaleba 

 

37. Kale lehu sahîbuhu ve huve yuhavirruhu e keferte billezî halekake 

min turabin summe min nutfetin summe sevvake racula 

 

38. Lakinne huvellahu rabbî ve la uşriku bi rabbî ehada 

 

39. Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahu la kuvvete illa billah 

in terani ene ekalle minke malev ve veleda 

 

40. Fe asa rabbî ey yu’tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha 

husbanem mines semai fe tusbiha saîyden zeleka 

 

41. Ev yusbiha mauha ğavran fe len testetîy’a lehu taleba 

 

42. Ve uhîyta bi semerihî fe asbeha yukallibu keffeyhi ala ma enfeka fîha 

ve hiye haviyetun ala uruşiha ve yekulu ya leytenî lem uşrik bi rabbî 

ehada 

 

43. Ve lem tekul lehu fietuy yensurunehu min dunillahi ve ma kane 

muntesîra 

 

44. Hunalikel velayetu lillahil hakk huve hayrun sevabev ve hayrun îkba 

 

45. Vadrib lehum meselel hayatid dunya ke main enzelnahu mines semai 

fahteleta bihî nebatul erdî fe asbeha heşîmen tezruhur riyah ve kanellahu 
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ala kulli şey’im muktedira 

 

46. Elmalu vel benune zînetul hayatid dunya vel bakîyatus salihatu 

hayrun înde rabbike sevabev ve hayrun emela 

 

47. Ve yevme nuseyyirul cibale ve teral erda barizetev ve hasernahum fe 

lem nuğadir minhum ehada 

 

48. Ve uridu ala rabbike saffa le kad ci’tumuna kema halaknakum evvele 

merratim bel zeamtum ellen nec’ale lekum mev’îda 

 

49. Ve vudîal kitabu fe teral mucrimîne muşfikîyne mimma fîhi ve 

yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yuğadiru sağîyratev ve la 

kebîraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadîra ve la yazlimu rabbuke 

ehada 

 

50. Ve iz kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblîs kane minel 

cinni fe feseka an emri rabbih e fe tettehîzunehu ve zuriyyetehu evliyae 

min dunî ve hum lekum aduvv bi’se liz zalimîne bedela 

 

51. Ma eşhedtuhum halkas semavati vel erdî ve la halka enfusihim ve ma 

kuntu muttehîzel mudîllîne aduda 

 

52. Ve yevme yekulu nadu şurakaiyellezîne zeamtum fe deavhum fe lem 

yestecîbu lehum ve cealna beynehum mevbika 

 

53. Verael mucrimunen nara fe zannu ennehum muvakîuha ve lem 

yecidu anha masrifa 

 

54. Ve le kad sarrafna fî hazel kur’ani lin nasi min kulli mesel ve kanel 

insanu eksera şey’in cedela 

 

55. Ve ma menean nase ey yu’minu iz caehumul huda ve yestağfiru 

rabbehum illa en te’tiyehum sunnetul evvelîne ev ye’tiyehumul azabu 

kubula 

 

56. Ve ma nursilul murselîne illa mubeşşirîne ve munzirîn ve 

yucadilullezîne keferu bil batîli li yudhîdu bihil hakka vettehazu ayatî ve 

ma unziru huzuva 
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57. Ve men azlemu mimmen zukkira bi ayati rabbihî fe a’rada anha ve 

nesiye ma kaddemet yedah inna cealna ala kulubihim ekinneten ey 

yefkahuhu ve fî azanihim vakra ve in ted’uhum ilel huda fe ley yehtedu 

izen ebeda 

 

58. Ve rabbukel ğafuru zur rahmeh lev yuahîzuhum bi ma kesebu le 

accele lehumul azab bel lehum mev’îdul ley yecidu min dunihî mev’ila 

 

59. Ve tilkel kura ehleknahum lemma zalemu ve cealna li mehlikihim 

mev’îda 

 

60. Ve iz kale musa li fetahu la ebrahu hatta ebluğa mecmeal bahrayni ev 

emdîye hukuba 

 

61. Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehuma fettehaze 

zebîlehu fil bahri seraba 

 

62. Felemma caveza kaleli fetahu atina ğadaena le kad lekîyna min 

seferina haza nesaba 

 

63. Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe innî nesîtul hute ve ma ensanîhu 

illeş şeytanu en ezkurah vettehaze sebîlehu fil bahri aceba 

 

64. Kale zalike ma kunna nebğî fertedda ala asarihima kasasa 

 

65. Fe veceda abdem min îbadina ateynahu rahmetem min îndina ve 

allemnahu mil ledunna îlma 

 

66. Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tuallimeni mimma ullimte ruşda 

 

67. Kale inneke len testetîy’a meîye sabra 

 

68. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhît bihî hubra 

 

69. Kale setecidunî in şaellahu sabirav ve la a’sîy leke emra 

 

70. Kale fe initteba’tenî fe la tes’elnî an şey’in hatta uhdise leke minhu 

zikra 

 

71. Fentaleka hatta iza rakiba fis sefîneti harakaha kale eharakteha li 
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tuğrika ehleha le kad ci’te şey’en imra 

 

72. Kale e lem e kul inneke len testetîy’a meîye sabra 

 

73. Kale la tuahîznî bima nesîtu ve la turhîknî min emrî usra 

 

74. Fentaleka hatta iza lekîya ğulamen fe katellehu kale e katelte nefsen 

zekiyyetem bi ğayri nefs le kad ci’te şey’en nukra 

 

75. Kale elem e kul leke inneke len testetîy’a meîye sabra 

 

76. Kale in seeltuke an şey’im ba’deha fe la tusahîbnî kad belağte mil 

ledunnî uzra 

 

77. Fentaleka hatta iza eteya ehle karyetinistet’ama ehleha fe ebev ey 

yudayyifuhuma fe veceda fîha cidaray yurîdu ey yenkadda fe ekameh kale 

lev şi’te lettehazte aleyhi ecra 

 

78. Kale haza firaku beynî ve beynik se unebbiuke bi te’vîli ma lem testetî’ 

aleyhi sabra 

 

79. Emmes sefînetu fe kanet li mesakîne ya’melune fil bahri fe eradtu en 

eîybeha ve kane veraehum melikuy ye’huzu kulle sefînetin ğasba 

 

80. Ve emmel ğulamu fekane ebevahu mu’mineyni fe haşîna ey 

yurhikahuma tuğyanev ve kufra 

 

81. Fe eradna ey yubdilehuma rabbuhuma hayram minhu zekatev ve 

akrabe ruhma 

 

82. Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetîmeyni fil medineti ve kane 

tahtehu kenzul lehuma ve kane ebuhuma saliha fe erade rabbuke ey 

yebluğa eşuddehuma ve yestahrica kenzehuma rahmetem mir rabbik ve 

ma fealtuhu an emrî zalike te’vîlu ma lem testî’ aleyhi sabra 

 

83. Ve yes’eluneke an zil karneyn kul seetlu aleykum minhu zikra 

 

84. İnna mekkenna lehu fil erdî ve ateynahu min kulli şey’in sebeba 

 

85. Fe etbea sebeba 
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86. Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubu fî aynin hamietiv 

ve vecede îndeha kavma kulna yazel karneyni imma en tuazzibe ve imma 

en tettehîze fîhim husna 

 

87. Kale emma men zaleme fe sevfe nuazzibuhu summe yuraddu ila 

rabbihî fe yuazzibuhu azaben nukra 

 

88. Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna ve 

senekulu lehu min emrina yusra 

 

89. Summe etbea sebeba 

 

90. Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatluu ala kavmil lem nec’al 

lehum min duniha sitra 

 

91. Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra 

 

92. Summe etbea sebeba 

 

93. Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la 

yekadune yefkahune kavla 

 

94. Kalu ya zel karneyni inne ye’cuce ve me’cuce mufsidune fil erdî fe hel 

nec’alu leke harcen ala en tec’ale beynena ve beynehum sedda 

 

95. Kale ma mekkennî fîhi rabbî hayrun fe eîynunî bi kuvvetin ec’al 

beynekum ve beynehum redma 

 

96. Atuni zuberal hadîd hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfuhu hatta 

iza cealehu naran kale atunî ufriğ aleyhi kîdra 

 

97. Femestau ey yazheruhu ve mestetau lehu nakba 

 

98. Kale haza rahmetum mir rabbî fe iza cae va’du rabbî cealehu dekka’ 

ve kane va’du rabbî hakka 

 

99. Ve terakna ba’dahum yevmeiziy yemucu fî ba’dîv ve nufiha fis suri fe 

cema’nahum cem’a 
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100. Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirîne arda 

 

101. Ellezîne kanet a’yunuhum fî ğîtain an zikrî ve kanu la yestetîy’une 

sem’a 

 

102. E fe hasibellezîne keferu ey yettehîzu îbadî min dunî evliya’ inna 

a’tedna cehenneme lil kafirînenuzula 

 

103. Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mala 

 

104. Ellezîne dalle sa’yuhum fil hayatid dunya ve hum yahsebune 

ennehum yuhsinune sun’a 

 

105. ulaikellezîne keferu bi ayati rabbihim ve likaihî fe habitat 

a’maluhum fe la nukîymu lehum yevmel kîyameti vezna 

 

106. Zalike cezauhum cehennemu bima keferu vettehazu ayatî ve rusulî 

huzuve 

 

107. İnnellezîne amenu ve amilus salihati kanet lehum cennatul firdevsi 

nuzula 

 

108. Halidîne fîha la yebğune anha hîvela 

 

109. Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable 

en tenfede kelimatu rabbi ve lev ci’na bi mislihî mededa 

 

110. Kul innema ene beşerum mislukum yuha ileyye ennema ilahukum 

ilahuv vahîd fe men kane yercu likae rabbihî felya’mel amelen salihav ve 

la yuşrik bi îbadeti rabbihî ehada 

 

------------oOo---------------- 

 

Sabah Namazını Yasin Suresi ile Kılmaya gayret et 

 

----------------oOo----------------- 

Berat Gecesinde Okunacak Dua(yeni format için)  

 

"Allahümme in künte ketepteni fi ümmil kitabi şakiyyen. Allahümme 

femhuhe bi berekati ve şefeati seyyidina Muhammed Aleyhisselam 
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vektubni fi ümmil kitabi saiyden."  

 

Büyük zatlar, Berat gecesinde şöyle de dua ederlerdi: -Ya Rabbî, Kur’an-ı 

keriminde, “Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i 

mahfuz Onun katındadır” buyuruyorsun.  

 

"Eğer benim ismim saidler [cennetlikler] defterinde ise, orada sabit kıl! 

İsmim şakiler [cehennemlikler] defterinde ise, ismimi oradan silip, 

saidler defterine yaz!"  

 

Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak 

sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, dininden döndürme, ayırma!  

 

 

7 defa okunmasi lazimdir  

 

Salavatı Tıbbıl Kulubi (Vücutların Şifası) Duası 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve 

afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi 

ve sellim.  

 

Manası:  

Ey Allahım ! kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru 

ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.  

 

Bu salavatı şerif vücuda ve gözlere şifa ve zerafet verir.  

 

Hastalıktan kurtulmak için zemzem suyuna 100 defa okunur ve vücudu 

ovun.  

Hastalıktan kurtulmak için günde 100 veya 7 kez okunur.  

Mide hastalığı için günde 7 kez oku  

Tüm fiziksel ve ruhsal hastalıklar için iyileşinceye kadar günde 313 defa 

oku  

Gözleri zayıf olan kişi bu salavatı günde 7 defa okusun.  

 

 

HIZIR MAKAMINA CIKANLAR iCiN HIZIR DUASI 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA VEYA 
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TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

DURUMA GÖRE YAPTRIMMI YOKSA YIKIMMI  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

sübhaneke ente ilahe hayrürazikiyn,  

sübhaneke ente ilahe hayrül varisiyn 

sübhaneke ente ilahe hayrül fatihiyn,  

sübhaneke ente ilahe hayrül hakimiyn,  

sübhaneke ente ilahe hayrül faziliyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrünnasiriyn, 

sübhaneke ente ilahe hayrül muhsiniyn,  

sübhaneke ente ilahe hayrül kaviyyul kaimü,  

sübhaneke enterraufürrahimu  

vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah 

 

ve salli ala Muhammedin ve adede men salli aleyhi ve adede gatratil 

emtari ve adede evragil eşcari ve adede enfasil müstagfiriyne bil eshari ve 

adede ma kane vema yekünu li yevmil haşri vel garari ve salli aleyhi ma 

teagabelleyli vennehari ve salli aleyhi mahtelefel melavani ve teagabel 

asrani ve kerrerel cedidani vestagbelel fergadani ve adede emvacil bihari 

ve adedede merri mali vel fizari 

 

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala elihi ve eshabihi ve etbaihi 

ecmaiyn ve selamün ala cebrail ve mikail ve israfil ve azrail vel melaiketül 

hamelei arş vel münker nekir ve selamün alel melaiketül mükarrebin 

vennebiyi verresulu ecmaiyn ve selamün alel evliyai vessalihin 

selamüllahi ve selavatullahi aleyhim ecmaiyn 

 

velhamdülillahi rabbil alemiyn 

Bu Duanin Kullanim Talimatnamesi sadece o hal ehline özel talim edilir. 

 

 

 

Karoglanin Bina Ettiği Birinci "Neccini Duası" - "Kurtar Beni Duası" 

 

Kişiliklerden Kurtulmak icin Toplu Temizlik Duamiz "Neccini1- Kurtar 

Beni" Duamiz 
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ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

 

ِم الظَّاِلِمينَ  نِي ِمَن الأقَوأ ِ نَج ِ  قَاَل َرب 

 

Sadakallahul Aziym KASAS Suresi 21. ayetten pasaj 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Okunuşu: “Rabbi neccinî minel-kavmiz-zâlimîn.” 

 

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.” (Kasas, 28/21) 

 

 

Rivayet olurki : 

Hz ibrahim zina edenleri gördü, ve ona göre bu yasakdi, ve Allaha dua 

etdi "Zinakarlarin helak olmasi icin" Allah ricalen kabul etdi ve o 

günküleri helak etdi, sonra bazi münafiklari gördü ve hemen yine dua 

etdi, münafiklari helalk etmesi icin, ve dua ricalen kabul oldu. ve sonra 

yine yalancilari gördü yine dua etdiki : Allah, bakdiki yeryüzüdeki kullari 

azalmaya başladi ve "ey ibrahim benim kullarimi rahat birak" buyurdu. 

 

Biz yaklaşik olarak 2010 ile 2012 seneleri arasinda, tam tarihi 

bilmiyorum, bir dua bina ettikki isminide Neccini duasi 1 - 2 - 3 koyduk. 

bu Neccini duasinin, şimdiki zikri raşidi evradimizdaki neccini duasi ile 

alakasi yokdur. 

Ve o eski Duanin aciklamasinada şunu yazdik 

 

"NECCiNi-KURTAR BENi DUASI 

 

Bu Dua, Nuh Aleyhiselamin ümmetinin, onun islama cagirmasina icabet 

etmemelerei üzerine, artik Hz Nuh yorulur, ve necini duasini yapar, ve 

firtina kopar ve Sel ve Tufan olur, kocaman dünya, kafirden küfürden, 

zalimden zulumden, fasikdan fisikdan, müşrikden, vahşiyattan ve her 

türlü kötü cibillyatli, hayvanlardan, ve onlarin ahlaklarini taşiyan kötü 

kişilikli insanlardan, ve kötülükten temizlenir. 

Bu bizim "Neccini" duamizda, o duaya atfen bina edilmiş bir duadir. Bu 

duanin hikmeti ve azameti cok büyüktür, okuduktan sonra sel basma ve 

su afetleri görülebilir. 
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Bu duanin, dünyada ve cevremizde temizlik icin okunmasi tavsiye 

olunur, etrafimizda zalim ve günahkar dinsiz cogaldiysa, bu dua ile 

rabbimizin yardimi ile temizlik istenir. 

Ancak bu temizlik toptan temizlikdirki, önce o kötü kişilerin cibilliyati 

olan, börtü böcük ve hayvnlarda helak olur, yani sivrisinek öldürmek 

degil, batakligi kurutmak gibi olan, daha hatta, bazilarini henüz insan 

olmadan, onlarin börtü böcük hallerini, ve bazi insan olmuş hallerini, 

helak edip temizlemek oldugundan, okunmasi cok hassas ve, bir nevi 

tehlikeli bir duadir 

 

Cok SIK OKUNMAMAMALIDIR, HAFTADA BIR KEZ, iKi KEZ 

OKUNUR, TESiRi GÖRÜLDÜMÜ OKUMA KESiLiR, HAKKIN ADALETi, 

HAKLIYI HAKSIZI AYIRT EDECEKDiR INSALLAH BU DUANIN 

HÜRMETINE" 

 

diye uyarmişdik, görüyorumki bazi sayfalarda bu dua, o uyari kismi 

alinmadan, sadece dua kisimi yayinlanmiş, yahut duanin esrarini 

bilmeyenlerin elinde oyuncak olmuşki, dedikki dikkat tesiri görülünce 

okuma kesilir, ve öyle olunca işde bazi bilgisizlerin okumasi yüzünden 

dünyda sel felaketleri cogaldi, ve bu duayi gördügünüz sayfalarda, veya 

okudugunu duydugunuz kimseler, bu uyari kismina dikkaet etmiyorlasa, 

onlari uyarin, ve artik bu duayi okumayi kesin. amma yine elimizde 

mevcut duracak inşallah, zikir evradimizin icine yeni versionda 

ekliyecegiz ancak, Bu Azametli dua neymiş diye dahi okuyan kimse, önce 

duayi okumadan niyet etsin, desinki "Ya Rabbi, dua niyetine degil, bilgi 

sahibi olmak icin okuyorum" diye dua ve niyet edipde oksun, ve sonra 

duanin esrarini ögrenince, sadece bazi hassas durumlarda, ve onlara 

okumasi ilham edilince okusunlar. Duanin metnini vaazin sonuna 

ekledik, ve niyetinide başina yazdik, önce o niyetle okuyun, ve kalbiniz 

kanaat getirince esrari ve hikmeti üzre okursunuz. 

 

DiKKAT NECCiNi-KURTAR BENi DUASI BUDUR 

 

"Neccini Duası" , "Kurtar Beni Duası" BUDUR 

 

Niyet: "Ya Rabbi, dua niyetine degil, bilgi sahibi olmak icin okuyorum"  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 
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Rabbi neccini minel kavmil kafiriyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil müşrikiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil münafikiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil müfsidiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil müsrifiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil şamatatýyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil müneccimiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil zalimiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil hainiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil lainiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil vahişiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil kaşifiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil sahiriyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmin neffasatil ukadiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil aduvviyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil mudzilliyn 

Ve ente raufurrahimiyn 
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Rabbi neccini minel kavmil vesvasil hannes 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel hannes ellezi minel cinneti vennas 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmit tabuduşşeytan 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil asi vel nisyan 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil keazibiynel tükezziban 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minel kavmil ehli bidat 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini min amelişşeytan ve hizbuhu 

Ve ente erhamurrahimiyn 

 

Rabbi neccini min ameliddeccal ve hizbuhu 

Ve ente erhamurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil zina 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minel kavmil mücrimiyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel hainiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minen nazarez zalimyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel hasidiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minen nazarel aduvviyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel münfekkiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minen nazares sahiriyn 
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Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel kaşifiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini minen nazarel kafiriyn 

Ve ente erhamurrahimiyn 

Rabbi neccini minen nazarel müşrikiyn 

Ve ente raufurrahimiyn 

 

Rabbi neccini min tefekkürü küfr 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü şirk 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü isyan 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü zulum ve nisyan 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü fiski fücur 

 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü zina 

Ve ente raufurrahimiyn 

Rabbi neccini min tefekkürü cürüm 

Ve ente raufurrahimiyn 

Ve salli a la seyyidina muhammedül emin 

Vel eman el eman el eman el eman ya rabbel alemiyne amiyn 

 

 

 

Neccini 2.Bölüm 

 

Rabbi Yeşfeul mü minin 

Ve ente şifael mü minin 

 

Rabbi Yeşfeul müslimiyn 

Ve ente şifael müslimiyn 

 

Rabbi Yeşfeul mühtedin 

Ve ente şifael mühtedin 

 



©Rasittuncakitapları 
 

 
318 

 

Rabbi Yeşfeul müşfikiyn 

Ve ente şifael müşfikiyn 

 

Rabbi Yeşfeul mutasarrifiyn 

Ve ente şifael mutaSARRIFIYN 

 

Rabbi Yeşfeul HALiMiYN 

Ve ente şifael SELiMiYN 

 

Rabbi Yeşfeul AAAlimiyne 

Ve ente şifael muallimiyn 

 

Rabbi Yeşfeul naimiyne 

Ve ente şifael en amiyn 

 

Rabbi Yeşfeul mazlumiyne 

Ve ente şifael mazlumun 

 

Rabbi Yeşfeul sadikiyne 

Ve ente şifael musaddikiyn 

 

Rabbi Yeşfeul vahişiynel mücrimune 

Ve ente şifael hayatel tercüman 

 

Rabbi Yeşfeul kaşifiynel mükaşefetiddiyni islam 

Vessiratel mü minine ve enames salihiyne ve şüheda ve nebaten 

nebbiyyyine ve rasulallah 

Ve ente şifael mü minin müslimiyn saliyhiyn şüheda ve nebiyyine ve 

rasulune cemiiiyn 

 

Rabbi Yeşfeul musa ve ashabiyn 

Isa ve ashabiyn mehdi ve cemeatiyn 

Ve ente şifaes sadikiynel sirateş şereatıyn 

 

Rabbi Yeşfeul halikiyn 

Ve ente şifael mahlukiyn 

 

Rabbi Yeşfeul refikiyn 

Ve ente şifael merfukiyn 
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Rabbi Yeşfeul gaametiyn 

Ve ente şifael ehli istikametel mü minin 

 

Rabbi Yeşfeun naas 

Ve ente şifae insane ellezi zaaifun bel şeytane aduvvin mübiyne minel 

cinneti vennas 

 

Rabbi Yeşfeul Abdullah 

Ve ente şifael mü minine taabudallah 

 

Rabbi Yeşfeul müttekiyne 

Ve ente şifael müttekiyn 

 

Rabbi Yeşfeul siddikiyne 

Ve ente şifael müsaddikiyn 

 

Rabbi Yeşfeul veledi vel benatil gayri reşidiyn 

Ve ente şifael Raşidiynel mürşidiyn 

 

Rabbi Yeşfeul failiynel men faale arifiyn 

Ve ente şifael marufun 

 

Ya kahhar DECCAL VE ORDUSUNU KAHREYLE 

Ve ente kahharul aziym 

 

Rabbi Yeşfeul mü minine bi sahibi adabel islam vel müslimun 

Ve ente şifael sahibu ahlakel melekiyn 

 

Rabbi Yeşfeul mü minin bi sahibi kalbil mutmainniyn 

Ve ente şifael tatminiyne bil iman 

 

Rabbi Yeşfeul mü minine sahibi firaset 

Ve ente şifael mü minine ellezi nazerel min firaset 

 

Rabbi Yeşfeu tatmeinnel kulub heze min ile zikrullah 

ellezi şifael mü minine heza vallahi kitabullah furkanullah kerimul kitap 

kelamullah amiyne salavatullah ve selamullah alennebiyyine 

muhammedun rasulullah 
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Neccini 3.Bölüm 

 

Essalatu vesselamu aleyke ya rasulallah 

Essalatu vesselamu aleyke ya habiballah 

Esselatü vessselamu aleyke ya şefiallah 

Essealtü vesselamun aleyke ya azizallah 

Esselatü veselamu aleyke ya seyyidinel evveliyne vel ahiriyne ve selamün 

alel mürseliyne vel hamdülillahi raabbil alemiyn 

Amiyn amiyn bi hurmeti taha ve yasin 

Istecib duaene ya rabbel alemiyn 

 

Raşidi Tarikatında - Tevhidi Kebir Zikri - Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Bu Zikir, Günlük virdimizin haricinde, sari (Boş) vakitlerde, haftada bir 

veya, iki defa okunur, Bu Zikir sadece Kelimei Tevhid ve o peygamberin 

lakab ve Ünvanından ibarettir, parentez içindekiler ise, onun açıklması 

ve, kolayca, hangi peygamber kim? ve ne yapmış, onunların kısaca 

öğrenilmesine faydalı olup, kısa bir peygamberler tarihi bilgisidir. onlar 

okunup ögrenilince, artık her defa açıklamaları da okumaya gerek yok, 

sadece zikir kısmı zikredilip okunur. Zikrimizde bunu okuyan her kimse 

de, bir anda  kısaca peygamberler tarihinide okumuş öğrenmiş olacak. 

 

Peygamberlerin Lakab ve Ünvanları 

 

Öncelikle bilinmelidir ki, bu Ünvanlar,  o peygamberlerin, mizac ve güzel 

ahlak, ve, Allah ile olan münasebetleri sebebiyle, insanlar tarafından 

onlara verilmiştir. Yoksa Allahu Teala Kuranda, Böyle ünvanlar ile onlara 

hitab etmemiştir. Kuran'da Allahu Teala nın, Hz. Musa a.s ile konuştuğu 

bildirilmekle birlikte, doğrudan Kelimullah "Kelimullah= Allah ile 

konuşan" deyimi  Kuran da kullanılmaz. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s) 

de Miraç sırasında Allah ile konuşmuştur, fakat ona Kelimullah demeyiz, 

Muhammed aleyhisselama Habibullah deriz, ve birde Rasulallah veya 

Rasulullah denir ki, ve bu kuranda Fetih suresinde, peygamberimize 

böyle bir hitap vardır. 

 

bazı peygamberlerin bazı hasssas durumlarına bakaraktan, şu lakab ve 

ünvanların, onlara  daha çok yakıştığına  karar kıldık. ve her peygambere 

iman (Kelime-i Tevhid cümlesi), o peygamerin durumu ile ve lakabi ile ve 

tevhid kelimesi  ile meydana geldiği için, bunları da şöyle sıraladık : 
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TEVHiDi KEBiR BUDUR 

 

La ilahe illallah, Cebrail Vahyullah (Vahyi getirip götüren melek olduğu 

için) 

La ilahe illallah, Adem Safiyullah (Allahü teâlânın ihsanı ile seçilmiş  saf 

ilk ve temiz kimse olarak yaratılmış demektir) 

La ilahe illallah, Habil Mezruallah (ilk çiftcilik yapan olduğu için) 

La ilahe illallah, Kabil Meşyullah (ilk hayvancılık ve besicilik yapan 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Habil Mazlumullah (ilk zulme uğrayan olduğu için) 

La ilahe illallah, Kabil Katilullah (ilk Katil olan insan olduğu için) 

La ilahe illallah, idris Terziyyullah (ilk Terzi olduğu için) 

La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah (Gemi ile bütün insan ve hayvan sounu 

kurtaran olduğu için Neciyullah yani kurtarıcı ünvanı alır ) 

La ilahe illallah,ilyas Cennetullah(Cennte girip bir dah çıkmadığı için) 

La ilahe illallah, Hızır Hayyullah (Ölmeyen, hep diri kalan, ölümsüzlük 

suyundan içen adam olduğu için) 

La ilahe illallah,Salih Haggullah(Hayvanlardan olan Deve ninde, insanlar 

gibi, Allahin suyundan içmeye hakkı olduğunu savunduğu için) 

La ilahe illallah, Hud Mahfuzallah (Taş fırtınasından, Kendisi ve 

ahalisini, etraffına çizdiği bir daire bir çizgi ile, Allah ın 

onları  koruduğu  için, Satürn Meselesi) 

La ilahe illallah, Zülkarneyn Setrullah (Yecüc mecuc ile aramıza set veya 

sütre çeken olduğu için) 

La ilahe illallah, Şaya Femullah (Allahu Teala, bir seferinde, insanlara 

onun  ağzından hitap ettiği  için) 

La ilahe illallah, Elyesa Nasrullah(Allah onu bir peygambere yardımcı 

olarak yani nasrani olrak tayin etmiştir onun için) 

La ilahe illallah, Üzeyir Müheyminulllah (Allah onun ölüleri nasıl 

diriltiyorsun sorusuna karşılık onu Eşeğini öldürüp 300 sene sonra 

tekrar diriltmiş müheymin etmiştirde ondan dolayı) 

La ilahe illallah, Eyyub Marizallah ( Büyük bir bela olan hastalığa 

tutulduğu için) 

La ilahe illallah, Lokman Şifaullah veya Hekimullah (ilk Doktor, ve neyin, 

neye iyi geldiğini bilen, o olduğu için) 

La ilahe illallah, Yunus Tevkifullah veya Tevfikullah 

(Allah ın Yunus peygamberi cezalandırıp, bir yunusun 

balığının  karnında hapsettiği için, yani tevkif ettiği için) 

La ilahe illallah, Yuşa Refikullah (Musaya  Hızır ile yolculuğunda ona 

refakat eden olduğu  için) 
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La ilahe illallah, ibrahim halilullah (Allahü teâlânın dostu demektir) 

La ilahe illallah, ismail Zebhullah (ilk Kurbanlık olduğu için) 

La ilahe illallah, ishak Mucizallah (Kısır olan Sareye sonradan ibrahimin 

duasi sebebiyle, sonradan mucizevi melek tedavisi sebebiyle verildiği 

için) 

La ilahe illallah, Lut Mağdurallah yahut Hicretulllah (ülkesinden, 

ardına  bile bakmadan çıkarıldığı için) 

La ilahe illallah, Yakub Hasretullah (Yusufuna hasretinden katarakt 

olana kadar agladığı  için) 

La ilahe illallah, Yusuf Cemalullah veya Cemilallah veya Ruyetullah 

(Güzel yüzlü ve rüya yorumcusu olduğu  için) 

La ilahe illallah, Bünyamin Merhametullah (Yusufu öldürmeyelimde 

kuyuya atalım, belki biri gelir çıkarır da kurtulur dediği için) 

La ilahe illallah, Davud Yedullah (ilk defa elleriyle, demirin nasıl işlenip 

yararlı hale getirilceği ilmi, ona öğretildiği için, Demir elinde hamur 

olurdu diye rivayetler var) 

La ilahe illallah, Süleyman Malikullah veya Hakimullah (Dünyadaki, 

insanların, hayvanların, Cinlerin ve Şeytanların Hükümdari olduğu, ve 

verdiği hükümlerde de isabetli kararlar verdiği için) 

La ilahe illallah, Şuayb Raillah (Allah ın ona,  geçimlik olaraktan 

Çobanlık mesleğini verdiği için, Hz musanın denizi yardığı (Asa-ı Musa) 

Aasaa sıda onun çobanlık Aasa sıdır ) 

La ilahe illallah, Harun Tercümanullah (Musanın dili pepe veya peltek 

olduğu için, onun dediklerini, firavuna ve başkalarına  tercüme eden 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Musa Kelimullah (Allahü teâlânın kendisi ile konuştuğu 

kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, irmiya Mekrullah (Doğru olan bir hile ile imtihan olduğu 

için) 

La ilahe illallah, Zekeriya ve Yahya Şehidullah (Zalimlerce hunharca 

kesilerekten Şehid edildikleri için) 

La ilahe illallah, Meryem iffetullah (Namuslu olmasına rağmen hamile 

kaldığı için, isaya rab ve tanrı denilir, Tanrı doğurabilcek kadar iffetli 

olan olduğu için Immaculata)   

La ilahe illallah, isa Ruhullah (Allah O nu Kutsal ruhundan, yani O nu, 

babasız değıl amma, daha dünyaya gelmemiş bir ruh halindeki Babadan 

meydana getirdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah veya Habiballah (Allahın elçisi 

ve peygamberi ve sevdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ebu Bekir Sadıgullah (Peygamerimize sadık bir dost 



©Rasittuncakitapları 
 

 
323 

 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Ömer Adlullah (Adaleti yerine getirmek için, kendi 

çocuğuna bile acımayan olduğu için) 

La ilahe illallah, Osman Hayaullah (Çok Terbiyeli bir kimse, meleklerin 

bile ondan utandığı kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ali Esedullah (Korkusuz bir yiğit olduğu için) 

La ilahe illallah, Hasan vel Hüseyin Reyhanullah (Peygamerimizin, onlar 

benim, cennetteki, iki reyhanım, iki kokum dediği için) 

La ilahe illallah, Fatma Ümmiyyullah ( O na biz müslümanlar, hep 

annemiz diye hitap ettiğimiz, ve hatta peygamerimizin bile, annecik veya 

"Baabasının Annesi" diye hitap ettiği için, Hani bizlerde de meşhur 

olmuştur, Sevince annem diye yavrumuza hitab ederiz) 

La ilahe illallah, Mehdi Hidayetullah (insanlara yolun doğrusunu 

gösteren olduğu için) 

La ilahe illallah, Halid bin Velid  Seyfullah (müslümanada, kafirede, 

Allah ın yenilmeyen  kılıcı olduğu için) 

La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah (Uhud savaşında Hz. Resûlullahı 

korumak uğrunda müşriklerden gelen oklara ellerini siper eden Hz. 

Talha iki elini kaybetmiş ve Peygamberimizde Ona Allahın iki eli veya 

kolu manasında Ubeydullah lakabını verdiği için) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

„inteha Zikri Raşidi Evradı” 

Bina Eden 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 12 HAZiRAN 2019 Çarşamba 

Original Kar©glan 

 

---oOo--- 

 

 

Kaynaklar: 

Kurani-i Kerimden bazi Ayetler veya Ayet bölümleri 

Hadis-i Şeriflerden bazi pasajlar 

Raşit Hocanin Kuran ve Hadislerin Işığında Tasnif Ettiği Bazi Dua 

Terkibleri Salavat Terkibleri 

Karoglan Hoca - Başağaçlı Raşit Tunca 
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tarikati.rasittunca.com 

Wikipedia dan Elektrik Hakkındaki Bilgi 
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ِر َراِشِدي في  َراِد ِذكأ حالة النص العربي -القراءة على اْلنترنت  -اللغة العربية اَوأ  

 

ِر َراِشِدي للترجمة العربية :االسم َراِد ِذكأ  اَوأ

باللغة العربية -لقراءة عبر اْلنترنت   :الوصف  

 ۱۳.۹۱۱ : رقم اْلصدار

۱۳۰۶۲۰۱۹۰۸۲۶  -و   : رقم  

كتابة   نص  :النوع  

2019يونيو  13 :السنة  

 

 

 

ِر رَ  َراِد ِذكأ اِشِدي اَوأ  

 

 ُدعاِء إنأتَِساُب ذَاِكِر َراِشديِ 
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 ً قا َخاًل ِصدأ ِخلأنِي ُمدأ ِخلأنِي َجَمعَِة َو ذَاِكِر َراِشديِ َوأَدأ ِ َودأ ب   رَّ

 

ثم دعا الفاتحة بصوت عال. ثم من يقرأ الفاتح من هناك ، ويصبحون شهوًدا لنا ،  

هوًدا لناإذا لم يقرأ أحد أنفسنا والمالئكة هناك ، وأصبحت المالئكة ش . 

 

GiRiŞ: 

 

َزنُوَن.يَا   ف  َعلَيأِهمأ َوالَ ُهمأ يَحأ ِ الَ َخوأ ِليَاء َّللا  اِلِحيَن و أَوأ ان ِعبَاِد هللاِ الصَّ

َك اِنَُّكمأ لَيأَس بُِصلأَطاِن ا لَُّهم َوالَ   لأ َوَحَواص ِ ِجيمأ َوِحذأبَهُ يَا اَيُّوَهادَّجَّ اَيهاشَّيأَطانِرَّ

ِجيمأ  تَغأِويَنَُّهمأ َوالَ  بَُكمأ إِالَّ َشيأطاَنِرَّ . َوإِنَُّكمأ َو ِحزأ اِلهُونأ ِ الصَّ . بل هم ِعباَِدَّللاَّ تَُسل َِطنَُّهمأ

ِر َوهاَذَ الأ َمِدنَةُ فَإِنَُّكمأ َرجيِم. َوإِنَّ َعلَيأُكمأ   ُرجأ ِمنأ هاَذَاألبََدِن َوهاَذَ بَيأِت َوهاَذَ الشَّحأ فَخأ

ينِ  ِم الد ِ  .لَعأنَةَ إِلَي يَوأ

 

 مرات 3

 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 مرات 100

 

 

ُ َو نِعأَم الأَو ِكيلُ  بُنَا َّللاَّ  َحسأ

 

50مرات  50  oluncada 1 مراتda 

 

 نعم المولى ونعم النصيرُغفأَرانََك َربَّنَا َوإِلَيأَك الأَمِصيرُ 

 

 مرات 50

 

بسم هللا الرحمن الرحيمأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم   

 

ِ الأفَلَِق ِمن َشر ِ َما َخلََق َوِمن َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب َوِمن َشر ِ النَّفَّاثَاِت  قُلأ أَُعوذُ بَِرب 
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 فِي الأعُقَِد َوِمن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 

 

 مرات 17

 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

 

َواِس الأَخنَّاِس الَِّذي  قُلأ أَُعو ِ النَّاِس َمِلِك النَّاِس إِلَِه النَّاِس ِمن َشر ِ الأَوسأ ذُ بَِرب 

ِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس ِمَن الأِجنَِّة َو النَّاِس   يَُوسأ

 

 مرات 17

 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

 

م  لَهُ َما فِي السََّمَواِت َوَما فِي اهلَلُ َل اِلَهَ اِالَّ ُهَو الأَحيُّ  الأقَيُّوُم الَ تَاأُخذُهُ ِسنَة  َوالَ نَوأ

فَُع ِعنأَدهُ اِالَّ بِِاذأنِِه يَعألَُم َما بَيأَن اَيأِديِهمأ َوَما َخلأفَُهمأ َوالَ   ِض َمنأ ذَا الَِّذي يَشأ اأالَرأ

ٍء ِمنأ ِعلأِمِه اِالَّ بَِما َشآَء وَ  َض َوالَ يَُؤُدهُ  يُِحيُطوَن بَِشيأ ِسيُّهُ السََّمَواِت َواأالَرأ ِسَع ُكرأ

 ِحفأُظُهَما َوُهَو الأعَِليُّ الأعَِظيمُ 

 

 مرات 17

 

ةَ ااِل  بِاهللِ العَِلي  العَِظيمِ  َل َوالَقو   الَ َحوأ

 

 مرات 17

 

يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّلأ ُدَعاء رَ  عَلأنِي ُمِقيَم الصَّالَةِ َوِمن ذُر ِ ِ اجأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ  َرب  بَّنَا اغأ

َم يَقُوُم الأِحَسابُ  ِمنِيَن يَوأ  َوِللأُمؤأ

 

 مرات 10

 

لَئَِك الَِّذيَن ُهمأ َعلَيأِهمأ َصلََواتِِهمأ يَُحافُِظونَ   أُوأ
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 مرات 10

 

 

ا َرَزقأنَاُهمأ يُنِفقُونَ  ِمنُوَن بِالأغَيأِب َويُِقيُموَن الصَّالةَ َوِممَّ  الَِّذيَن يُؤأ

 

 مرات 10

 

ِرنَا َرَشًدا  َمةً َوَهي ِئأ لَنَا ِمنأ أَمأ  َربَّنَا آتِنَا ِمن لَُّدنَك َرحأ

 

 مرات 10

 

َ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلََى ُجنُوبِِهمأ َويَتَفَكَُّروَن فِي َخلأِق السََّماَواِت  الَِّذيَن يَذأُكُروَن َّللا 

ِض َربَّنَا َما َخلَقأَت َهذا بَاِطالً سُ  بأَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّارِ َواْلَرأ  

 

 مرات 10

 

اِدقِي ابِِريَن َوالصَّ ِفرأ لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر الصَّ َن  لَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاغأ

َحارِ  َسأ تَغأِفِريَن بِاْلأ  َوالأقَانِتِيَن َوالأُمنأِفِقيَن َوالأُمسأ

 

 مرات 10

 

Vakit Seher vakti ise 

 

 مرات 3

 

 استغفر هللا اللذي ال االه االهو الحي القيوم واتوب اِليأهِ 

 

 مرات 3

 

 استغفر هللا العظيم واتوب اِليأهِ 
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 مرات 71

 

ثََر النَّاِس الَ يَعألَُمونَ  ِرِه َولَِكنَّ أَكأ ُ َغاِلب  َعلَى أَمأ  َوَّللا 

 

 مرات 10

 

ِلُح َعَمَل الأُمفأِسِدينَ  قَاَل ُموَسى َما ِجئأتُم بِهِ  َ الَ يُصأ َ َسيُبأِطلُهُ إِنَّ َّللا  ُر إِنَّ َّللا  حأ الس ِ  

 

 

 مرات 10

 

َ قَِويٌّ َعِزيز   ِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلي إِنَّ َّللاَّ ُ َْلَغأ  َكتََب َّللاَّ

 

 مرات 10

 

ِ أَُعوذُ بِكَ  ب  ٍب َوَعذَاٍب رَّ  ِمنأ َهَمَزاِت الشَّيَاِطيِن  َربَّهُ أَن ِي َمسَّنَِي الشَّيأَطاُن بِنُصأ

ُضُرونِ  ِ أَن يَحأ  َوأَُعوذُ بَِك َرب 

 

 مرات 10

 

ِجعِ   بََصَر َهلأ تََرى ِمن فُُطوٍر ثُمَّ ارأ
ِجعِ الأ َمِن ِمن تَفَاُوٍت فَارأ حأ ِق الرَّ

ما تََرى فِي َخلأ

تَيأِن يَنقَِلبأ إِلَيأَك الأبََصُر َخاِسأً َوُهَو َحِسير  الأبَصَ  َر َكرَّ  

 

 مرات 10

 

نُون    َر َويَقُولُوَن إِنَّهُ لََمجأ كأ ا َسِمعُوا الذ ِ ِلقُونََك بِأَبأَصاِرِهمأ لَمَّ َوإِن يََكاُد الَِّذيَن َكفَُروا لَيُزأ

لأعَالَِمينَ  ر  ل ِ  َوَما ُهَو إِالَّ ِذكأ

 

 مرات 10

 

istiaze Duası El Evvel Budur 
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ل   استعاذ دعس االو 

 

 بعد صالة الصبح 

مرات( 1)مرات   

 

 

ِم الأَكافِِرينَ  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِرِكينَ  ِم الأُمشأ نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِفرأ لَنَا َوارأ  ِم الأُمنَافِِقينَ َواعأُف َعنَّا َواغأ نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ  

 

ِم َحاِسدٍ  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

مِ  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ فَاِسق   َواعأُف َعنَّا َواغأ  

 

ِم الَخائِنِينَ  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِم َكاِذبُين  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

نَآ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ ِم ألُمفأِسِدينَ  َواعأُف َعنَّا َواغأ نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ أَنَت َموأ  

 

ِرفُونَ  ِم الأُمسأ نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِم اأ  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ يَن  َواعأُف َعنَّا َواغأ ِ لعَُدو   

 

ِم السَّاِحرين نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِم النَّفَّاثَاِت فِي الأعُقَِدين نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ
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ِرِمينَ َواعأُف َعنَّا َوا ِم الأُمجأ نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ غأ  

 

ِم الظَّاِلِمينَ  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

الَنَا فَان نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ ِم واحشينَواعأُف َعنَّا َواغأ نَا َعلَى الأقَوأ ُصرأ  

 

ِم سيئة مسيئين  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِم خيالل كل متخيالين نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِم نظرال حاءنين َواعأُف َعنَّا نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ َواغأ  

 

ِم كشف  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ َواعأُف َعنَّا َواغأ

 الكفرالكشفون

 

الَنَا نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ ِم شمتاتو كل شمتون  َواعأُف َعنَّا َواغأ نَا َعلَى الأقَوأ فَانُصرأ  

 

ِم عمال بخيل ين  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِم غافالل غافلين نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

ِم عمل اليَُراُؤونَ َوا نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ عأُف َعنَّا َواغأ  

 

لين ِم عجالل كل معخ  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

 

نَآ أَ  َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ ِم تجوذال متجاوذين َواعأُف َعنَّا َواغأ نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَت َموأ  

 

ِم دجال وحواص ك  نَا َعلَى الأقَوأ الَنَا فَانُصرأ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ َواعأُف َعنَّا َواغأ

ُضُرونِ  ِ أَن يَحأ  َوأَُعوذُ بَِك َرب 

 

الَ  نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ ِم الشيطان الرجيم  َواعأُف َعنَّا َواغأ نَا َعلَى الأقَوأ نَا فَانُصرأ
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ُضُرونِ  ِ أَن يَحأ  وحزبهو َوأَُعوذُ بَِك َرب 

 

 

َم يَقُوُم الأِحَساُب استجب   ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ َربَّنَا َوتَقَبَّلأ بُدَعاء َربَّنَا اغأ

احمين  دعاءنا برحمتك يا ارحمر 

 

 

istiaze Duası El Ahir Budur 

 

 استعاذ دعس االخر

 

 بعد صالة العصر

 

مرات( مرات 1)  

 

 

 

ِمالأَكافِِرينَ  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

نَا َعلَى  ِرِكينَ َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ ِم الأُمشأ الأقَوأ  

 

ِم الأُمنَافِِقينَ  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم َحاِسدٍ  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم فَاِسق  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا صَ  نَا َعلَى الأقَوأ بأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  

 

ِم الَخائِنِينَ  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم كَ  نَا َعلَى الأقَوأ اِذبُين َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  
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ِم ألُمفأِسِدينَ  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِرفُونَ  ِم الأُمسأ نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ينَ َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِ  ِ ِم األعَُدو  نَا َعلَى الأقَوأ تأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  

 

ِم السَّاِحرين نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِمالنَّفَّاثَ  نَا َعلَى الأقَوأ اِت ِفي الأعُقَِدينَربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  

 

ِرِمينَ  ِم الأُمجأ نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم الظَّاِلِمينَ  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم واحشين َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا صَ  نَا َعلَى الأقَوأ بأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  

 

ِم سيئة مسيئين  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم خيا نَا َعلَى الأقَوأ لل كل متخيالينَربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  

 

ِم نظرال حاءنين  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم كشف الكفرالكشفون نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم شمتاتو كل شمتون َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأرً  نَا َعلَى الأقَوأ ا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  

 

ِم عمال بخيل ين نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

مِ  نَا َعلَى الأقَوأ   غافالل غافلينَربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم عمل اليَُراُؤونَ  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ
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لين ِم عجالل كل معخ  نَا َعلَى الأقَوأ  َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

 

ِم تجوذال متجاوذين َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا صَ  نَا َعلَى الأقَوأ بأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  

 

ِم دجال وحواص ك َوأَُعوذُ   نَا َعلَى الأقَوأ َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

ُضُرونِ  ِ أَن يَحأ  بَِك َرب 

 

ِم الشيطان الرجيم وحزبهو َربَّنَا أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَب ِ  نَا َعلَى الأقَوأ تأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ

ُضُرونِ  ِ أَن يَحأ  َوأَُعوذُ بَِك َرب 

 

 

َم يَقُوُم الأِحَساُب استجب   ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ َربَّنَا َوتَقَبَّلأ بُدَعاء َربَّنَا اغأ

احمين  دعاءنا برحمتك يا ارحمر 

 

------------------ 

 

 اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء 

 

 مرات  33

 

Es elüke Duası - istekler Duası Budur 

 

  هذه هي الصالة للهم اني اسألك

 

للهم اني اسألك قلبا خاشئاً خاضعًا ضارًعا وعيناً باكيةً وبدناً صحيحاً صابراًويقينًا 

 َِ صادًعا وتوبةً نصوحاً ومكبولتاً ولساناً ذاكراً وحامًدا وإيمانًا  صادقاً بالخًق

صحيحاً وعلما نافعا ورزقا حالالً طي بًا واسعًا ولداً وبنةً صالحاً وصالحةً وصاحباً 

موافقا وسناً طويالً في الخير مشتغالً بالعبادة الحالصةً وخلقاً حسناً وعمالً صالحاً 

َرأَةً مؤمناً ومؤمنةً وطاعيِأًةً َربَّنَا َوتَقَبَّلأ   ودرجةً  ً متقباًلً وتوبة مقبولة رفيعةً وُعمأ

َم يَقُوُم الأِحَساُب استجب دعاءنا   ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ بُدَعاء َربَّنَا اغأ
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احمين  برحمتك يا ارحمر 

 

 (مرات 1)

 

 

Salavati Kebir (1 مرات) 

 

 صلواة كبير

 

نا محمد و علي آل سيدنا محمدااللهم صل علي سيد , 

 ,اللهم صل علي سيدنا آدم

 ,اللهم صل علي سيدنا شيد

 ,اللهم صل علي سيدنا إدريس

 ,اللهم صل علي سيدنا نوح

 ,اللهم صل علي سيدنا هود

 ,اللهم صل علي سيدنا ذالقرنين

 ,اللهم صل علي سيدنا لقمان

 ,اللهم صل علي سيدنا خضر

 ,اللهم صل علي سيدنا إلياس

 ,اللهم صل علي سيدنا اليَصعا

ِكلأ   ,اللهم صل علي سيدنا ِحظأ

 ,اللهم صل علي سيدنا شعأيا

 ,اللهم صل علي سيدنا ذلكفل

 ,اللهم صل علي سيدنا أيوب

 ,اللهم صل علي سيدنا عزير

 ,اللهم صل علي سيدنا صالح

 ,اللهم صل علي سيدنا يونس

 ,اللهم صل علي سيدنا يوشاء

سيدنا ابراهيماللهم صل علي  , 

 ,اللهم صل علي سيدنا اسماعيل

 ,اللهم صل علي سيدنا إسحاق
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 ,اللهم صل علي سيدنا لوت

 ,اللهم صل علي سيدنا ياكوبو

 ,اللهم صل علي سيدنا يوسف

 ,اللهم صل علي سيدنا بونيامين

 ,اللهم صل علي سيدنا داُودأ 

 ,اللهم صل علي سيدنا سواليمان

 ,اللهم صل علي سيدنا شعيب

للهم صل علي سيدنا هارونا , 

 ,اللهم صل علي سيدنا موسى

 ,اللهم صل علي سيدنا إعرمييَ 

 ,اللهم صل علي سيدنا زكريا

 ,اللهم صل علي سيدنا يحيى

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة مريم

 ,اللهم صل علي سيدنا عيسی

 اللهم صل علي سيدنا اثنا عشر َحَواِريُّونَ 

يمليحا مكثلن مثلن مرنوش دبرنوش سذنوش كفتطي وش اللهم صل علي سيدنا  

 ,قطمير

 ,االلهم صل علي سيدنا محمد و علي أ له وصحبه اجمعين

ِدي ُولأ ُمنأتََظرأ و علي أ له وصحبه اجمعين  ,اللهم صل علي سيدنا َمحأ

ثُونأ  ِزي يَلأِچنأ ثَمأ  االلهم صل علي سيدنا َرمأ

 ,اللهم صل علي سيدنا علي زينل عابدين

لهم صل علي سيدةنا السيدة زينبال , 

 ,اللهم صل علي سيدنا إيمامول حسين

 ,اللهم صل علي سيدنا يمامول حسن

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة فاطمة زهراء

 ,اللهم صل علي سيدنا إيمامول علي

 ,اللهم صل علي سيدنا إيمامول عثمان بن عوف أن

 ,bاللهم صل علي سيدنا إيمامول عمر الخطاب

صل علي سيدنا إيمامول أبو بكر الصديق اللهم , 

 ,اللهم صل علي سي دةنا الس ي دة َحِليَمِء َساِديَه

 ,اللهم صل علي سيدنا محمد مصطفى وعلى أ له وصحبه و سل م
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 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة زينب

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة روكيا

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة أم كلثوم

لي سيدةنا السيدة فاطمة زهراءاللهم صل ع , 

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة مريم

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة َصفُرَ 

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة ربيع

 ,اللهم صل علي سيدنا دانيال

يَ   ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة َعص ِ

 اللهم صل علي سيدةنا السيدة َماِشتَ 

السيدة بلقيساللهم صل علي سيدةنا  , 

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة زواليهه

لَ   ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة َرءأ

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة حجر

 ,اللهم صل علي سيدةنا السيدة ساري

ي   اللهم صل علي سيدةنا السيدة َحوَّ

 ,اللهم صل علي سيدنا جميع اْلنبياء والمرسلون

 ,اللهم صل علي سيدنا جبرائيل

قبرائيلَ   اللهم صل علي سيدةنا السيدة  , 

 ,اللهم صل علي سيدنا ميكاءيل

ميحاءيلَ   اللهم صل عليسيدةنا السيدة  , 

 ,اللهم صل علي سيدنا اسرافيل

 اللهم صل عليسيدةنا السيدة َرفَأاَلَّ 

 ,اللهم صل علي سيدنا عزرائيل

 اللهم صل علي سيدةنا السيدة زرءيل 

دة فرياءيلسيدةنا السي   اللهم صل علي , 

وهأ   اللهم صل علي سيدنا فرُّ

 ,اللهم صل علي سيدنا ملكء حملءي عرش

 ,اللهم صل علي سيدنا منكر نكر

 , اللهم صل علي سيدنا رضوان ومالك وجيشه

 ,اللهم صل علي سيدنا المالئكة كراماً كاتبين
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 ,اللهم صل علي سيدنا المالئكة محافظون

بُونأ اللهم صل علي سيدنا جميع المالئكةُ  ُمقَرَّ . 

ِ الأعَالَِمينَ  ِ َرب  ُد ّلِل   .والأَحمأ

 

PS:  

 

 قراءة فقط الجمعة

 

 اللهم صل علي سيدةنا السيدة َصفُرَ 

 

لَ   اللهم صل علي سيدةنا السيدة َرءأ

 

قبرائيلَ   اللهم صل علي سيدةنا السيدة  , 

 

ميحاءيلَ   اللهم صل عليسيدةنا السيدة  , 

 

السيدة َرفَأاَلَّ اللهم صل عليسيدةنا   

 

 اللهم صل علي سيدةنا السيدة زرءيل 

 

سيدةنا السيدة فرياءيل   اللهم صل علي , 

 

وهأ   اللهم صل علي سيدنا فرُّ

 

 

20. Salavati Kasr (9 مرات) 

 

 صلواة قسر

 

 اللهم صل علي سيدنا محمد و علي آل سيدنا محمد
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ل إسحاق ياكوبو يوسف  للهم صل علي سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا ابراهيم اسماعي

ن موسى زكريا يحيى سيدةنا السيدة مريم سيدنا عيسی اللهم  داُودأ سواليمان هارو

صل علي سيدنا محمد مصطفى و علي أ له وصحبه اجمعين اللهم صل علي  

ِدي ُولأ ُمنأتََظرأ و علي أ له وصحبه اجمعين,اللهم صل علي سيدنا جميع   سيدنا َمحأ

م صل علي سيدنا جبرائيل,ميكاءيل اسرافيل عزرائيل  اْلنبياء والمرسلون,الله

اللهم صل علي سيدنا ملكء حملءي عرش اللهم صل علي سيدنا منكر نكر,  

 ,رضوان ومالك وجيشه اللهم صل علي سيدنا المالئكة كراماً كاتبين

اللهم صل علي سيدنا المالئكة محافظون,اللهم صل علي سيدنا جميع المالئكةُ  

بُونأ وا ِ الأعَالَِمينَ ُمقَرَّ ِ َرب  ُد ّلِل  لأَحمأ  

 

َم يَقُوُم الأِحَساُب استجب   ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ َربَّنَا َوتَقَبَّلأ بصلواة َربَّنَا اغأ

احمين  صلواة برحمتك يا ارحمر 

 

 

Yasin suresi - Arapca Okunuşu (1 مرات) 

 

 

 ُسۡوَرةُ يسٓ 

ۡحمَ  ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ ِن ٱلرَّ َٰـّ  

ۡستَِقيٍم   ِصَرٲٍط   َعلَىَّٰ ( ۳ٱۡلُمۡرَسِليَن ) لَِمنَ  إِنَّكَ ( ۲يِم )ٱۡلَحكِ  َوٱۡلقُۡرَءانِ ( ۱يٓس ) (  ٤) مُّ

ِحيِم ) تَنِزيلَ  ا ِلتُنِذرَ ( ٥ٱۡلعَِزيِز ٱلرَّ آ  قَۡوًم  ِفلُوَن ) أُنِذرَ  مَّ َٰـّ   َحقَّ  لَقَدۡ ( ٦َءابَآُؤُهۡم فَُهۡم َغ

الً  فَِهَى إِلَى  فِىٓ  َجعَۡلنَا  إِنَّا( ٧أَۡكثَِرِهۡم فَُهۡم اَل يُۡؤِمنُوَن ) َعلَىَّٰٓ  ٱۡلقَۡولُ  َٰـّ ِقِهۡم أَۡغلَ َٰـّ أَۡعنَ

ۡقَمُحوَن )  ا أَۡيِديِہمۡ  بَۡينِ  ِمن   َوَجعَۡلنَا( ۸ٱْۡلَۡذقَاِن فَُهم مُّ ُهۡم   َخۡلِفِهمۡ  َوِمنۡ  َسدًّ  َٰـّ ا فَأَۡغَشۡينَ
َسدًّ 

( إِنََّما ۱۰َعلَۡيِہۡم َءأَنذَۡرتَُهۡم أَۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم اَل يُۡؤِمنُوَن ) َوَسَوآء  (  ۹فَُهۡم اَل يُۡبِصُروَن )

َن بِٱۡلغَۡيِبِۖ  َٰـّ ۡحَم ۡڪَر َوَخِشَى ٱلرَّ ۡرهُ بَِمۡغِفَرةٍ  َوأَۡجٍر  َڪِريٍم )تُنِذُر َمِن ٱتَّبََع ٱلذ ِ (  ۱۱فَبَش ِ

هُ فِٓى إَِماٍم    إِنَّا َٰـّ َرُهۡمْۚ َوُكلَّ َشۡىٍء أَۡحَصۡينَ َٰـّ نَۡحُن نُۡحِى ٱۡلَمۡوتَىَّٰ َونَۡڪتُُب َما قَدَُّمواأ َوَءاثَ

بِيٍن  ) َب ٱۡلقَۡريَِة إِۡذ َجآَءَها ٱلۡ   َوٱۡضِربۡ ( ۱۲مُّ َٰـّ ثاَلً أَۡصَح ٓ  إِذۡ ( ۱۳ُمۡرَسلُوَن )لَُهم مَّ   أَۡرَسۡلنَا

ۡرَسلُوَن ) فََكذَّبُوُهَما ٱۡثنَۡينِ  إِلَۡيِہمُ  ۡزنَا بِثَاِلٍث  فَقَالُٓواأ إِنَّآ إِلَۡيُكم مُّ   إِالَّ  أَنتُمۡ  َمآ  قَالُواأ (  ۱٤فَعَزَّ

ۡثلُنَا بََشر    ُن ِمن َشۡىٍء إِۡن أَنتُۡم إاِلَّ  أَنَزلَ  َوَمآ  م ِ َٰـّ ۡحَم ( قَالُواأ َربُّنَا يَۡعلَُم إِنَّآ  ۱٥ تَۡكِذبُوَن )ٱلرَّ

ُغ ٱۡلُمبِيُن )۱٦إِلَۡيُكۡم لَُمۡرَسلُوَن ) َٰـّ تََطيَّۡرنَا بُِكۡمِۖ لَٮِٕن لَّۡم   إِنَّا قَالُٓواأ ( ۱٧( َوَما َعلَۡينَآ إِالَّ ٱۡلبَلَ

نَّا َعذَاب  أَِليم   )  ۡرتُمْۚ   قَالُواأ ( ۱۸تَنتَُهواأ لَنَۡرُجَمنَُّكۡم َولَيََمسَّنَُّكم م ِ عَُكۡمْۚ أَٮِٕن ذُڪ ِ ٓٮُِٕرُكم مَّ َٰـّ َط
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ۡسِرفُوَن ) قَۡوِم ٱتَّبِعُواأ   عَىَّٰ يَسۡ  َرُجل    ٱۡلَمِدينَةِ  أَۡقَصا ِمنۡ  َوَجآءَ ( ۱۹بَۡل أَنتُۡم قَۡوم   مُّ َٰـّ قَاَل يَ

ۡهتَُدوَن )  َمن ٱتَّبِعُواأ ( ۲۰ٱۡلُمۡرَسِليَن ) ا َوُهم مُّ لُُكۡم أَۡجًر  أَۡعبُُد   الَٓ  ِلىَ  َوَما( ۲۱الَّ يَۡسـَـٴ

ُن بُِضر ٍ  ِمن ُدونِِهۦۤ َءاِلَهةً إِن يُِرۡدِن ٱلرَّ  َءأَتَِّخذُ ( ۲۲ٱلَِّذى فََطَرنِى َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُوَن ) َٰـّ ۡحَم

ا َواَل يُنِقذُوِن ) عَتُُهۡم َشۡيـ   َٰـّ ا إِن ِىٓ ( ۲۳الَّ تُۡغِن َعن ِى َشفَ بِيٍن ) إِذً  ٍل  مُّ َٰـّ   إِن ِىٓ ( ۲٤لَِّفى َضلَ

لَۡيَت قَۡوِمى يَۡعلَُموَن ) ٱۡدُخلِ  قِيلَ ( ۲٥فَٱۡسَمعُوِن ) بَِرب ُِكمۡ  َءاَمنتُ  َٰـّ  قَاَل يَ
(  ۲٦ٱۡلَجنَّةَِۖ

  ِمن   قَۡوِمِهۦ َعلَىَّٰ  أَنَزۡلنَا َوَمآ  ۞( ۲٧ٱۡلُمۡكَرِميَن ) ِمنَ  َوَجعَلَنِى َرب ِى ِلى َغفَرَ  بَِما

َن ٱلسََّمآِء َوَما ُكنَّا ُمنِزِليَن )   َوٲِحَدةً  فَإِذَا ُهۡم  ( إِن َكانَۡت إِالَّ صَ ۲۸بَۡعِدِهۦ ِمن ُجنٍد  م ِ
ۡيَحةً 

ِمُدوَن ) َٰـّ َحۡسَرةً َعلَى ٱۡلِعبَادِ ۲۹َخ َٰـّ ُسوٍل إاِلَّ َكانُواأ بِِهۦ يَۡستَۡہِزُءوَن   ْۚ( يَ ن رَّ  َما يَۡأتِيِهم م ِ

َن ٱۡلقُُروِن أَنَُّہۡم إِلَۡيِہۡم اَل يَۡرِجعُوَن  أَۡهلَۡكنَا َكمۡ  يََرۡواأ   أَلَمۡ ( ۳۰) ا  ۳۱) قَۡبلَُهم م ِ  لَّمَّ
 
( َوإِن ُكلٌّ

 ( ۳۲َجِميع   لََّدۡينَا ُمۡحَضُروَن )
ا  َوَءايَة   َها َوأَۡخَرۡجنَا ِمۡنَہا َحبًّ  َٰـّ لَُّهُم ٱْۡلَۡرُض ٱۡلَمۡيتَةُ أَۡحيَۡينَ

ٍت   فِيَها َوَجعَۡلنَا(  ۳۳فَِمۡنهُ يَۡأُڪلُوَن ) َٰـّ ن َجنَّ ۡرنَا فِيَہا ِمَن ٱۡلعُيُوِن   م ِ ٍب  َوفَجَّ َٰـّ نَِّخيٍل  َوأَۡعنَ

نَ (  ۳٥ أَفاََل يَۡشُڪُروَن ) ِۖۡيِديِهمۡ ( ِليَۡأُڪلُواأ ِمن ثََمِرِهۦ َوَما َعِملَۡتهُ أَ ۳٤) َٰـّ   ٱلَِّذى  ُسۡبَح

ا اَل يَۡعلَُموَن ) ُڪلََّها ٱْۡلَۡزَوٲجَ  َخلَقَ  بُِت ٱْۡلَۡرُض َوِمۡن أَنفُِسِهۡم َوِممَّ ا تُن   ( ۳٦ِممَّ
  َوَءايَة  

ۡظِلُموَن )  ذَٲِلَك   ْۚلََّها ِلُمۡستَقَر ٍ    تَۡجِرى ٱلشَّۡمسُ وَ ( ۳٧لَُّهُم ٱلَّۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنهُ ٱلنََّہاَر فَإِذَا ُهم مُّ

هُ َمنَاِزَل َحتَّىَّٰ َعاَد َكٱۡلعُۡرُجوِن ٱۡلقَِديِم ) َوٱۡلقََمرَ ( ۳۸تَۡقِديُر ٱۡلعَِزيِز ٱۡلعَِليِم )  َٰـّ (  ۳۹قَدَّۡرنَ

بَِغى لََهآ أَن تُۡدِرَك ٱۡلقََمَر َواَل ٱلَّۡيُل َسابُِق ٱلنَّ   فِى فَلٍَك  يَۡسبَُحوَن   َْۚہارِ اَل ٱلشَّۡمُس يَن 
 
 َوُكلٌّ

(٤۰ ) 
يَّتَُہۡم فِى ٱۡلفُۡلِك ٱۡلَمۡشُحوِن ) َوَءايَة   ن لَُهم َوَخلَۡقنَا( ٤۱لَُّهۡم أَنَّا َحَمۡلنَا ذُر ِ ۡثِلِهۦ م ِ   م ِ

 ٤۳نََّشۡأ نُۡغِرۡقُهۡم فاََل َصِريَخ لَُهۡم َواَل ُهۡم يُنقَذُوَن ) َوإِن (  ٤۲َكبُوَن )يَرۡ  َما
( إِالَّ َرۡحَمةً 

عًا إِلَىَّٰ ِحيٍن  )  َٰـّ نَّا َوَمتَ لَُهُم ٱتَّقُواأ َما بَۡيَن أَۡيِديُكۡم َوَما َخۡلفَُكۡم لَعَلَُّكۡم  قِيلَ  َوإِذَا( ٤٤م ِ

نۡ  تَۡأتِيِہم َوَما( ٤٥تُۡرَحُموَن ) نۡ  َءايٍَة   م ِ َٰـّتِ   م ِ (  ٤٦َرب ِِہۡم إِالَّ َكانُواأ َعۡنَہا ُمۡعِرِضيَن ) َءايَ

ُ قَاَل ٱلَِّذيَن َڪفَُرواأ ِللَِّذيَن َءاَمنُٓواأ أَنُۡطِعُم َمن لَّۡو   قِيلَ  َوإِذَا ا َرَزقَُكُم ٱّلِلَّ لَُهۡم أَنِفقُواأ ِممَّ

ُ أَۡطعََمهُ ۥۤ إِۡن أَنتُۡم إاِلَّ  بِيٍن  )يََشآُء ٱّلِلَّ ٍل  مُّ َٰـّ ذَا ٱۡلَوۡعُد إِن   َويَقُولُونَ ( ٤٧ فِى َضلَ َٰـّ َمتَىَّٰ َه

ِدقِيَن ) َٰـّ ُموَن ) يَنُظُرونَ  َما( ٤۸ُكنتُۡم َص  َوٲِحَدةً  تَۡأُخذُُهۡم َوُهۡم يَِخص ِ
(  ٤۹إِالَّ َصۡيَحةً 

 ٓ  َواَلٓ إِلَىَّٰ
نَ  ُهم فَإِذَا ٱلصُّورِ  فِى َونُِفخَ ( ٥۰أَۡهِلِهۡم يَۡرِجعُوَن )فاََل يَۡستَِطيعُوَن تَۡوِصيَةً    م ِ

َوۡيلَنَا قَالُواأ ( ٥۱َرب ِِهۡم يَنِسلُوَن ) إِلَىَّٰ  ٱْۡلَۡجَداثِ  َٰـّ ۡرقَِدنَا   ِمن بَعَثَنَا َمن   يَ ذَا َما َوَعَد  ۗ مَّ َٰـّ  َه

ُن َوَصَدَق ٱۡلُمۡرَسلُوَن ) َٰـّ ۡحَم   الَّ إِ  َڪانَتۡ  إِن( ٥۲ٱلرَّ
لََّدۡينَا   َجِميع    ُهمۡ  فَإِذَا َوٲِحَدةً   َصۡيَحةً 

ا َواَل تُۡجَزۡوَن إِالَّ َما ُڪنتُۡم تَۡعَملُوَن ) نَۡفس     تُۡظلَمُ  الَ  فَٱۡليَۡومَ ( ٥۳ُمۡحَضُروَن ) (  ٥٤َشۡيـ  

ِكُهوَن )  إِنَّ  َٰـّ َب ٱۡلَجنَِّة ٱۡليَۡوَم فِى ُشغٍُل  فَ َٰـّ ٍل َعلَى  ُهمۡ ( ٥٥أَۡصَح َٰـّ َوأَۡزَوٲُجُهۡم فِى ِظلَ

ا يَدَُّعوَن ) ٥٦ٱْۡلََرآٮِِٕك ُمتَِّكـُٔوَن )  َولَُهم مَّ
ِكَهة   َٰـّ م   ( ٥٧( لَُهۡم فِيَہا فَ َٰـّ ٍ    َسلَ ب  ن رَّ  م ِ

قَۡوالً 

ِحيٍم  ) ُزواأ َوٱۡمتَ ( ٥۸رَّ بَنِٓى َءاَدَم أَن  ٥۹أَيَُّہا ٱۡلُمۡجِرُموَن )  ٱۡليَۡومَ   َٰـّ َٰـّ ( ۞ أَلَۡم أَۡعَهۡد إِلَۡيُكۡم يَ

نَ  َٰـّ بِين   ) ِۖالَّ تَۡعبُُدواأ ٱلشَّۡيَط ذَا  ْۚٱۡعبُُدونِى  َوأَنِ ( ٦۰ إِنَّهُ ۥ لَُكۡم َعُدوٌّ  مُّ َٰـّ    َه
ۡستَِقيم    ِصَرٲط     مُّ
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  ِمنُكمۡ  أََضلَّ  َولَقَدۡ ( ٦۱)
ِذِهۦ(  ٦۲تَُكونُواأ تَۡعِقلُوَن ) أَفَلَمۡ   َِۖكثِيًرا  ِجباِلًّ  َٰـّ   ُكنتُمۡ  ٱلَّتِى  َجَهنَّمُ  َه

  أَۡفَوٲِهِهمۡ  َعلَىَّٰٓ   نَۡختِمُ   ٱۡليَۡومَ ( ٦٤) تَۡكفُُرونَ  ُكنتُمۡ  بَِما  ٱۡليَۡومَ  ٱۡصلَۡوَها( ٦۳تُوَعُدوَن )

 ٓ ٓ ٦٥أَۡيِديِہۡم َوتَۡشَہُد أَۡرُجلُُهم بَِما َكانُواأ يَۡكِسبُوَن ) َوتَُكل ُِمنَا ( َولَۡو نََشآُء لََطَمۡسنَا َعلَىَّٰ

َرٲَط فَأَنَّىَّٰ يُۡبِصُروَن ) ُهۡم َعلَىَّٰ َمَڪانَتِِهۡم   نََشآءُ  َولَۡو ( ٦٦أَۡعيُنِِہۡم فَٱۡستَبَقُواأ ٱلص ِ َٰـّ لََمَسۡخنَ

عُواأ ُمِضيًّ   َٰـّ ۡرهُ  َوَمن(  ٦٧ا َواَل يَۡرِجعُوَن )فََما ٱۡستََط ۡسهُ  نُّعَم ِ  أَفاََل  َِۖخۡلقِ ٱلۡ  فِى نُنَڪ ِ

هُ  َوَما( ٦۸يَۡعِقلُوَن ) َٰـّ ۡعرَ  َعلَّۡمنَ بَِغى لَهُ ۥۤ َوَما ٱلش ِ بِين     ْۚيَن   مُّ
 إِۡن ُهَو إِالَّ ِذۡكر   َوقُۡرَءان  

ا  َكانَ  َمن ل ِيُنِذرَ ( ٦۹) ِفِريَن ) َعلَى ٱۡلقَۡولُ  َويَِحقَّ  َحيًّ  َٰـّ ۡقنَا لَُهم َخلَ  أَنَّا يََرۡواأ   أََولَمۡ ( ٧۰ٱۡلَك

لِ  َٰـّ ا فَُهۡم لََها َم ًم  َٰـّ ا َعِملَۡت أَۡيِدينَآ أَۡنعَ مَّ َها لَُهۡم فَِمۡنَہا َرُكوبُُہۡم َوِمۡنَہا  ٧۱ُكوَن )م ِ َٰـّ ( َوذَلَّۡلنَ

ِفعُ  فِيَہا َولَُهمۡ ( ٧۲يَۡأُكلُوَن ) َٰـّ ِ   ُدونِ  ِمن َوٱتََّخذُواأ ( ٧۳) يَۡشُكُرونَ   أَفاََل   َِۖوَمَشاِربُ  َمنَ ٱّلِلَّ

 لَّعَلَُّهۡم يُنَصُروَن )
ۡحَضُروَن )  ُجند    لَُهمۡ  َوُهمۡ  نَۡصَرُهمۡ   يَۡستَِطيعُونَ   الَ ( ٧٤َءاِلَهةً  ( ٧٥مُّ

وَن َوَما يُۡعِلنُوَن ) َما نَۡعلَمُ  إِنَّا ۘ قَۡولُُهمۡ  يَۡحُزنكَ  فاََل  نُ  يَرَ   أََولَمۡ ( ٧٦يُِسرُّ َٰـّ نَس هُ   أَنَّا ٱْۡلِ َٰـّ َخلَۡقنَ

بِين   )  فَإِذَا ُهَو َخِصيم   مُّ
 قَاَل َمن يُۡحِى  َِۖوَضَرَب لَنَا َمثاَلً  َونَِسَى َخۡلقَهُ ۥ( ٧٧ِمن نُّۡطفٍَة 

َم َوِهَى َرِميم   )  َٰـّ ةٍ   أَنَشأََهآ  ٱلَِّذىٓ  يُۡحيِيَہا قُلۡ ( ٧۸ٱۡلِعَظ َل َمرَّ  َوُهَو بُِكل ِ َخۡلٍق َعِليم    ِۖأَوَّ

ا فَإِذَ  ٱلَِّذى( ٧۹) َن ٱلشََّجِر ٱْۡلَۡخَضِر نَاًر  ۡنهُ تُوقُِدوَن )َجعََل لَُكم م ِ   أََولَۡيسَ ( ۸۰آ أَنتُم م ِ

َوٲتِ  َخلَقَ  ٱلَِّذى َٰـّ ٓ أَن يَۡخلَُق ِمۡثلَُهم  َوٱْۡلَۡرضَ   ٱلسََّم ِدٍر َعلَىَّٰ َٰـّ ُق ٱۡلعَِليُم   ْۚبِقَ َٰـّ  بَلَىَّٰ َوُهَو ٱۡلَخلَّ

ـا أََرادَ  إِذَآ  ۥۤ أَۡمُرهُ  إِنََّمآ ( ۸۱) نَ ( ۸۲يَقُوَل لَهُ ۥ ُكن فَيَُكوُن )  أَن َشۡيـ   َٰـّ   بِيَِدِهۦ ٱلَِّذى فَُسۡبَح

(  ۸۳ )َملَُكوُت ُكل ِ َشۡىٍء  َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُونَ   

 

ihlas suresi (3 مرات) 

 

 ُسۡوَرةُ اإلخالص

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

َمُد لَۡم يَِلۡد َولَۡم يُولَۡد َولَۡم يَُكن لَّهُ ۥ ُڪفًُوا أََحد   ُ ٱلصَّ ُ أََحد  ٱّلِلَّ  قُۡل ُهَو ٱّلِلَّ

 

 

Fatiha Suresi (1 مرات) 

 

 ُسۡوَرةُ الفَاتَِحة

ِحيمِ بِۡسِم  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم ٱهللِ ٱلرَّ  

 

تَِعيُن   يِن إيَّاَك نَعأبُُد وإيَّاَك نَسأ ِم الد ِ ِحيِم َماِلِك يَوأ َمِن الرَّ حأ ُد هلِلِ َرِب  العَالَِميَن الرَّ اَلأَحمأ
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تَِقي  راَط الأُمسأ ِدنَا الص ِ َت َعلَيأِهمأ َغيأِر الأَمغأُضوِب َعلَيأِهمأ اِهأ  َوالَ  َم ِصَراَط الَِّذيَن أنأعَمأ

ال ِيِ   الضَّ

 

Son 10 Sure (Namaz Surelerinin) Arapca Okunuşu (1 

 (مرات

 

 ُسۡوَرةُ الِفيل

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِب ٱۡلِفيِل ) َٰـّ   َوأَۡرَسلَ ( ۲يَۡجعَۡل َكۡيَدُهۡم فِى تَۡضِليٍل  ) أَلَمۡ ( ۱أَلَۡم تََر َكۡيَف فَعََل َربَُّك بِأَۡصَح

ن بِِحَجاَرةٍ    تَۡرِميِهم( ۳َطۡيًرا أَبَابِيَل ) ۡيِہمۡ َعلَ  يٍل   م ِ ۡأُڪوِلِۭ ٤) ِسج ِ ( فََجعَلَُهۡم َكعَۡصٍف  مَّ

(٥)  

 

 ُسۡوَرةُ قَُريش

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِف قَُرۡيٍش ) َٰـّ يلَ ِفِهمۡ ( ۱ِْلِ َٰـّ تَآءِ  ِرۡحلَةَ  إِيلَ ۡيِف ) ٱلش ِ ذَا ٱۡلبَۡيِت )فَۡليَۡعبُ ( ۲َوٱلصَّ َٰـّ (  ۳ُدواأ َربَّ َه

ۡن َخۡوِفِۭ ) ٱلَِّذىٓ  ن ُجوعٍ  َوَءاَمنَُهم م ِ (٤أَۡطعََمُهم م ِ  

 

 

 ُسۡوَرةُ الَماعون

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

يِن ) ُب بِٱلد ِ يَُحضُّ َعلَىَّٰ َطعَاِم    َوالَ ( ۲ٱۡليَتِيَم ) يَُدعُّ  ٱلَِّذى فَذَٲِلكَ ( ۱أََرَءۡيَت ٱلَِّذى يَُكذ ِ

ۡلُمَصل ِيَن )۳ٱۡلِمۡسِكيِن )   ُهمۡ  ٱلَِّذينَ ( ٥)  َساُهونَ   َصاَلتِِہمۡ  َعن  ُهمۡ   ٱلَِّذينَ ( ٤( فََوۡيل   ل ِ

( ٧) ٱۡلَماُعونَ  َويَۡمنَعُونَ ( ٦) يَُرآُءونَ   

 

 

 ُسۡوَرةُ الَکوثَر

حۡ  ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ ِن ٱلرَّ َٰـّ َم  

َك ٱۡلَكۡوثََر )  َٰـّ ( ۳) ٱْۡلَۡبتَرُ  ُهوَ   َشانِئَكَ   إِنَّ ( ۲) َوٱۡنَحرۡ  ِلَرب ِكَ  فََصل ِ ( ۱إِنَّآ أَۡعَطۡينَ  

 

 

 ُسۡوَرةُ الکافِرون
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ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ِفُروَن ) َٰـّ ٓأَيَُّہا ٱۡلَڪ َٰـّ بِ  أَنتُمۡ  َواَلٓ ( ۲) تَۡعبُُدونَ   َما أَۡعبُدُ  الَٓ ( ۱قُۡل يَ َٰـّ   َواَلٓ ( ۳ُدوَن َمآ أَۡعبُُد )َع

ا َعبَدتُّۡم ) أَنَا   بُِدونَ  أَنتُمۡ  َوالَٓ ( ٤َعابِد   مَّ َٰـّ ( ٦) ِدينِ  َوِلىَ  ِدينُُكمۡ   لَُكمۡ ( ٥) أَۡعبُدُ  َمآ  َع  

 

 ُسۡوَرةُ الن صر

ِن  َٰـّ ۡحَم ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ ٱلرَّ  

ِ َوٱۡلفَۡتُح ) ا ) ٱلنَّاسَ  َوَرأَۡيتَ ( ۱إِذَا َجآَء نَۡصُر ٱّلِلَّ ِ أَۡفَواًج    فََسب ِحۡ ( ۲يَۡدُخلُوَن فِى ِديِن ٱّلِلَّ

ا ) َْۚرب َِك َوٱۡستَۡغِفۡرهُ  بَِحۡمدِ  ابَ  ( ۳ إِنَّهُ ۥ َڪاَن تَوَّ  

 

 

 ُسۡوَرةُ لهب / الَمَسد 

ِن ٱ َٰـّ ۡحَم ِحيمِ بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ لرَّ  

ا  َسيَۡصلَىَّٰ ( ۲َوَما َڪَسَب ) ۥ َمالُهُ   َعۡنهُ  أَۡغنَىَّٰ  َمآ ( ۱تَبَّۡت يََدآ أَبِى لََهٍب  َوتَبَّ )  نَاًر 

الَةَ ٱۡلَحَطِب ) َوٱۡمَرأَتُهُ ( ۳) لََهٍب   ذَاتَ  ن  َحۡبل    ِجيِدَها فِى( ٤ۥ َحمَّ َسِدِۭ   م ِ ( ٥) مَّ  

 

 

 ُسۡوَرةُ اإلخالص

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ُ أََحد  ) ُ ( ۱قُۡل ُهَو ٱّلِلَّ َمدُ  ٱّلِلَّ   أََحد   ُڪفًُوا ۥ لَّهُ  يَُكن   َولَمۡ (  ۳َولَۡم يُولَۡد )  يَِلدۡ  لَمۡ ( ۲) ٱلصَّ

(٤)  

 

 

 ُسۡوَرةُ الفَلَق

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

 ِ   َوِمن ( ۳َشر ِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب ) َوِمن( ۲لََق ) خَ  َما َشر ِ  ِمن( ۱ٱۡلفَلَِق )قُۡل أَُعوذُ بَِرب 

َٰـّتِ  َشر ِ  ثَ َٰـّ ( ٥) َحَسدَ  إِذَا َحاِسدٍ  َشر ِ  َوِمن( ٤ٱۡلعُقَِد ) فِى ٱلنَّفَّ  

 

 

 ُسۡوَرةُ النَّاس

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

 ِ ِه ٱلنَّاِس )إِ ( ۲) النَّاِس  َمِلكِ ( ۱ٱلنَّاِس )قُۡل أَُعوذُ بَِرب  َٰـّ   ٱۡلَوۡسَواِس   َشر ِ  ِمن( ۳لَ
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(٦) َوٱلنَّاِس  ٱۡلِجنَّةِ  ِمنَ ( ٥يَُوۡسِوُس فِى ُصُدوِر ٱلنَّاِس ) ٱلَِّذى( ٤) ٱۡلَخنَّاِس   

 

Arapca Alfabe 

 

اْلبجدية العربية ْلليف با )تسع مرات(  اْلبجدية العربية  

 

ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ال ي ا   

 

Türkish Latenish : 

 

Elif be te se cim ha hı dal zel rı zi sin şın sad dzad tı zı 

ayın ğayın fe kaf kef lem mim nun vav he lamelif ye 

 

 

)مرة واحدة في اليوم(   اَلية اْلخيرة من سورة فتح  

 

 

Fetih Suresinin Son Ayeti (1 مرات) 

 

ًدا   ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى الأُكفَّاِر ُرَحَماء بَيأنَُهمأ تََراُهمأ ُركَّعًا ُسجَّ ُسوُل َّللاَّ د  رَّ َحمَّ مُّ

نأ أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُ  َوانًا ِسيَماُهمأ فِي ُوُجوِهِهم م ِ ِ َوِرضأ َن َّللاَّ اًل م ِ ُهمأ  يَبأتَغُوَن فَضأ

تََوى َعلَى   تَغألََظ فَاسأ أَهُ فَآَزَرهُ فَاسأ َرَج َشطأ عٍ أَخأ نِجيِل َكَزرأ ِ َراةِ َوَمثَلُُهمأ فِي اْلأ فِي التَّوأ

اِلَحاِت  ُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ اَع ِليَِغيَظ بِِهُم الأُكفَّاَر َوَعَد َّللاَّ رَّ ُسوقِِه يُعأِجُب الزُّ

غأِفَرةً وَ  ًرا َعِظيًماِمنأُهم مَّ أَجأ  

 

 

 صالة اْلبجدية )مرة واحدة في اليوم( 

 

Alfabe Duası (1 مرات) 

 

Alfabe Duası Budur 
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 هذه هي الصالة اْلبجدية 

 

 

يا رب ي ما قرءُت هاذل حرف وحروف هاذ اَلية الصوريت فتح عدد ما َوِسعَه  

هاذالدوعا والذكر عداد  كثيراً كثيراً مع بهاذ الحروف تصحيح أخطائي.و في 

حروف المفقودين الكامل .ومن الخطأ حروف أكثرإزالة النفقات ي ما كل قرأت 

وصلواة    وتسبيحي  هاذالدوعاء والذكر وتحميد وتمجيدوتقديسي وتكبيري وتهليل

و سالمي وفي وقت صالةي و وقت س ار يوم هاذا وآخري وليلي هاذا و آخر 

لَئَِك علماً وفُيُ  لَئَِك حفظاً لي واهلي ومن علم أُوأ ضاة فيضاً وشفاء هاذ شفاأً وحفظ أُوأ

 وزوجي وولدي وبناة والجمعة المحديٌّ 

 

َم يَقُوُم الأِحَساُب استجب   ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ َربَّنَا َوتَقَبَّلأ بُدَعاء َربَّنَا اغأ

احمين  دعاءنا برحمتك يا ارحمر 

 

Türkish : 

 

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih 

suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile 

şimdiye kadar namazlarimda ve sari vakitlerimde 

okuduğum ve bu gün içinde okuyacağım ve bugünün 

devami olan gündüzde ve 

onun devami olan gecede ve gecenin devaminda 

okudugum ve okuyacağım Dualarımdaki ayetlerdeki 

surelerdeki, 

zikirlerimdeki, tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, 

takdislerimdeki, tekbirlerimdeki, tehlillerimdeki, 

tesbihlerimdeki, salavatlarımdaki, 

selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki 

hatalarımı yanlışlarımı düzelt, Eksiklerimi tamamla, 

yanlış olan fazlalarımı gider, ve 
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dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, 

feyizinden, bereketinden, şifasından, 

hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi ve çocuklarımı 

ve Mehdi ve sevenlerini ve Cemaatini nasiplendir. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye 

velil 

muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena 

birhametike ya erhamerrahimiyn. 

 

--------------- 

 

24. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-

Kayyûme ve 

etûbü ileyh. (3 مرات)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 

SOLDAN SAĞA 

25. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 مرات) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

 استغفر هللا اللذي ال االه االهو الحي القيوم واتوب اِليأهِ 

 

 مرات 3

 

 استغفر هللا العظيم واتوب اِليأهِ 

 

تمرا 71  

 

 

ل   نِي من كل بالءد ني واالخرة واالمراضي وعافة وأعوذبك من فتنة د ج  ِ نَِج  َرب 

ُضُرونِ  ِ أَن يَحأ  وحواص ك َوأَُعوذُ بَِك َرب 

 

 (مرات 1)
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نِي )مرة واحدة في اليوم(    الصالة َرب ِي نَِج   

 

Neccini duası 2 

 

ٍة  نِي من كل بلي ٍة وافٍة وعاهٍة وغص  ومحنٍة وزلزلٍة وشد ةٍ وإهنٍة وذل ٍة  َرب ِي نَِج 

وغلبٍة وقل ٍة وجوعٍ وعطٍش وفقٍر وفاقٍة وضيٍق وفتنٍة وباٍء وبالٍء وغرٍق وحرٍق 

ٍة وزلٍل وخطيا و هم ٍ   ٍد ونهٍب وغيٍ وضالٍل وضالٍة وهام  وبرٍق وسرٍق وحر ٍ وبرأ

الجٍ وغم ٍ ومسخٍ وخسٍف وقذٍف وخل ٍة وعل ٍة ومرٍض وجنوٍن وجذاٍم وبرٍص وف

 .وباسوٍر وسلٍس ونقٍص وهلكٍةوفضيحٍة وقبيحٍة في الدارين إن ك ال تُخلُف األميعاد

َم يَقُوُم الأِحَساُب استجب   ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ َربَّنَا َوتَقَبَّلأ بُدَعاء َربَّنَا اغأ

احمين  دعاءنا برحمتك يا ارحمر 

 

 (مرات 1)

 

 

واحدة في اليوم(   )مرة  ودفعن  صالة  

 

VEDFEA DUASI (Def eyle - Uzak eyle Duası) (Günde 1 

Defa) 

 

 بعد صالة الصبح 

 

مرات( 1ودفعنا دعس )  

 

 

 للهم ودفعنا كفر الأَكافِِرينَ 

 

ِرِكينَ   اللهم ودفعنا شرك الأُمشأ
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 اللهم ودفعنا نفاق الأُمنَافِِقينَ 

 

 اللهم ودفعنا حسد َحاِسدٍ 

 

الفَاِسق  اللهم ودفعنا فسق   

 

 اللهم ودفعنا خيانة الَخائِنِينَ 

 

 اللهم ودفعنا كذب كذب الَكاِذبُين  

 

فَعَنَا إفأَساَد األُمفأِسِديَن    اللهم َودأ

 

ِرفُوَن   اللهم ودفعنا إسراف الأُمسأ

 

ينَ  ِ  اللهم ودفعنا َعَداَوةَ األعَُدو 

 

 اللهم ودفعنا سحر السَّاِحرين

 

ي الأعُقَِديناللهم ودفعنا النَّفَّاثَاِت فِ   

 

ِرِمينَ   اللهم ودفعنا جرم الأُمجأ

 

 اللهم ودفعنا ظلم الظَّاِلِمينَ 

 

 اللهم ودفعنا وحشة واحشين

 

 اللهم ودفعنا سيئة مسيئين 

 

 اللهم ودفعنا خيالل كل متخيالين

 

 اللهم ودفعنا نظرال حاءنين 
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 اللهم ودفعنا كشف الكفرالكشف السي إين

 

شمتون اللهم ودفعنا شمتاتو كل   

 

 اللهم ودفعنا عمال بخيل ين

 

 اللهم ودفعنا غافالل غافلين

 

 اللهم ودفعنا عمل اليَُراُؤونَ 

 

لين  اللهم ودفعنا عجالل كل معخ 

 

 اللهم ودفعنا تجوذال متجاوذين 

 

ُضُرونِ  ِ أَن يَحأ  اللهم ودفعنا دجال وحواص ك َوأَُعوذُ بَِك َرب 

 

ُضُرونِ اللهم ودفعنا الشيطان الرجيم وحزبهو َوأَ  ِ أَن يَحأ ُعوذُ بَِك َرب   

 

 

َم يَقُوُم الأِحَساُب استجب   ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ َربَّنَا َوتَقَبَّلأ بُدَعاء َربَّنَا اغأ

احمين  دعاءنا برحمتك يا ارحمر 

 

----------------- 

 

 

ذنوبي.فإن ك اليغفر  اللهم انت ربي الااله اال انت خلقتني. وأنا عبدك . فغفرلي

 الذنوب اال انت 

 

 (مرات 10)
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Türkish: 

 

“Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve 

ene abdüke, fağfirli zünubi, feinneke la yağfiruzzunube 

illa ent.” 

Anlami : Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka 

(ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni 

sen yarattın. Ve ben senin kulunum. günâhlarımı bağışla, 

zira senden başka günâhları bağışlayacak yoktur. 

 

ُل يا آِخُر يا ظاِهُر يا بَاِطنُ   يا أَوَّ

 

 مرات 10

 

 يا الأَحيُّ الأقَيُّومُ 

 

 

 مرات 10

 

 يا أََحد ياصمد 

 

 مرات 10

 

محي يا موميت يا  

 

 مرات 10

 

 يا مؤمن يا ُمَهيأِمنُ 

 

 مرات 10
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 يا مؤمن يا ُمَهيأِمُن يَا ُم۪عيدُ 

 

 مرات 10

 

 يا راشد يا صبور 

 

 مرات 10

 

 يا باعث يا بقي 

 

 مرات 10

 

اق الكريم  رز 

 

 مرات 10

 

ِللأ يَِكينأ   َمِلُكلأ َعدأ

 

 مرات 10

 

 َع۪زيُزالحكيم

 

 مرات 10

 

انأتِقَامٍ َعِزيز  ذُو   

 

 مرات 10

 

 َستَّاُرالكريم
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 مرات 10

 

َأ   َشِفيُق األَحِليِم

 

 مرات 10

 

 يا حليم يا سليم 

 

 مرات 10

 

 يَا َم۪جيُد ياودود 

 

 مرات 10

 

ِحيمأ   َرُؤوف  رَّ

 

 مرات 10

 

َأ  ِحيِم َمِن الرَّ  َرحأ

 

 مرات 10

 

 َعاِلُم الأغَيأِب َوالشََّهاَدهأ 

 

 مرات 10

 

ةِ الأَمتِينأ   ذُو الأقُوَّ

 

 مرات 10

 

 يا حادي يامحدي
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 مرات 10

 

 يا حاسيُب يامحاسبُ 

 

 مرات 10

 

 يا خبيُر يامخابرُ 

 

 مرات 10

 

 يا َحافُِظ يا مَحافَظُ 

 

 مرات 10

 

اِحِمينَ  َحُم الرَّ ُ َخيأر  َحافًِظا َوُهَو أَرأ  وّلِل 

 

 مرات 10

 

 أعوذ بكلمات هللا التامات من شر من خلق 

 

 مرات 3

 

ِم  ِد َوالَ فِي السََّماِء َو ُهَو السَِّميُع  بِسأ ء  فِي اأالَرأ ِمِه َشيأ ِ الَِّذى الَ يَُضر  ُ مَع اِسأ َّللاَّ

 الأعَِليمأ 

 

 مرات 3

 

ِ آاَلء   ن نَّاٍر فَبِأَي  اِرجٍ م ِ اِر َوَخلََق الأَجانَّ ِمن مَّ نَساَن ِمن َصلأَصاٍل َكالأفَخَّ ِ َخلََق اْلأ

بَانِ   َرب ُِكَما تَُكذ ِ
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ِض  يَ  َرأ تََطعأتُمأ أَن تَنفُذُوا ِمنأ أَقأَطاِر السََّماَواِت َواْلأ نِس إِِن اسأ ِ ا َمعأَشَر الأِجن ِ َواْلأ

بَانِ  ِ آاَلء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  فَانفُذُوا اَل تَنفُذُوَن إاِلَّ بُِسلأَطاٍن فَبِأَي 

 

ِ آاَلء  ِمثأُهنَّ إِنس  قَبألَُهمأ َواَل َجانٌّ فَبِأَي  بَانِ  لَمأ يَطأ َرب ُِكَما تَُكذ ِ  

 

بَانِ  ِ آاَلء َرب ُِكَما تَُكذ ِ تَاِن بِأَي  َهامَّ  ُمدأ

 

 مرات 1

 

بَرأ  ُد ّلِِلِ و الآااَِلهَ اال هللاُ َوهللُ اَكأ ِ َو الأَحمأ  ُسبأحاََن َّللا 

 

ِ الأعَِظيمُ  ةَ اِالَّبِاهللِ الأعَِلي  َل وال قُوَّ  َوال َحوأ

 

 مرات 10

 

 ُ َدهُ الَ َشِريَك لَهُ الَأِاَلهَ اِالَّ َّللا    َوحأ

ُد يحي ويميت َوُهَوو   لَهُ الأُملأُك َولَهُ الأَحمأ

قَِديرُ  َِ ِء  هو حي  ال يموت بيدكل خيرَوُهَوو َعلَى ُكل ِ َشيأ

 

 مرات 10

 

 ُسۡوَرةُ اإلخالص

 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

 

َمُد لَۡم يَ  ُ ٱلصَّ ُ أََحد  ٱّلِلَّ ِلۡد َولَۡم يُولَۡد َولَۡم يَُكن لَّهُ ۥ ُڪفًُوا أََحد  قُۡل ُهَو ٱّلِلَّ  

 

 مرات 10

 

 ُسۡوَرةُ الفَاتَِحة

ِحيمِ  َمِن الرَّ حأ ِ الرَّ ِم َّللا   بِسأ
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تَِعيُن   يِن إِيَّاَك نَعأبُُد وإِيَّاَك نَسأ ِم الد ِ ِحيِم َمِلِك يَوأ مِن الرَّ حأ ِ الأعَالَِميَن لرَّ ِ َرب  ُد ّلِل  الأَحمأ

َراَط الُمستَِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهمأ َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهمأ َوالَ   اهِدنَا الص ِ

ال ِينَ   الضَّ

 

 مرات 10

 

ِ الأعَِظيِم أستغفرهللا ِدِه ُسبأَحاَن َّللاَّ ِ َوبَِحمأ  ُسبأَحاَن َّللاَّ

 

 مرات 33

 

نِي مُ  ِرجأ ٍق َوأَخأ َخَل ِصدأ ِخلأنِي ُمدأ ِ أَدأ ب  عَل ل ِي ِمن لَُّدنَك ُسلأَطانًا  رَّ ٍق َواجأ َرَج ِصدأ خأ

 نَِّصيًرا

 

 مرات 10

 

ِلي  ن ِل َسانِي. يَفأقَُهوا قَوأ لُلأ ُعقأَدةً ِم  ِري. َواحأ َرِب  اشأَرحأ ِلي َصدأِري. َويَِس رأ ِلي أَمأ

نِي ِعلأًما و فهمن َوأَ  ِ ِزدأ ب  اِلِحينَ رَّ لأِحقأنِي بِالصَّ  

 

 مرات 10

 

ِمالأَكافِِرينَ َربَّنَا  نَا َعلَى الأقَوأ أَفأِرغأ َعلَيأنَا َصبأًرا َوثَبِ تأ أَقأَداَمنَا َوانُصرأ  

 

 مرات 10

 

ن تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء   تِي الأُملأَك َمن تََشاء َوتَنِزعُ الأُملأَك ِممَّ قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك الأُملأِك تُؤأ

ٍء قَِدير  تُوِلُج اللَّيأَل فِي الأنََّهاِر َوتُوِلُج  َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِيَِدَك الأَخيأ  ُر إِنََّك َعلََى ُكل ِ َشيأ

ُزُق َمن تََشاء   ِ َوتَرأ ِرُج الََميََّت ِمَن الأَحي  ِرُج الأَحيَّ ِمَن الأَمي ِِت َوتُخأ النََّهاَر فِي اللَّيأِل َوتُخأ

 بِغَيأِر ِحَسابٍ 

 

 مرات 3
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  السَّي ِئَاتأ إِنَّ الأَحَسنَاِت يُذأِهبأنَ 

 

 مرات 7

 

ُهَما َكَما َربَّيَانِي َصِغيًرا َحمأ ِ ارأ ب   َوقُل رَّ

 

 مرات 10

 

يَّةً َطي ِبَةً  ِ َهبأ ِلي ِمن لَُّدنأَك ذُر ِ  َرب 

 

 مرات 10

 

ًدا َوأَنَت َخيأُر الأَواِرثِينَ  نِي فَرأ ِ اَل تَذَرأ  َرب 

 

 مرات 10

 

أ  بَِي َّللا   َحسأ

 

 مرات 10

 

 ُ بَِي َّللا  أ  َحسأ تََوكَّلأُت علي َّللا   

 

 مرات 10

 

ِش الأعَِظيمِ  ُ ال إِلَهَ إِالَّ ُهَو َعلَيأِه تََوكَّلأُت َوُهَو َربُّ الأعَرأ بَِي َّللا  اأ فَقُلأ َحسأ  فَإِن تََولَّوأ

 

 مرات 10

 

َطأأنَا  َربَّنَا الَ تَُؤاِخذأنَا إِن نَِّسينَا أَوأ أَخأ
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 مرات 10

 

ُسوُل بَِما أُنزِ  ِ َوَمآلئَِكتِِه َوُكتُبِِه  آَمَن الرَّ ِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاّلِل  ب ِِه َوالأُمؤأ َل إِلَيأِه ِمن رَّ

ُسِلِه َوقَالُواأ  ن رُّ ُق بَيأَن أََحٍد م ِ  َسِمعأنَا َوأََطعأنَا ُغفأَرانََك َربَّنَا َوإِلَيأَك  َوُرُسِلِه الَ نُفَر ِ

ُ نَفأًسا إِالَّ  تََسبَتأ َربَّنَا الَ  الأَمِصيُر الَ يَُكل ُِف َّللا  عََها لََها َما َكَسبَتأ َوَعلَيأَها َما اكأ ُوسأ

ًرا َكَما َحَملأتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمن   ِملأ َعلَيأنَا إِصأ َطأأنَا َربَّنَا َوالَ تَحأ تَُؤاِخذأنَا إِن نَِّسينَا أَوأ أَخأ

لأنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِهِ  الَنَا  قَبأِلنَا َربَّنَا َوالَ تَُحم ِ نَآ أَنَت َموأ َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  َواعأُف َعنَّا َواغأ

ِم الأَكافِِرينَ  نَا َعلَى الأقَوأ  فَانُصرأ

 

 مرات 1

 

ًرا  ِر يُسأ ًرا إِنَّ َمَع الأعُسأ ِر يُسأ  فَإِنَّ َمَع الأعُسأ

 

 مرات 10

 

ِحيمِ  َمِن الرَّ حأ ِ الرَّ ِم َّللاَّ  بِسأ

 

َرحأ لََك  َرَك أَلَمأ نَشأ َرَك َوَرفَعأنَا لََك ِذكأ َرَك الَِّذي أَنأقََض َظهأ َرَك َوَوَضعأنَا َعنأَك ِوزأ َصدأ

َغبأ  َت فَانأَصبأ َوإِلَى َربِ َك فَارأ ًرا فَإِذَا فََرغأ ِر يُسأ ًرا إِنَّ َمَع الأعُسأ ِر يُسأ  فَإِنَّ َمَع الأعُسأ

 

 مرات 1

 

تَِعينُ     إِيَّاَك نَعأبُُد وإِيَّاَك نَسأ

 

 مرات 21

 

 

 

تَِعيُن" ) 40هنا فقط الصفوف اْلولى قرأت  مرة  21يوًما "إِيَّاَك نَعأبُُد وإِيَّاَك نَسأ

 يوميًا(

مالحظة: بالنسبة ْلولئك الذين قفزوا من قبل ، سوف يقرؤون فقط "إِيَّاَك نَعأبُُد  
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تَِعيُن"  يوًما    40مرة(. يتم التخلي عنها بعد  21يوًما في أي فصل )  40وإِيَّاَك نَسأ

 .، وال تتم قراءتها مطلقًا مرة أخرى

 

Türkish: 

 

Burada Sadece 1. SINIFLAR 40 Gün "iyyakeneabüdü ve 

iyyakenestaıyn" zikirini (günde 21 Defa) okurlar 

Not : Daha önce çekmeden atlamış olanlarda, sadece 40 

Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" zikrini herhangi 

bir sınıfta (21 Defa) okurlar. 40 günden sonra terkedilir, 

ve bir daha vird olarak okunmaz. Sadece gerekli 

durumlarda okunur. 

 

 

ِرِكينَ  َض َحنِيفًا َوَما أَنَاأ ِمَن الأُمشأ ِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواْلَرأ ُت َوجأ هأ  إِن ِي َوجَّ

 

 مرات 10

 

ُرهُ إِذَا أََراَد َشيأئًا أَنأ يَقُوَل لَهُ ُكنأ فَيَُكونُ إِنَّ  َما أَمأ  

 

 

 مرات 10

 

َجعُونَ  ٍء َوإِلَيأِه تُرأ  فَُسبأَحاَن الَِّذي بِيَِدِه َملَُكوُت ُكل ِ َشيأ

 

 مرات 1

 

نأيَا َحَسنَةً َوفِي اَلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر بر حمتك يا ارحمر َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

احمين  الر 

 

 مرات 10
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احمين َم يَقُوُم الأِحَساُب برحمتك يا ارحمر الر  ِمنِيَن يَوأ ِفرأ ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِللأُمؤأ  َربَّنَا اغأ

 

 مرات 10

 

ٍد َكَما َصلَّيأَت َعلَى إِبأَراِهيَم َوَعلَى آِل إِبأرَ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ اِهيم  للَُّهمَّ َصِل  َعلَى ُمَحمَّ

 إِنََّك َحِميد  َمِجيد  

 

 مرات 3

 

َت َعلَى إِبأَراِهيَم َوَعلَى آِل إِبأَراِهيم   ٍد َكَما بَاَركأ ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ بَاِرَك َعلَى ُمَحمَّ

 إِنََّك َحِميد  َمِجيد  

 

 مرات 3

 

َمةً إِنََّك أَنَت الأَوهَّاُب َربَّنَا  َربَّنَا الَ تُِزغأ قُلُوبَنَا بَعأَد إِذأ َهَديأتَنَا َوَهبأ  لَنَا ِمن لَُّدنَك َرحأ

ِلُف الأِميعَادَ  َ الَ يُخأ ٍم الَّ َريأَب فِيِه إِنَّ َّللا   إِنََّك َجاِمُع النَّاِس ِليَوأ

 

 مرات 4

 

نِي بَِما َكذَّبُونِ  ِ انُصرأ  َرب 

 

 مرات 10

 

 

َراَط الُمستَِقيمَ   اهِدنَا الص ِ

 

 مرات 10

 

ال ِينَ ِصَراَط  الَِّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهمأ َغيِر الَمغُضوِب َعلَيِهمأ َوالَ الضَّ  
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 مرات1

 

نَا َوأَنَت َخيأُر الأغَافِِرينَ  َحمأ ِفرأ لَنَا َوارأ  أَنَت َوِليُّنَا فَاغأ

 

 مرات 10

 

 حم

 

 مرات 10

 

ُ َوُهَو السَّمِ  ِفيَكُهُم َّللا  ُ  كهيعص ِكفَيَتُنَا حم عسق ِحَميَتُنَا فََسيَكأ ِفيَكُهُم َّللا  يُع الأعَِليُم فََسيَكأ

ُ َوُهَو السَِّميُع الأعَِليمُ  ِفيَكُهُم َّللا   َوُهَو السَِّميُع الأعَِليُم فََسيَكأ

 

 مرات 10

 

 الم

 

 مرات 10

 

 المر

 

 مرات 10

 

 يس

 

 مرات 10

 

ٓس    طَّٰ

 

 مرات 10
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 طسم

 

 مرات 10

 

 طه

 

 مرات 10

 

 ص

 

 مرات 10

 

 ن

 

 مرات 10

 

لَِّذيَن َكفَُروا عَلأنَا فِتأنَةً ل ِ  َربَّنَا اَل تَجأ

 

 

 مرات 1

 

ِه ِمَن هللاِ   ِم اأَلِخِر َو بِالأقََدِر َخيأِرِه َو َشِر  آَمنأُت بِاهللِ َو َملَئَِكتٍِه َو ُكتُبِِه َو ُرُسِلِه َو األيَوأ

َهُد اَنأ َل اِلَهَ  ِت َحقٌّ اَشأ داً َعبأُدهُ ُو  تَعَالَى َو األبَعأُث بَعأَد األَموأ َهُد اَنَّ ُمَحمَّ  اِالَّ اهلَلُ َو اَشأ

َهُد اَنأ َل اِلَهَ اِالَّ  داً َعبأُدهُ ُو َرُسولُه َشأ َهُد اَنَّ ُمَحمَّ َهُد اَنأ َل اِلَهَ اِالَّ اهلَلُ َو اَشأ   َرُسولُه َشأ

داً َعبأُدهُ ُو َرُسولُه َهُد اَنَّ ُمَحمَّ  اهلَلُ َو اَشأ

 

 مرات 1

 

أ ال لُهمَّ  د  َرُسوُل َّللا  هللاُ ُمَحم  ِل اَلاِلَهَ اِالَّ ِديداً بِقَوأ َماَن َون َِكاَح تَجأ ِ داً ااَلأ   إن ي اُِريُد اَنأ اَُجد ِ

 

 مرات 3
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 َرِضيتُ 

ٍد )َصلَّى هللاُ َعلَيأهِ   بِاهللِ َرب ا َو بِاأِْلسأالِم ِدينًا َو بُِمَحمَّ

 َو َسلََّم ( نَبِي ا َو َرُسوالً 

 

 مرات1

 

ا ُمقَِل َب الأقُلُوِب ثَبِ تأ قَلأبِى َعلَى ِدينِكَ يَ   

 

 مرات 3

 

 َو ُهَو الأعَلىُّ الأعَِظيُم ذولأَجالَِل ُسبأحاََن هللاِ 

 

 مرات1

 

 ِ  ُسبأَحاَن َّللاَّ

 

 مرات100

 

ُد ّلِِلِ   ُسبأحاََن الأبَِقي دآَِءَمِن الأَحمأ

 

 مرات 1

 

 ِ ُد ّلِل   اَلأَحمأ

 

 مرات 100

 

ِ الأعاَلَِمينَ  بَرأ َرب    تَعاَلَى شاَنُهُ َّللَاُ اَكأ

 

 مرات 1
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 هللا أكبر

 

 مرات 100

 

 َرب يِ إن َك َعفُوٌّ تُِحبُّ الأعَفأَو فَاعأُف َعن يِ 

 

 مرات 1

 

 أستغفرهللا

 

 مرات 100

 

 اللهم صل علي سيدنا محمد و علي آل سيدنا محمد

 

 مرات 100

 

ِدي و علي آل سيدنا  ِدياللهم صل علي سيدنا َمحأ َمحأ  

 

 مرات 33

 

 اَل اِلَهَ اِالَّ هللاأ 

 

 مرات 100

 

ُسوُل هللاأ  ُد الرَّ  ُمَحمَّ

 

 مرات 1

 

 

Bahar ve Yaz Mevsiminde 
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 الربيع والصيف في الموسم 

 

أ     ست مائة ستة وستون مرات َّللَاَّ

 

Sonbahar ve Kış Mevsiminde 

 

 الخريف والشتاء في الموسم 

 

أ   ستة وستون مرات َّللَاَّ

 

Yazları 666 Defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 Defa „Allah” 

zikri çekilir.  

Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün 

döndükten sonra yani „21 

Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece 

“66”cekilir.“ 21 

Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, 

taaki “21 Haziran” a 

kadar. 

 

-------------------- 

 

ِض   تَنِي ِمن تَأأِويِل اْلََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َواْلَرأ ِ قَدأ آتَيأتَنِي ِمَن الأُملأِك َوَعلَّمأ َرب 

اِلحِ  ِلًما َوأَلأِحقأنِي بِالصَّ ينَ أَنَت َوِلي ِي فِي الدُّنُيَا َواَلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمسأ  

 

 مرات 3

 

 

هذا هو الذكر أعاله. موت الحكمة أو اْللم لتذوقه بخفة عندما تتوقف عن   :انتباه

القراءة ، بمعنى أن الطريقة المتبعة للموت تُترك للتعلم ، وحياة الوقت الذي تقول  

فيه ما يكفي من الحياة كافية ، واصل القراءة ، كمؤمن بار ، الحق في الظهور ، 
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نتحقق من الواقعيودعنا  . . 

aintbah: hadha hu aldhikr 'aelah. mawt alhikmat 'aw 

al'alam litadhawuqah bikhifat eindama tatawaqaf ean 

alqira'at , bimaenaa 'ana altariqat almutabaeat lilmawt 

tutrk liltaelim , wahayat alwaqt aldhy taqul fih ma yakfi 

min alhayat kafiatan , wasal alqira'at , kamumin bar , 

alhaqu fi alzuhur , wadiena natahaqaq min alwaqiei. . 

 

 

Dikkat : Bu Yukardaki zikir Ölüm hikmetini veya acısını 

hafifce tadınca okumayi bırakılır, yani ölmek nasil 

bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün hitamında  artık 

bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam 

edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve 

bekaya göcüş gerçekleşmiş olsun yani. 

 

اِلُحونَ  َض يَِرثَُها ِعبَاِدَي الصَّ َرأ  أَنَّ اْلأ

 

 مرات 7

 

ِ إِنََّك َسِميُع الدَُّعاء   َرب 

 

 مرات 10

 

ِمنَّا إِنََّك أَنَت السَِّميُع الأعَِليمُ  تَقَبَّلأ   

 

 مرات 10

 

أ   َعَدَد َما َوِسعَهُ ِعلأُم َّللاَّ

 

 مرات 10
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إذا كنت ترغب في مغادرة الطائفة الرشيدي ْلي سبب من اْلسباب ، تتم قراءة  

 .الصالة التالية ، وأي شخص يريد إنهاء قراءة الذكر

'iidha kunt targhab fi mughadarat alttayifat alrashidii 

li'ayi sbb min al'asbab , tatimu qara'at alsalat alttaliat , 

wa'ayu shakhs yurid 'iinha' qara'at aldhikr. 

 

 

ِك َوُخُروُج ذَاِكِر َراِشديِ   ُدعاِء تَرأ

 

قاً  َرًجا ِصدأ نِي ُمخأ ِرجأ نِي َجَمَعِة َو ذَاِكِر َراِشديِ َوأَخأ ِرجأ ِ َوخأ ب   رَّ

 

الفاتحة بصوت عال. ثم من يقرأ الفاتح من هناك ، ويصبحون شهوًدا لنا ،  ثم دعا 

 .إذا لم يقرأ أحد أنفسنا والمالئكة هناك ، وأصبحت المالئكة شهوًدا لنا

 

 

---oOo--- 

 

ِر راَِشدىِ  راَِد ِذكأ  إِنأتَهَى أَوأ

 

 أَبأناََء بََشغچِل راَِشتأ ُطنأخَ 

 

 َكَرُعقألَنأ ُعِرقِنَلأ 

 

۲۰۱۹الثة عشر يونيو  ث  ِشَرِمسأ   

 

-------------- 

--------- 
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Raşidi Tarikatında - istiaze Duası - 3 (Extern) 

 

istiaze Duası -3 Budur 

 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafiriyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müşrikiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil 

münafikiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hasidiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil fasıkıyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil hainiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kazibiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 
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ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müfsidiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil müsrifiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil aduvviyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil sahiriyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil neffasatil 

ukadiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil 

mücrimiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil zalimiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil vahişiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna ales seyyietil müseyyi 

iyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel hıyalil küllü 

mütehayyilliyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alen nazerel hainiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil keşfel 

küfrül kaşifiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş şematatiş 

şamitiyn, 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil amelil 

bahilliyn 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil gafelel 

gafiliyn 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil amelil 

yüraun 
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Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel acelel küllü 

muacciliyn 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil tecavezel 

mütecaviziyn 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmid deccal ve 

havaasike ve euzubike en yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile) 

Rabbenagfir lena zünubena 

ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmiş 

şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en yahdzurun. (Dad harfi sol azı 

diş ile) 

Rabbena ve takabbel bi duai, 

Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib 

duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 
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ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِفرأ لَنَ لَُهمأ إاِلَّ أَن قَالُواأ ربَّنَا اغأ ِم  َوَما َكاَن قَوأ نَا َعلَى الأقَوأ ِرنَا َوثَب ِتأ أَقأَداَمنَا وانُصرأ َرافَنَا فِي أَمأ ا ذُنُوبَنَا َوإِسأ

 الأَكافِِرينَ 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve ma kane kavlehum illa en kalu rabbenagfir lena zunubena ve israfena 

fi emrina ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirin. 

 

Meali : 

 

Onların sözleri ancak şuydu: "Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki 

taşkınlıklarımızı bağışla; ayaklarımızı sabit kıl; kafirler topluluğuna karşı 

bize yardım et." 

 

Sadakallahul Aziym Ali İmran suresi 147. Ayet 
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„inteha istiaze Duası - 3” 

Bina Eden 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 24 TEMMUZ 2019 Çarşamba 

Original Kar©glan 
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RAŞiD iN ZiKiR EVRADI ONLINE OKUMAK ICIN - TEXT HALINDE 

 

 

RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI V-PRO13 - SAYISI : V030820181408 

Kitabin ismi : RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI 

Bina Eden : Raşit Tunca ( Kar©glan - Başağaçlı Raşit Tunca) 

Sene : 3 AĞUSTOS 2018 

Türü : TEXT - YAZI 

Version No : PRO13 

SAYISI : V030820181408 

SINIFI : MEVSiM ZiKRi 

 

 

ÖNEMLi UYARI : Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve 

elektrik de motor larin bazisi, saga dogru döner, bazisi ile sola dogru 
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döner, ve o yüzden ters yöne dönmesi icin, motrorun kutup başlarinin 

ters takilmasi lazim gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandigimizi 

aracimiz olan tesbihin bir yönü vardir, ve sagi ve solu vardir, alt 

resimdeki gösterildigi üzre. ve saatlerdeki cark sisteminde alt bir carkdan 

sonra, üst bir cark gelir, alt cark saga dönerken, onun üstündeki sola 

dogru döner, ve ondan sonrakini saga döndürmek icin, ortadikinin ters 

dönmesi gerekir, ve bizler mevsim tarikati oldugumuz icin semadaki 

gezegen carklarani deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sagdan sola 

dönerken, venüs soldan saga döner, yani carkin işlemesi ve bu deveranin 

dönmesi icin şart olandir, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin 

tesbihde, hangi yönde deveran ettirilcegini bir nebze bildirdik ve bakip 

ona göre deveran ederek cekiniz. hataen yanliş yapmakda beis yokdur. 

bir gün iyice ögrenip hatasiz cekesiye gayret ediniz, ve ki görev size 

verilince hata yapmayasiniz yani. 

KISA elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan 

hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki 

telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom 

çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar 

hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin 

bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer 

maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da 

negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını 

belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük 

taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay 

elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir. 

 

Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt 

yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, 

pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım 

yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif 

olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu 

yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır. 

 

Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik 

devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, 

bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak 

belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk 

keşfedildiginde Elektrik akiminin yönü daha sonraki keşfedilen yön ile 

ZITTIR. o yüzden kuranda nesh ayetleri vardir ve aynen önceki yasayi 

sonraki yasanin iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki 
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zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herks bu haliyle ceksin 

ve ayrica forumumuzdaki "Tesbihde Zikir yönünün Sebebi ve Hikmetleri" 

adli Konumuza bir göz atip okuyun. 

 
 

GiRiŞ: 

Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün 

aleyhim velahüm, yahzenun. 

Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü! 

Ya Eyyühed deccal ve havaasike! 

inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela 

tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm 

illa şeytanirracim. 

Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel 

medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 

defa) 

 

HiZBÜL KEBiR 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA 

1. Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim (100 Defa) 

2. Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa) 

3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel 

masîr (1 Defa) 

4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (50Defa) 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ 

vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased. 
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5. Felak Suresi (17 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li 

KADRAN iLE 

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min 

şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti 

vennâs. 

6.Nas Suresi (17 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li 

KADRAN iLE 

Bismillahirrahmânirrahîm. 

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, 

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, 

ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min 

ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû 

hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim. 

7. Ayetel Kürsi (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE 

8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 

Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 

Li KADRAN iLE 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 

LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK 

9. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. 

Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab. (10 

Defa) 

10. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun. (10 Defa) 

11. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ 

razaknâhum yunfikûn (10 Defa) 

12. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min 

emrinâ raşedâ.(10 Defa) 

 

13. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve 

yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, 

subhâneke fekınâ azâben nâr (10 Defa) 

MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı 

zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! 

Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 

azabından koru” derler. 

14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve 
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kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel 

mustagfirîne bil eshâr.(10 Defa) 

MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı 

bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, 

huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda 

harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. 

 

Bu ayetten sonra Sabahlari (seher vaktinde zikrediliyorsa) „Hizbül 

Kebir”  veya „Hizbül Kasr” okuyanlar bunun hemen ardina, seherlerde 

tövbe edenlerden olmak niyeti ile (3 Defa) "Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ 

hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh."  ve  (71 Defa) da “Estağfirullâh 

El Aziymu ve E Tübü ileyh“ okurlar. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 

SOLDAN SAĞA 

 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 

LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK 

15. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun 

(10 Defa) 

16. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, 

innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.(10 Defa) 

17. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz. (10 

Defa) 

18. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike 

min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun. 

(10 Defa) 

19. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min 

futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve 

huve hasîr (10 Defa) 

20. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz 

zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun 

lil'alemiyne (10 Defa) 

21. istiaze Duası El Evvel (1 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

istiaze Duası El Evvel Budur 

 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn, 
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vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyılliyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn, 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn 
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vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel 

mütecaviziyn 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve 

euzubike en yahdzurun. 

vağfu anna vağfirlena 

Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve 

hizbühü ve euzubike en yahdzurun. 

Rabbena ve takabbel bi duai, 

Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib 

duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

 

22. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve 

şifâen min külli dâin. (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

23. istekler Duası (1 Defa) 

 

Es elüke Duası - istekler Duası Budur 

 

Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen 

bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı 

sadien, ve tevbeten nasuhen ve makbuleten, ve lisanen zakiren, ve 

hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben 

ve 

vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan, 

ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve 

huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten 

mkabuleten, 

ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ve mümineten ve taiaten, 

 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil 

muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya 

erhamerrahimiyn. 

 

24. Salavati Kebire (1 Defa) 
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TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

Salavati Kebire Budur 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina 

Muhammed, 

Allahumme salli ala seyyidina Ademe, 

Allahumme salli ala seyyidina Şid, 

Allahumme salli ala seyyidina idris, 

Allahumme salli ala seyyidina Nuh, 

Allahumme salli ala seyyidina Hud, 

Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Lokman, 

Allahumme salli ala seyyidina HIZIR, 

Allahumme salli ala seyyidina ilyas, 

Allahumme salli ala seyyidina Elyesa, 

Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL, 

Allahumme salli ala seyyidina Şa ya, 

Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful, 

Allahumme salli ala seyyidina Eyüb, 

Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir, 

Allahumme salli ala seyyidina Salih, 

Allahumme salli ala seyyidina Yunus, 

Allahumme salli ala seyyidina Yuşa, 

Allahumme salli ala seyyidina ibrahim, 

Allahumme salli ala seyyidina ismail, 

Allahumme salli ala seyyidina ishak, 

Allahumme salli ala seyyidina Lut, 

Allahumme salli ala seyyidina Yakub, 

Allahumme salli ala seyyidina Yusuf, 

Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin, 

Allahumme salli ala seyyidina Davud, 

Allahumme salli ala seyyidina Süleyman, 

Allahumme salli ala seyyidina Şuayb, 

Allahumme salli ala seyyidina Harun, 

Allahumme salli ala seyyidina Musa, 

Allahumme salli ala seyyidina irmiya, 

Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya, 

Allahumme salli ala seyyidina Yahya, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, 
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Allahumme salli ala seyyidina isa, 

Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun, 

Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, 

debernuş, sazenuş, kefetatayyuş, KITMiR, 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi 

ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve 

sahbihim ecmaiyn, 

Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın Samson 

Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab, 

Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halime-i Sadiye 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi 

ve selleme, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia, 

Allahumme salli ala seyyidina Daniel, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin, 

Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, 
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Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela, 

Allahumme salli ala seyyidina Mikail, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela, 

Allahumme salli ala seyyidina israfil, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella, 

Allahumme salli ala seyyidina Azaril, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle  

Allahumme salli ala seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir, 

Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

velhamdülillahi Rabbel Alemiyn. 

 

DiKKAT!!! 

NOT: Salavati kebiredeki “Safura, Ra'le ve 

Danielaye,Gabrielaye,Michaelaye,Raffaellaye,Zara,Azra Zaraelle ve 

Feryail ve Ferruha salavat haftada bir defa Cuma Günlerinde yapilir diger 

günler onlara okunmaz ve Salavati kasr daki “Feryail” ilede okunmaz. 

 

sadece Cuma Günlerinde de bu alltaki isimlere yukardaki yerlerinde 

Haftada bir defa salavat okunur   

 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle  

Allahumme salli ala seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Ferruh, 

sadece Cuma Günlerinde de bu yukardaki  isimlere yukardaki yerlerinde 

Haftada bir defa salavat okunur 

 

25. Salavati Kasr (9 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 
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Salavati Kasr Budur 

 

Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali 

Seyyidina Muhammedin 

Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, 

ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, 

Zekeriya ve Yahya, 

Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa 

ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn. 

Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn. 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin, 

Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, 

seyyidina Azaril, seyyidina Feryail, 

Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş, 

Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir, 

Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri, 

Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim, 

Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun. 

velhamdülillahi Rabbel Alemiyn 

 

 

26. Yasin Suresinin tamamı veya sadece 1. Sayfasi (1 Defa) 

27. 3 Kulhu 1 Fatiha 

28. Kuran-ı Kerimdeki Son 10 Sure (Namaz sureleri Denilen) (Günde 1 er 

Defa) Extra Not: Ezbere bildigimiz surelerin ve ayetlerin hepsi en az ayda 

bir yada haftada bir defa hatmedilir ezberden. mesela Pazar günleri. 

29. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve 

etûbü ileyh. (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

30. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 Defa) TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

31. Elif Ba yani arapca alfabe (9 Defa) 

32. Fetih Suresinin Son Ayeti (1 Defa) 

33. Alfabe Duası (1 Defa) 

 

 

Alfabe Duası Budur 

 

Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih 
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suresinin son ayetinin harflerini  çokca çoğaltta onlar ile 

şimdiye kadar okuduğum ve bu gün içinde okuyacağım, Bugünün 

devamında ve devamı olan gecede ve onun devamı olan sabahda 

okuyacağım Dualarımdaki zikirlerimdeki, surelerimdeki, ayetlerimdeki, 

tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, tehlillerimdeki, 

tekbirlerimdeki,tesbihlerimdeki, takdislerimdeki, salavatlarımdaki, 

selamlarımdaki,şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı 

düzelt, gerekli olan eksiklerimi tamamla,yanlış olan fazlalarımı da gider, 

ve 

dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, 

feyizinden, şifasından, hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi (Karımı 

veya kocamı) ve çocuklarımı ve gizli kalmış  çocuklarımı ve Annelerini ve 

Mehdi ve Cemaatini  ve sevenlerini ve Raşidi Tarikatına şimdiye kadar 

intisab etmiş olanları ve, şu andan kıyamete kadar intisab edecek olanları 

da nasiplendir. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine 

yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. 

 

 

Fetih Suresinin Son Ayeti Budur 

 

ًدا يَ  ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى الأُكفَّاِر ُرَحَماء بَيأنَُهمأ تََراُهمأ ُركَّعًا ُسجَّ ُسوُل َّللاَّ د  رَّ َحمَّ ِ  مُّ َن َّللاَّ اًل م ِ بأتَغُوَن فَضأ

نأ أَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك  َوانًا ِسيَماُهمأ فِي ُوُجوِهِهم م ِ َرَج  َوِرضأ عٍ أَخأ نِجيِل َكَزرأ ِ َراةِ َوَمثَلُُهمأ فِي اْلأ َمثَلُُهمأ فِي التَّوأ

ُ الَّ  اَع ِليَِغيَظ بِِهُم الأُكفَّاَر َوَعَد َّللاَّ رَّ تََوى َعلَى ُسوقِِه يُعأِجُب الزُّ تَغألََظ فَاسأ أَهُ فَآَزَرهُ فَاسأ ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  َشطأ

غأفِ  اِلَحاِت ِمنأُهم مَّ ًرا َعِظيًما الصَّ َرةً َوأَجأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim, 

Bismillahirrahmenirrahim, 

Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû 

eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean 

succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî 

vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît 

tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace 

şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, 

li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve 

amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ. 

 

 

34. Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, vel 

emradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve 
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havaaassike, ve euzubike en yahdzrun. (10 Defa) 

35. Neccini Duasi 2 (Günde 1 Defa) 

 

 

Neccini Duasi 2 Budur 

 

Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve ğussetin, ve 

aahetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve 

zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, 

ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve 

ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve 

nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve 

zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve 

hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve 

cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve 

selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin,  

fiddareyne inneke la tuhliful miad. 

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil 

muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike 

ya erhamerrahimiyn. 

 

 

36. VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) (Günde 1 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

VEDFEA DUASI (Def eyle Duasi) Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim. 

Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn, 

Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn, 

Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn, 

Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn, 

Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn, 

Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn, 

Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn, 

Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn, 

Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn, 

Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyn, 

Allahümme vedfeana sihres sahiriyn, 
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Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyn, 

Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyn, 

Allahümme vedfeana zulmez zalimiyn, 

Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyn, 

Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyn, 

Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyn, 

Allahümme vedfeana nazerel hainiyn, 

Allahümme vedfeana keşfel kaşifiynes kaşifis seyyiiyn, 

Allahümme vedfeana şematatiş şamitiyn, 

Allahümme vedfeana amelil bahilliyn 

Allahümme vedfeana gafelel gafiliyn 

Allahümme vedfeana amelil yüraun 

Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyn 

Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyn 

Allahümme vedfeana deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun. 

Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en 

yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli 

valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena 

birhametike ya erhamerrahimiyn. 

 

37. “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, 

fağfirli zünubi, feinneke la yağfiruzzunube illa ent.” 

(10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

38. „Ya Evvelu ,Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batinu“ (10 Defa) 

39. „Ya Hayyul Kaayum“ (10 Defa) 

40. „Ya Eahdü Ya Samedu“ (10 Defa) 

41. „Ya Muhyi, Ya mümitu“ (10 Defa) 

42. „Ya mü minu, Ya müheyminu, Ya muiydu“ (10 Defa) 

43. „ Ya Raşidu Ya Saburu“ (10 Defa) 

44. „ Ya Baai*sü,Ya Baaki“ (10 Defa) 

45. „Razzakul Kerim“ (10 Defa) 

46. „Melikul Adlil Yakin“ (10 Defa) 

47. „Azizul Hakim“ (10 Defa) 

48. „Azizun Züntikam“ (10 Defa) 

49. „Settarul Kerim“ (10 Defa) 

50. „Şefikul halim“ (10 Defa) 

51. „Ya Halim, Ya Selim“ (10 Defa) 

52. „Ya Mecidi,Ya Vedudu“(10 Defa) 
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53. „Raufurrahim“ (10 Defa) 

54. „Rahmanur Rahim“ (10 Defa) 

55. „Aalimul gaybi veş şehadeh“ (10 Defa) 

56. „Zül Kuvvetil Metiyn“ (10 Defa) 

57. „Ya Hadi, Ya Mehdi“ (10 Defa) 

58. „Ya Hasibu, Ya muhasibu“ (10 Defa) 

59. „Ya habiru, Ya muhabiru“ (10 Defa) 

60. „ Ya Haafizu, Ya Muhafizu“ (10 Defa) 

61. "Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn."(10 Defa) 

62. „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

63. „Bismillahillezi lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve 

hüvessemiulalim.“ (3 Defa) 

64. „Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin 

min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

65. „Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris 

semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi 

rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN 

SOLA 

66. „Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi 

rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN 

SOLA 

67. „Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“(1 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

68. "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve 

la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." (10 Defa) TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

55. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü 

yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ 

külli şey’in kadîr” (10 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

69. ihlas Suresi (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

70. Fatiha Suresi (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

71. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 

Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

ONLU KADRANDA GiDiP GELEREK 
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72. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min 

ledunke sultânen nasîrâ.“ (10 Defa) 

73. „Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min 

lisânî,Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni 

Bissalihin.“ (10 Defa) 

74. „Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ 

ale'l-kavmi'l-kâfirîn.“ (10 Defa) 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

DEVAM EDEREKDEN 

75. „Gul(il) Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul 

mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü 

bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin 

nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel 

meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü 

bi ğayri hısab.“(3 Defa) 

76. „innel hasenât, yüzhibnes seyyiât“ (7 Defa) 

77. „Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.“ (10 Defa) 

78. „Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.“ (10 Defa) 

79. „Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.“ (10 Defa) 

80. „Hasbiyallah“ (10 Defa) 

81. „Hasbiyallahu tevekkeltü alallah“ (10 Defa) 

82. „Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi 

tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.“ (10 Defa) 

83. „Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.“ (10 Defa) 

84. Amenerrasulü Duası (1 Defa) 

 

Amenerrasulü Duası Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmanirrahim. 

 

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn, 

kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ 

nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ 

gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ 

vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ 

tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ 

ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ 

tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ, 

verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn. 
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(Miracda Peygamberimize Hediye Edilen Bakara Suresinin 285 - 286 Son 

Ayetleridir) 

 

85. „Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ.“ (10 Defa) 

(10 Defa) olunca „Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.“ Denilir. 

86 . İnşirah Suresi (1 Defa) 

 

İnşirah Suresi Budur 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmanirrahim. 

E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ 

anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal 

usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike 

fergab. 

 

Burada Sadece 1. SINIFLAR  40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" 

(21 Defa) 

Not : Daha önce çekmeden atlamış olanlarda, sadece 40 Gün 

"iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn" zikrini herhangi bir sınıfta (21 Defa) 

okurlar 

 

87. „İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ 

ene minel muşrikîn.“ (10 Defa) 

88. „İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.“ (10 

Defa) ve (10 Defa) den sonrada “Fe subhânellezî bi 

yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.“ denilir 1defa. 

89. „Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ 

azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“ (10 Defa) 

90. „Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme 

yekumü'lhisâb.“ (10 Defa) 

91. "Allâhumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina 

Muhammed. 

Kemâ salleyte alâ seyyidina ibrâhîme ve alâ âli seyyidina ibrâhîme inneke 

hamîdun 

mecîd" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

92. "Allâhumme bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli  seyyidina 

Muhammed. 

Kemâ bârakte alâ seyyidina ibrahîme ve alâ âli seyyidina ibrâhîme inneke 
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hamîdun 

mecîd" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

93. „Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ 

minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li 

yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.“ 

(4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

 

BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA SAG 

ONLU KADRANI GECiP DEVAM EDEREKDEN 

94. „Rabbinsurnî bima kezzebûn.”(10 Defa) 

95. “İhdina's-sırat'al-mustegîm.” (10 Defa) sonra (1 Defa da) 

“Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn." 

96. “Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.” (10 

Defa) 

97. „Ha mim“ (10 Defa) 

98. „ Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf 

Himayetüne, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Fesey 

ekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahuve 

hüvessemiulaliym.“ (10 Defa) 

 

99. „Elif La Mim“ (10 Defa) 

100. „Elif La mim Ra“ (10 Defa) 

101. „Ya Sin“ (10 Defa) 

102. „ Ta Sin“ (10 Defa) 

103. „Ta Sin Mim“ (10 Defa) 

104. „ Ta Ha“ (10 Defa) 

105. „ Sad“ (10 Defa) 

106. „Nun“ (10 Defa) 

107. "Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû." 

Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve 

Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar 

intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar 

intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizdeki fitne 

ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Amiyn, (1 Defa) 

 

108. Amentü Duası (1 Defa) 

 

Amentü Duası Budur 
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Amentü billahi ve melâiketihi, 

ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi 

mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevtu Haggun,  

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve 

rasûlühü, 

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve 

rasûlühü,  

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve 

rasûlühü,   

109. „Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden 

bi-kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah.“ (3 Defa) 

110. „Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin 

(sallallahü teala aleyhi ve selleme) Nebiyyan ve Rasülen“ (1 Defa) 

111. „Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.“ (3 Defa) 

112. “Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah“ veya „Zülcelali 

Sübhanallah“ (1 Defa) 

113. „Subhanallah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

 

o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli 

kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "Subhanallahi 

vebihamdihi." beyaza gelince "Subhanallahil Aziym" diye zikredilir 

 

114. „Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah“ veya „Zül Kuvveti 

Elhamdülillah“ (1 Defa) 

 

115. „Elhamdülillah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 
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Artik tesbih modelimiz bu şekilde olan abaküs tesbih olacak, ve her sinif 

bu tesbihden kullanacak, ve mevsimine göre, renk farkli olacak, fakat 

bunda siyah ve beyaz tanimlamasi daha kolay oldugu icin, zemheri 

tesbihini örnek olarak aldim, ve zikirimizin sonundaki "100 

elhamdülillah" cekilirken, 

Abaküs tesbihde soldan saga cekipde en son sagdaki onlu iki renkli 

kadrana gelince tesbihin yönü vardir, sagi solu, solundan başlayip, yani o 

resimde görülen, 10 tane bir siyah, bir beyaz boncuk olan taraf, sag taraf. 

ve diger düz taraf, sol taraf. ve soldan saga dogru cekilmeye başlanir o 

zikirde ve sonunda o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu 

mevsimine göre iki renkli kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda 

"vermediklerine hamdederim Allahim." beyaza gelince "verdiklerine 

hamd ederim Allahim" diye hamdedilir . 5 birinden 5 de birinden on 

defaya tamamlanir. 

 

116. „ Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber“ veya „Zül Kudreti 

Allahuekber“ (1 Defa) 

117. „Allahuekber“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

 

o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli 
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kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "Batinina Allahuekber." 

beyaza gelince "Zahirine Allahuekber" diye zikredilir ve 5 birinden 5 de 

birinden on defaya tamamlanir. 

 

118. „Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni“ (1 Defa) 

 

119. „Estağfirullah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN 

SAĞA 

 

Abaküs tesbihde soldan saga cekipde en son sagdaki onlu ikirenkli 

kadrana gelince 

 

100 estagfirullah zikrine gelince, yine soldan saga cekilir, ve o son onluya 

gelince, siyah boncukda "gizli günahima tövbe ya rabbi" diye tövbe 

istigfar edilir, beyaz boncuga gecincede "aşikara ve acik işledigim 

günahima tövbe ederim ya rabbi." diye istigfar edilir. veya "bilerek 

işledigim günahima tövbe" digerindede "bilmeden işledigim günahima 

tövbe." ederim ya rabbi diye istigfar edilir.veya "gecmişde işledigim 

günahlarima tövbe" digerindede "gelecekdeki günahlarima tövbe." 

ederim ya rabbi diye.5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir. 

 

120 . "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina 

Muhammed.” (100 Defa) 

 

ve o son onluya gelince, siyah boncukda "Allâhumme salli alâ Seyyidina 

Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed" diye tövbe istigfar edilir, 

beyaz boncuga gecincede "Allâhumme barek alâ Seyyidina Muhammedin 

ve alâ âli seyyidina Muhammed." diye salavat edilir. 

 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

121. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi.” 

(33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

122. 100 Defa „La ilahe illallah“ ve 100 oluncada TESBiHDEKi ZiKiR 

YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

„Muhammedun Rasulallah“ denilir. 
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123. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri çekilir. 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 

Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21 

Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” 

a kadar. 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِ قَدأ آتَيأتَنِي ِمَن الأُملأِك وَ  نُيَا  َرب  ِض أَنَت َوِلي ِي فِي الدُّ تَنِي ِمن تَأأِويِل اْلََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َواْلَرأ َعلَّمأ

اِلِحينَ  ِلًما َوأَلأِحقأنِي بِالصَّ  َواَلِخَرةِ تََوفَّنِي ُمسأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs(ehâdîsi), 

fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî 

muslimen ve elhıknî bis sâlihîn 

 

Meali : 

 

Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu 

öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim 

velimsin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni iyilere kat.” 

 

(Sadakallahul Aziym YUSUF Suresi 101. ayet) 

 

124. "Ya Rabbi Bana mülk verdin ve bana olaylarin tevilini ögrettin,sen 

benim dünyada ve ahirette velimsin dostumsun, rabbim bana 

misyonumu müslüman olarak tamamlat ve beni salihler arsina kat" 

(YUSUF Suresi 101. Ayet) (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN 

SOLA 

Dikkat : Bu Yukardaki  zikiri Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca 

okumayi bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün 

hitamında artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam 

edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş 

gerçekleşmiş olsun yani. 

zikrin arapcasi:"Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil 

ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, 
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teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn." (3 Defa) 

125. "Ennel ardza yerisuhu ibadiyessalihun" (10 Defa) TESBiHDEKi 

ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

126. „Rabbi inneke semîud duâi.“ (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 

SAĞDAN SOLA 

127. „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“ (10 Defa) 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 

128. "Adede ma vesiahu ilmullah" (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : 

SAĞDAN SOLA 

 

---oOo--- 

 

Bu Zikirler Günde bir Defa Sabah Namazindan sonra çekilir. 

Eğer Sabah çekip bitirdiysek güzel, amma ikindiden sonra sabaha kadar 

zamaniniz varsa, ve o zaman çekebeilcek isek, o zaman „istiaze Duası El 

Evvel“ yerine „istiaze Duası El Ahir“ Okunur. 

 

istiaze Duası El Ahir Budur 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA 

 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

kafiriyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

müşrikiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

münafikiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

hasidiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

fasıkıyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

hainiyn, 
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Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

kazibiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

müfsidiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

müsrifiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

aduvviyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

sahiriyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

neffasatil ukadiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

mücrimiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

zalimiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel 

kavmilvahişiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna ales seyyietil 

müseyyi iyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel hıyalil 

küllü mütehayyılliyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alen nazerel 

hainiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

keşfel küfrül kaşifiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş 



©Rasittuncakitapları 
 

 
396 

 

şematatiş şamitiyn, 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

amelil bahilliyn 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

gafelel gafiliyn 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

amelil yüraun 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel acelel 

küllü muacciliyn 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil 

tecavezel mütecaviziyn 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid 

deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun. 

 

Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş 

şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en 

 

yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli 

 

valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena 

 

birhametike ya erhamerrahimiyn. Velhamdülillahi Rabbel Alemin. 

 

Bu Dualarin okuma süresini 2 Saat ile 1,5 Saat Arasina düşürebilenler her 

gün „Silsileyi Kasr“a Fatiha Ismarlarlar. 

 

Silsileyi Kasr Budur 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA 

 

1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, 

Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir. 

 

2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha 
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3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha 

 

4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 

1 Fatiha 

 

5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha 

 

6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece 

hayatta olan kardeşlerimize okunur) 

 

7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha 

 

8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha 

 

9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha (zamanimiz yoksa okunmaz) 

 

10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

 

11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

 

12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz) 

 

13.) Hz. Hüseyin Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha 

 

14.) Hz. Ali Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha 

 

15.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha 

 

 

Bu Dualarin okuma süresini 1,5 Saat ile 1 Saat Arasina düşürebilenler her 

gün „Silsileyi Kasr“ okumayi birakir “Silsileyi Kebir” e Fatiha Ismarlarlar. 

 

Silsileyi Kebir Budur 

 

 

TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA 

 

1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, 

Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir. 
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2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha 

 

3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha 

 

4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 

1 Fatiha 

 

5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha 

 

6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece 

hayatta olan kardeşlerimize okunur) 

 

7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha 

 

8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha 

 

9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha 

 

10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha 

 

11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha 

 

12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha 

 

13.) Ali Zeynel Abidin 3 ihlas 1 Fatiha 

 

14.) Seyyidatina Zeynep 3 ihlas 1 Fatiha 

 

15.) Hz. Hüseyin 13 ihlas 7 Fatiha 

 

16.) Hz. Hasan 3 ihlas 1 Fatiha 

 

17.) Hz. Fatimatüz Zehra 3 ihlas 1 Fatiha 

 

18.) Hz. Ali Efendimize 13 ihlas 7 Fatiha 

 

19.) Hz. Osman 3 ihlas 1 Fatiha 

 

20.) Hz. Ömer 3 ihlas 1 Fatiha 
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21.) Hz. Ebu Bekr 3 ihlas 1 Fatiha 

 

22.1.) 13 ihlas 7 fatiha yi da şu Niyetle "Ya Rabbi, maddelerden, 

bitkilerden, hayvanlardan, insanlardan, cinlerden, meleklerden, 

güneşlerden, 

aylardan, gezegenlerden, ve diger yarrattigin şeylerden, şimdiye kadar 

Raşidi Tarikatina intisab etmiş olanlarin ruh ve ruhaniyetine, ve şu 

andan itibaren de kiyamete kadar intisab edecek olanlarin ruhaniyetine 

hediye ettim." denilerek bu bereket artan bir şekilde devam ettirilir. 

 

22.2.) Hz. Halimeyi Sadiye 3 ihlas 1 Fatiha 

 

22.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha 

 

23.) Hz.Süleyman 3 ihlas 1 Fatiha 

 

24.) Hz. Hacer 3 ihlas 1 Fatiha 

 

25.) Hz. Yahya 3 ihlas 1 Fatiha 

 

26.) Hz. Yunus 3 ihlas 1 Fatiha 

 

27.) Hz. Mikail 13 ihlas 7 Fatiha 

 

Dikkat: 25. -26. -27. - ye sadece Cumalari okunur 

 

Senede 1 Defada “Silsileyi Üla” ya Fatiha Ismarlarlar. 

 

 

“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin 

 

 

“Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ailecek bir yerde Toplanilir. 

 

1Kalem ve kağıt alıp yazmaya başlanir. 

 

Evimizin Sag Tarafina dogru gidince en yakindaki “ Hasan veya Hüseyin” 

den kim varsa o Hasansa bizim üst kolumuz peygamberimizin “şerifler” 

kolundaniz ve birinci isim o yazilir, Hüseyinse seyidlerdeniz, sonra 
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saga veya sol tarafda Hüseyin aranir en yakin hüseyin sagdami soldami 

ve 

bunlarin akrabalik dereceleri, Annemiz tarafindansa Anne tarafindan o 

kola bagliyiz, Baba tarafindan akrabimiz iseler Baba tarafindan o kola 

bagliyiz demekdir. Ve böylce ilk yön tespit edilmiş olur. Sonra evimizin 

arka tarafina dogru ilk peygamber isimli kimse kimdir, hangi 

peygamberin kolundaniz o tespit edilir ve o isim yazilir, 

 

Liste böylece şöyle olmalidir ilk önce evimizin sol tarafina dogru 

annemiz tarafindan akrabimiz olan en yakin eve, uzaga dogru devam 

edilir 

hatta bu başka şehire kadar olabilir “Hasan, Hüseyin, Fatma, Ali, 

Osman, Ömer, Bekir, Ayşe, Hatice, Zeynep” aranir, ve ashabin 

isimlerinden olan kimseler olabilir, amma bu kimseler sadece anne 

tarafindan dedemizin babasina kadar akraba olanlar olcak. Sonra sag 

tarafa dogru ayni işlem saga dogru bu sefer baba tarafindan akrabalar 

yazilir. Sonra evimizin arkasindaki komşularimizdan başlayip arkadan 

sagdan sola dogru gidip sonra tekrar bize dönüp glecek bir daire halinde 

bütün akraba olan olmayan tanidigimiz peygamber isimli 

tanidiklarimizin 

isimleri not edilir. İlk önce direk arkaya dogru düz cizgi gidilir iki 

tane ayni isim olanlar ilk yakindaki ele alinir, ikinci ayni isme 

varinca ordan artik sola dogru dönme noktasina geldigimizi bildirir, bu 

sadace yaşadigimiz köy veya şehir icinde tespit edilir dişari cikilmaz 

yani peygamber isimlilerde. 

 

Bu not etiklerimiz de cift isimliler en yakin komşumuz olanlar ele 

alinarak düzletilir, ve bu bizim “silsileyi ÜLA” mizdir. 

 

Vaktin müsait oldugu bir zamanda, senede bir defa bu silsileye 3 ihlas 1 

fatiha veya 3 fatiha 7 ihlas hediye edilir. 

 

“Hizbül Kebir” i “Yaz ve ilkbahar” mevsiminde sabahleyin ikindiye kadar 

okur. ikindiden sonra “Hizbül Kasr” veya “Hizbül S-Kasr” okur. 

 

Kış ve sonbahar mevsiminde tersini yapar sabah “Hizbül Kasr” veya 

“Hizbül S-Kasr” okur ikindiden sonrada “Hizbül Kebir” i okur. 

 

Hizbül Kebir Nedir: Yukarda yazdigimiz kirmizi ile yazili 1 ile 128 (1 

den 128 e kadar 128 dahil) Rakamli dualarin tamami. 
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Hizbül Kasr Nedir: 1 ile 21 (1 den 21 e kadar 21 dahil) ve sonunada 126 

ve 127 ve 128 Rakamli dualarin Tamami. 

 

Hizbul S-Kasr Nedir: Hizbul kasr okuyanlarda zamandan tasarruf 

etmek icin istiaze duasi dışındaki bütün zikirler gerekirse sadece (10 ar 

Defa okunur ve 10 lu okunanlarda sadece 3 defa okunarak Hizbul S-Kasr 

olur. 

 

     

 

########################################### 

 

!!!DiKKAT!!! 

 

##################### 

 

Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen 

ilham 

yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan 23 e kadar yani Es elüke 

Duasına kadar 23 dahil okuduktan hemen sonra 

 

Yağmur veya kar yağması için: 
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Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , 

ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar 

ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham 

geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su 

içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf 

Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç. 

 

Güneş doğması için:  

 

ilham geldiği günler zikrin tamami okunup bitirilesiye ve zikir bittikden 

45 dakika sonrasına kadar mecbur olmadıkca su, süt, cay,… benzeri 

içecek içilmez, ve zikrin harareti ile icimizdeki kainatin ısınması ve 

güneşimizin doğması sağlanır. 

 

Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası. 

 

Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak. 
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Yasin ,Suresi, Faziletleri ,ve ,Hikmetleri, Mübin ,Duasi 

 

Yasîn-i şerîfin fazîleti 

 

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse 

şehid olur." 

"Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep 

olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.” 

“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek 

gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. 

Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep 

duâ ederler.” 

“Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile 

Mu’avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.” 

“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları 

hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.” 

“Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve 

doymuş olarak kabre girer.” 

“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki 

melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. 

Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.” 

“Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak 

okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun 

okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. 

Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan 

okursa, suya kavuşur.” 

“Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve 

orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca 

mağfiret eder.” 

“Kur’ân-ı kerîmin kalbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allahı 

ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn’i okursa, Allah kendisini 

mutlaka bağışlar.” 

“Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak 

ölür.” “Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın 

magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.” 

Yasîn sûresinin faydaları 

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: 

“Kur’ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında “Azîme” denir. O 

sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre 
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Yasîn sûresidir.” Sponsorlu Bağlantılar Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın 

faidelerinden birkaçı: 

1- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur. 

2- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz. 

3- Ölürken Cennet meleklerini görür. 

4- İnsan korktuğundan emin olur. 

5- Garipler yardımcı bulur. 

6- Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir. 

7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur. 

8- Bekarların evlenmesi kolay olur. 

9- Elbisesi olmayan elbise bulur. 

10- Gayb olan şey bulunur. 

Fakat bunlara niyyet ederek ve inanarak okumak lazımdır. 

İmâm-ı Şa’rânî buyuruyor ki: “Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl 

olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç 

Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin 

kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir.” 

Malik bin Yesar (ra)’ dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav); “Kur’an’ın 

kalbi Yasin-i Şerif’tir. Kim onu Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı 

için okursa, Allah onun günahlarını magfiret eder. Onu ölülerinizin 

üzerine okuyunuz.” buyurdu. 

Ebu Hureyre (ra)’ dan rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) şöyle buyurdu; 

“Kim bir gecede, Allah rızası için Yasin’i okursa günahları af olunur.” 

Enes (ra)’ dan rivayet edilmiştir: dedi ki; Rasulullah (sav) buyurdu: 

“Herşeyin bir kalbi vardır ve Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Her kim Sure-i 

Yasin’i okursa Allah ona bu sureyi okuması sebebiyle Kur’an’ı on kere 

okumuş kadar sevap ihsan eder.” 

Hz. Ali (ra)’ den rivayet edildigine göre Rasulullah (sav) kendilerine şöyle 

demiştir: “Ya Ali! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket 

vardır; 

1-Yitigi olan okursa yitigine kavuşur, 2-Mahkum okursa hapisten 

kurtulur, 3-Çıplak okursa giydirilir, 4-Onu okuyan aç doyar, 5-Bekar 

okursa evlendirilir, 6-Yolcu okursa yolculugunda yardım görür, 7-Susuz 

okursa suya kanar, 8-Hasta okursa afiyet bulup iyileşir, 9-Korku içinde 

olan okursa korktugundan emin olur, 10-Ölümcül hastanın yanında 

okunsa elem ve ızdırabı hafifler. 

Aişe (ra)’ dan; “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok 

okuyana şefaat eder. Dinleyen ise magfiret olunur. O, Sure-i Yasin dir. 

 

Nasıl okunur? 
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Yâsin-i şerif okumak isteyen bir Müslüman, önce abdest alır. Önce Yasin 

suresinden önce okunacak duayı okur. Sonra “Eûzü Besmele” çeker. Yâni 

“Eûzü billâhi mineş’şeytânirraciym. Bismillâhir’Rahmânir’Rahîym” der. 

“Yâsin sûresini sonuna kadar okuyup bitirir. Yâsin okurken hiç 

konuşmaz. Çünkü Kur’an okurken kimseyle konuşulmaz.” 

Yâsin bitince “Sadekallâhül aziym” der, “Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti 

amma yesifun, ve selamün alel-mürseliyn, vel-hamdü lillahi Rabbil-

alemiyn” der ve sonra peygamberlerin, evliyaların ruhlarına ve kendi 

ölmüşlerinin ruhlarına bağışlar. Sonra da “El-fatihah” der, “Fatiha 

suresi”ni besmele ile sonuna kadar okur. Böylece Yasin okuma vazifesi 

bitmiş olur. 

Eğer Yasin suresi ile birlikte “Tebareke Suresi”ni de okumak isterse, 

Yasin bitince “Sadekallahül-aziym” demeden Besmele çekip Tebareke’yi 

de okur, bitince “Sadekallahül-aziym” der. Sonra Yasin’de olduğu gibi 

okuyup tamamlar. Şayet Yasin’ i okuduktan sonra bir de uzunca dua 

etmek isterse “Yasin’den” veya okursa “Tebareke’den” sonra “Besmele” 

ile “İhlas” dan “Nas” süresine kadar Tekbir getirerek okuyup sonra 

“Fatiha” ve “Elif lam mim” i okur. Bitince Yasin duasını yapar. 

“Tebareke” bitince “Besmele” ile “İhlas” süresini okuyup tekbir alır. 

“Tekbir” den sonra “Besmele” ile “Felak ve Nas Surelerini, Fatiha ve Elif 

lam mim”i yazılı olduğu gibi okur. Sonra “Yasin bitince okunacak dua"yı 

okur. 

 

Yasin'den önce okunacak dua; 

 

Okunuşu: Allâhümme innî es’elüke sabran cemîlen ve kalben selîma. ve 

lisânen zâkirâ. ve düâen müstecâbâ. ve kitâben yemînâ. verizkan halâlen. 

ve ne ıymen mukıymen. ve cenneten ve harîran. ve nadratan ve sürûrâ. yâ 

kâdıye’l hâcât. yâ mucîbe’d deavât. yâ kâşife’d-durri ve’l-beliyyât. yâ âli-

me’s-sirri ve’l hafiyyât. ik’dı hâcetî fî hâzihi’ssâati’l-mübâraketi. bi 

hurmeti Yâsin. ve’l-Kur’âni’l-Kerîm. fe izâ kadâ emran fe innemâ yekûlü 

lehû kün fe yekûn, fe süb’hâne’llezî bi yedihî melekûtü küll, şey’in ve 

ileyhi terceûn. ve sallellâhü âlâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihî ve 

sahbihî ecmeıyn. 

Anlamı: Ey Allahım.Senden güzel sabır, temiz kalp, konuşan dil, kabul 

olunan dua,cenneti kazandıracak amel defteri, helal rızık, devam edici 

nimet, cennet elbiseleri, güzel mutluluk istiyorum.Ey ihtiyaçları gideren, 

Ey davetlere icabet eden, ey bela ve yoksullukları gideren, ey sırları ve 

gizlilikleri bilen, dilediğimi kabul et ve ihtiyaçlarımı gider Şu mubarek 
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saatte Yasin ve kur-anı kerim hürmetine.Çünkü sen birşeyin olmasını 

istediğinde ona sadece ol dersin o da hemen oluverir ve herşeyin saltanatı 

kendi elinde olan ve her şeyin ve hepimizin kendisine döneceğimiz 

rabbimiz seni tesbih ederim. 

 

Yasin'den sonra okunacak dua; 

 

E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 

Elhamdülillahi Rabbil-Alemiyn. Vesselatü vesselamü ala seyidina 

Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn! Allahümme inni es’elüke 

sabran cemilan. Ve kalben selima. Ve lisanen zakira. Ve dua’en 

müstecaba. Ve kitaben yemina. Ve rızkan halala. Ve naimen mukima. Ve 

cenneten ve harira.Ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Ve ya 

mucibet deavat. Ya kaşıfed’durri vel’belliyyat. Ya alimes’sırrı vel’hafiyyat. 

İkdı haceti fi hazihıs’saatil’mübaraketi bihürmeti yasin 

vel’kuranil‘hakiym. Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün 

feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun. 

 

Anlamı 

 

Ya Rab okuduğum Yasin-i Şerifi dergah-i izzetinde (yüce katında) kabul 

eyle . Ya Rabbi sevabını sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed 

(Aleyhisselamın) aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik, haberdar 

eyleyıp kabul eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi ve cümlemizin 

peygamberimizin şefaatına nail eyle ya Rabbi. Bütün Peygamber 

efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye 

eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab okuduğumuz Yasin-i Şerifin 

sevabına ölmüşlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya 

Rabbi*. Kabirleri Kur’an’ın nuruyla nur olsun, makamları cennet olsun 

ya Rabbi. Kabirlerini cehennem çukuru olmaktan koru ya Rabbi. Okunan 

bu Yasin’i Şerif’i ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. 

Bi-hurmeti Taha ve Yasin, vel hamdülillahi Rabbil-alemiyn. Subhane 

Rabbike Rabbil izzeti amma yasıfun, ve selamun alelmurselıyn. 

Velhamdülillahi Rabbil aleminel-Fatihah. 

*Dua eden kimse, okunan Yasin-İ Şerif-in sevabını kimin ruhuna 

bağışlamak isterse onların isimlerini de burada sayabilir. 

NOT; Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Yâsin Suresi arka arkaya 

dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa 

"Mubîn" Duası okunmalı. 
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Mübin duası Türkçesi 

 

Sübhânel müneffisi an külli medyün* sübhânel müderrici an kulli 

mahzun* sübhâne men ceale hazâinehy beynel kâfi ven nun* sübhâne 

men izâ erâde şey’en en yekule lehu kün fe yekun* yâ müferriicü ferric* 

yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* yâ müferricü ferric* ferric annî 

hemmi ve ğammî fercen âcilen ğayra âcilin bi rahmetike yâ erhammer 

râhımiyn*  

 

 

Yasin suresi Türkce Okunuşu Arapca Okunuşu ve Anlami 

 

YASİN-İ ŞERİF 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm 

 

( 1 ) Yâsiyn ( 2 ) velkur'ânilhakiym ( 3 ) inneke leminelmürseliyne ( 4 ) alâ 

siratin müstekiym ( 5 ) tenziylel aziyzirrahiym ( 6 ) litünzire kavmen mâ 

ünzire abâühüm fehüm gafilûn ( 7 ) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim 

fehüm la yü'minun ( 8 ) inna cealnâ fiy a'nakihim aglâlen fehiye 

ilel'ezkani fehüm mukmehun ( 9 ) ve cealna min beyni eydiyhim sedden 

ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun ( 10 ) ve sevaün 

aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minun ( 11 ) innema 

tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü 

bimagfiretin ve ecrin keriym ( 12 ) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü 

ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn ( 

13 ) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun ( 14 ) iz 

erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna 

ileyküm mürselun ( 15 ) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ 

enzelerrahmanü min sey'in in entüm illâ tekzibun ( 16 ) kalu rabbüna 

yalemü inna ileyküm lemürselun ( 17 ) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn ( 

18 ) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve 

leyemessenneküm minna azabün eliym ( 19 ) kalu tairüküm meaküm ein 

zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun ( 20 ) ve cae min aksalmediyneti 

recülün yes'a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne ( 21 ) ittebiu men lâ 

yes’elüküm ecren vehüm mühtedun ( 22 ) ve maliye la a'büdülleziy 

fetareni ve ileyhi türceun ( 23 ) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir 

rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey'en ve lâ yünkizune ( 24 ) 
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inniy izen lefiy dalâlin mübiyn ( 25 ) inniy amentü birabbiküm fesmeun ( 

26 ) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune ( 27 ) bima gafere 

liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn ( 28 ) ve ma enzelna alâ kavmihî 

min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne ( 29 ) in 

kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun ( 30 ) ya hasreten alel 

ibad ma ye'tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun ( 31 ) elem yerev 

kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun ( 32 ) ve 

in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun ( 33 ) ve ayetün lehümül 

ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun ( 34 

) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha 

mineluyuni ( 35 ) liye'külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ 

yeskürune ( 36 ) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül 

ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun( 37 ) ve ayetün lehümülleyl 

neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune ( 38 ) vessemsü tecriy 

limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym ( 39 ) velkamere 

kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym ( 40 ) lessemsü 

yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy 

felekin yesbehun ( 41 ) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl 

fülkil meshuni ( 42 ) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun ( 43 ) ve 

in nese' nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune ( 44 ) illâ 

rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn ( 45 ) ve iza kiyle lehümütteku ma 

beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune ( 46 ) ve ma 

te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu'ridiyn ( 47 ) 

ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, 

lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illâ fiy 

dalâlin mübiyn ( 48 ) ve yekûlûne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn ( 

49 ) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm 

yehissimun ( 50 ) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun ( 51 

) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel'ecdasi ilâ rabbihim yensilun ( 52 ) 

kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve 

sadekalmürselun ( 53 ) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm 

cemiyun ledeyna muhdarun ( 54 ) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey'en ve lâ 

tüczevne illâ ma küntüm ta'melun ( 55 ) inne ashabel cennetil yevme fiy 

sügulin fâkihun( 56 ) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel'erâiki müttekiun ( 

57 ) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun ( 58 ) selâmün kavlen 

min rabbin rahiym ( 59 ) vemtazul yevme eyyühel mücrimun ( 60 ) elem 

ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta'büdüs seytan innehu leküm 

adüvvün mübiynün ( 61 ) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym ( 62 ) 

ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun ( 63 ) 

hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun ( 64 ) islevhel yevme bima 
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küntüm tekfürûn ( 65 ) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna 

eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn ( 66 ) velev nesâu 

letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun ( 67 ) velev 

nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ 

yerciun ( 68 ) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya'kilun ( 69 

) ve ma allemnahüs si're ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ zikrün ve 

kur'ânün mübiyn ( 70 ) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü 

alelkafiriyne ( 71 ) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet 

eydiyna enamen fehüm leha mâlikun ( 72 ) ve zellelnaha lehüm feminha 

rekubühüm ve minha ye'külun ( 73 ) ve lehüm fiyha men'afiu ve mesarib 

efelâ yeskürune ( 74 ) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm 

yünsarun ( 75 ) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün 

muhdarun ( 76 ) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve 

ma yulinun ( 77 ) evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza 

hüve hasiymün mübiyn ( 78 ) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah 

kale men yuhyiylizame ve hiye remiym ( 79 ) kul yuhyiyhelleziy enseeha 

evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün ( 80 ) elleziy ceale leküm 

mines seceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn ( 81 ) 

eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikâdirin alâ en yahlüka 

mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul aliym ( 82 ) innema emrühû iza erade 

sey’en, en yekule lehu kün, feyekun ( 83 ) fesübhanelleziy biyedihî 

melekûtü külli sey'in ve ileyhi türceûn. 

 

 

YASiN SURESi TÜRKÇE MEALİ 

( DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ) 

 

36-YÂSÎN 

 

Sûre, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke'de 

inmiştir. 83 ( seksenüç ) âyettir. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in, 

genellikle "Ey insan!" manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, 

Hz. Peygamber'dir. Yâsîn sûresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve 

müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında 

hadisler vardır. Rahmân ve Rahîm ( olan ) Allah'ın adıyla. 

 

1. Yâsîn, 

 

2. Hikmet dolu Kur'an hakkı için, 
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3. Sen şüphesiz peygamberlerdensin. 

 

4. Doğru yol üzerindesin. 

 

5. ( Bu Kur'an ) üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. 

 

6. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir 

toplumu uyarman için indirilmiştir. 

 

7. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü 

onlar iman etmiyorlar. 

 

8. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar 

dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. 

 

9. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık, 

artık göremezler. 

 

10. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. 

 

11. Sen ancak zikre ( Kur'an'a ) uyan ve görmeden Rahmân'dan korkan 

kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini, bir mağfiret ve güzel bir mükâfatla 

müjdele. 

 

12. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, 

bıraktıkları her izi yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta ( levh-i 

mahfuz'da ) sayıp yazmışızdır. 

 

13. Onlara, şu şehir halkını misal getir: Hani onlara elçiler gelmişti. 

 

14. İşte o zaman biz, onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. 

Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar: Biz size gönderilmiş 

Allah elçileriyiz! dediler. 

 

15. Elçilere dediler ki: Siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahmân, 

herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. 

 

16. ( Elçiler ) dediler ki: Rabbimiz biliyor; biz gerçekten size gönderilmiş 

elçileriz. 
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17. "Bizim vazifemiz, açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ 

etmekten başka bir şey değildir" dediler. 

 

18. ( Bunun üzerine onlar: ) Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu 

işten vazgeçmezseniz, andolsun sizi taşlarız. Ve bizden size mutlaka fena 

bir kötülük dokunur, dediler. 

 

19. Elçiler şöyle cevap verdi: Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. 

Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis, siz aşırı giden bir 

milletsiniz. 

 

20. Derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim! 

dedi, bu elçilere uyunuz!" 

 

21. "Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü 

onlar hidayete ermiş kimselerdir." 

 

22. "Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, 

hepiniz O'na döndürüleceksiniz." 

 

23. "O'ndan başka tanrılar mı edineyim? O çok esirgeyici Allah, eğer bana 

bir zarar dilerse onların ( putların ) şefâati bana hiçbir fayda vermez, beni 

kurtaramazlar." 

 

24. "İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içine gömülmüş olurum." 

 

25. "Şüphesiz ben, Rabbinize inandım, beni dinleyin." 

 

26. Ona: Cennete gir" denilince. "Keşke, dedi, kavmim bilseydi!" 

 

27. "Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan 

kıldığını !" 

 

28. Biz ondan sonra, onun milletini helâk etmek için üzerlerine gökten 

herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. 

 

29. ( Onları helâk eden ) korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire 

sönüverdiler. 

 

30. Ne yazık şu kullara! Onlara bir peygamber gelmeyegörsün, ille de 
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onunla alay etmeye kalkışırlar. 

 

31. Müşrikler görmüyorlar mı ki, onlardan önce nice kavimler helâk ettik. 

Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. 

 

32. Elbette onların hepsi ( kıyamet gününde ) karşımızda hazır 

bulunacaklar. 

 

33. ( Bu hususta ) ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona 

yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. 

 

34. Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve 

oralarda birçok pınarlar fışkırttık. 

 

35. Ta ki, onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden 

yesinler. Hâla şükretmeyecekler mi? 

 

36. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini 

bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis 

ederim. 

 

37. Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp 

çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. 

 

38. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar ( döner ). İşte bu, azîz ve 

alîm olan Allah'ın takdiridir. 

 

39. Ay için de birtakım menziller ( yörüngeler ) tayin ettik. Nihayet o, eğri 

hurma dalı gibi ( hilâl ) olur da geri döner. 

 

40. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir 

yörüngede yüzerler. 

 

41. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için 

büyük bir ibrettir. 

 

42. Onlar için, bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. 

 

43. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, 

ne de onlar kurtarılırlar. 
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44. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar 

dünyadan faydalandırmamız müstesnadır. 

 

45. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde 

Allah'tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde ( 

aldırmazlar ). 

 

46. Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeyedursun, ille de ondan 

yüz çevirmişlerdir. 

 

47. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz, 

denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah'ın dilediği takdirde 

doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir 

sapıklık içindesiniz. 

 

48. Onlar: Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman 

gerçekleşecektir? derler. 

 

49. Onlar, birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak 

korkunç bir sesi bekliyorlar. 

 

50. İşte o anda onlar ne bir vasiyyette bulunabilirler, ne de ailelerine 

dönebilirler. 

 

51. Nihayet Sûr'a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden 

kalkıp koşarak Rablerine giderler. 

 

52. ( İşte o zaman: ) Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, 

Rahmân'ın vâdettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! 

derler. 

 

53. Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen 

huzurumuzda hazır bulunurlar. 

 

54. O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak 

yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. 

 

55. O gün cennetlikler, gerçekten nimetler içinde safa sürerler. 
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56. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. 

 

57. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine 

getirilir. 

 

58. Onlara merhametli Rabb'in söylediği selam vardır. 

 

59. "Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkârlar!" 

 

60. "Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir 

düşmanınızdır" demedim mi? 

 

61. "Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur" demedim mi? 

 

62. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hâla akıl erdiremiyor 

musunuz? 

 

63. İşte, bu size vâdedilen cehennemdir. 

 

64. İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin! 

 

65. O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, 

ayakları da şahitlik eder. 

 

66. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu 

bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi? 

 

67. Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne 

ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye! 

 

68. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç 

düşünmüyorlar mı? 

 

69. Biz ona ( Peygamber'e ) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. 

Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir 

Kur'an'dır. 

 

70. Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye. 

 

71. Görmüyorlar mı ki, biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için 
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birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. 

 

72. Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak 

kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. 

 

73. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hâla 

şükretmezler mi? 

 

74. Onlar, yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilâhlar edindiler. 

 

75. Halbuki ilâhların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine 

kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. 

 

76. ( Resûlüm! ) O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz 

biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. 

 

77. İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, 

apaçık düşman kesilmiş. 

 

78. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: 

"Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?" diyor. 

 

79. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü 

yaratmayı gayet iyi bilir. 

 

80. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan 

yakıyorsunuz. 

 

81. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil 

midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. 

 

82. Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı "Ol" demekten 

ibarettir. Hemen oluverir. 

 

83. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz 

de O'na döneceksiniz. 

 

 

 

Yasin Suresi Tefsiri  
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36-YASİN: 

 

1-2-3- Yâsin, çoğunluğun görüşüne göre Halil ve Sibeveyh'in açıkladıkları 

gibi sûrenin ismidir. Bazılarına göre yemindir. Allah Teâlâ'nın 

isimlerindendir. Bazılarına göre de Allah Teâlâ'nın kelâmını açtığı bir söz 

anahtarıdır. Bakara Sûresi'nin başında hakkında yapılan açıklama genel 

olarak burada da geçerlidir. Yalnız burada özel olarak şu iki rivayet 

vardır: Birisi, İkrime vasıtasıyla İbnü Abbas'tan rivayet edildiği üzere, Ey 

insan! demek olmasıdır. Birisi de Saîd b. Cübeyr'den rivayet edildiği 

üzere Hz. Peygamber'in bir ismi olmasıdır ki, "Emin ol ki sen, hiç 

şüphesiz gönderilen peygamberlerdensin." hitabı bunu andırır. Şifâ-i 

Şeri'fte anlatıldığı üzere Nakkaş, Hz. Peygamber'den: "Benim Kur'ân'da 

yedi ismim vardır: 'Muhammed, Ahmed, Tâhâ, Yâsin, Müddessir, 

Müzzemmil, Abdullah" diye rivayet etmiştir. "Hakâyık Tefsiri" sahibi 

Sülemî, Vâsıtî'den ve Cafer b. Muhammed'den: "Yâsin'in yâ seyyid ( ey 

efendi ) demek olduğunu da anlatmıştır. 

 

Kırâet: Ebu Bekir, Hamza, Kisâi, Ravh, Halefi Âşir, "yâ"nın fethasını 

imâle ile okurlar. Aşere kırâetlerinin hepsinde "sin" vakıfta ve vasılda ( 

duruşta ve geçişte ) sâkin okunur. Kâlûn, İbnü Kesir, Ebu Amr, Hafs, 

Hamza "nûn"u vasılda izhar, diğerleri idğam ederler. Ancak Ebu Cafer 

hep sekit yaptığı için, onda da izhar lâzım gelir. de "vâv" kasem ( yemin ) 

içindir. Yalnız Yâsin'de yemin mânâsı bulunduğuna göre, atf için 

olmasını da caiz görenler olmuştur. Dilimizde ayrıca bir yemin harfi 

bulunmadığından, birçok yerlerde kasemi "hakkı için" diyerek ifade 

ediyoruz ki şöyle demek olur: Hem Kur'ân'ı Hakîm hakkı için. Hakîm: 

Hikmetli, hikmet söyleyen, hikmet sahibi yahut çok hakim ve muhkem ( 

sağlam ) mânâlarına gelir ki, Kur'ân hakkında hepsi de doğrudur. Emin 

ol ki sen, hiç şüphesiz risalet görevi ile gönderilen peygamberlerdensin. 

Görülüyor ki bu hitab hem yemin, hem hem , hem de isim cümlesi ile 

takviye edilip pekiştirilmiştir. Bu kadar kuvvetli tekit ise, ancak 

muhatabın, konuyu şiddetle inkâr ettiği makamda yakışır. Onun için 

burada muhatap Peygamberin kendisi olduğu halde, ona tebliğde bu 

derece tekide ne lüzum vardı? diye bir soru sorulabilir. Buna cevap 

şudur: Bu cümle "Fakat Allah sana indirdiği ile şahitlik eder ki, O bunu 

kendi ilmiyle indirmiştir. ( Buna ) melekler de şahitlik ederler. ( Aslında ) 

şahit olarak Allah yeter." ( Nisâ, 4/166 ) buyurulduğu üzere, gerçekte 
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Allah tarafından Hz. Muhammed'in peygamberliğine bir şahitliktir. 

Bundan dolayı bu tekitler, işin başında şiddetli küfür ve inkârlarla 

karşılaşan Peygamberi kamu karşısında layıkıyla tatmin etmek ve 

güvence vermek içindir. Bu bakımdan şöyle demek olur. Bütün 

inkârcıların, inatçıların, kâfirlerin küfür ve inkârlarına rağmen emin ol ki 

sen, şüphesiz o peygamberlik görevi ile gönderilen, yani Allah'ın tebliğ 

edilmek üzere emanetini taşıyan ve dinlenilmediği takdirde hesabının 

sorulması kesinleşmiş elçileri olan hak peygamberlerdensin. 

 

4- Dosdoğru bir yol üzeresin. Hiç eğriliği olmayan, dosdoğru Allah'a 

götüren yeni bir cadde üzerinde gönderildin ki, o islam şeriatıdır. Tenzile, 

nasb ile de ref' ile de okunur. Yani zaman zaman indirdiği vahyi ile O 

aziz, rahîm'in, bütün güç ve kuvvet, galibiyet ve zafer kendisinin olan ve 

kudretini tanıyan müminlere vereceği nimet ve rahmetine nihayet 

olmayan yüce kudret sahibi Allah'ın, burada Esmâü'l-Hüsnâ ( Allah'ın 

güzel isimleri )dan" özellikle bu iki yüce ismin anılması "Allah şöyle 

yazmıştır: Andolsun ki, galib gelecek olan ben ve peygamberlerimdir." ( 

Mücadele, 58/21 ) ifadesiyle "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik." ( Enbiya, 21/107 ) ifadesine işarettir. 

 

5-6-Bu Kur'ân'ın indirilişinin hikmeti korkutup sakındırman için. Yani 

bu dünyanın bir âhireti bulunduğunu, sonunda hep o çok güçlü ve çok 

merhametli olan Allah'ın huzuruna varılıp hesap verileceğini, doğru 

yoldan gitmeyenlerin, tehlikeden korunmayanların sonlarının kötü 

olduğunu haber verip sakındırasın diye. Bir kavmi ki, babaları 

korkutulmadı. Pek uzak dedelerine değilse de yakın babalarına uyarıcı, 

yani Allah korkusunu anlatacak peygamber gönderilmedi de onlar, o 

kavim gafil kimselerdir. Doğru yolun ne olduğundan, sonucun nereye 

varacağından haberleri yoktur. 

 

Kasas Sûresi'nde "Andolsun ki biz, ilk kuşakları helâk ettikten sonra 

Musa'ya kitap verdik.." ( Kasas, 28/43 ) âyetinde açıklandığı üzere 

Musa'ya Tevrat, ilk kuşakların helâk edilmesinden sonra verilmişti. O 

zamandan Hz. Muhammed'in peygamberliğine kadar geçen orta kuşaklar 

arasında İsrailoğullarına birçok peygamberler gönderilmiş olduğu halde, 

Araplara doğrudan doğruya bir peygamber gönderilmemiş olduğundan 

büsbütün gaflet ve dini bilgilerden mahrumiyet içindeydiler. Böylece 

Allah'ın rahmeti, Kur'ân'ın Arapça olmasını ve son peygamberin 

Araplardan gelmesini gerektirmişti. Gerçi Kur'ân'ın uyarısı Araba 

mahsus değil ve Resulullah, "Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının 
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kesildiği bir dönemde bize ne bir müjdeci, ne de bir uyarıcı gelmedi 

demeyesiniz diye, size açıkça anlatan peygamberimiz gelmiştir. İşte 

böylece size müjdeci de, uyarıcı da gelmiş." ( Mâide, 5/19 ) buyurulduğu 

üzere, hem bütün kitap ehline gönderilmiş, hem de "Biz seni ancak bütün 

insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik." ( Sebe', 34/28 ) 

âyetinin ifadesince bütün insanları davetle görevli bir müjdeci ve uyarıcı 

ise de, bu davet ve uyarı işin başında "En yakın akrabalarını uyar." ( 

Şuarâ, 26/214 ) emri uyarınca, en yakınından "Biz hiçbir peygamberi 

kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık 

anlatsın." ( İbrahim, 14/4 ) âyeti gereğince de Araptan başlayacaktı. 

Çünkü bunlar büsbütün gâfildiler. 

 

7- Andolsun ki, daha çoklarına karşı ( azab ) sözü hak oldu. Kelimesinde 

kaseme cevaptır. "Allah'a yemin ederim ki muhakkak.." takdirinde Allah 

Teâlâ'nın yüce ismine bir yemini işaret eder. 

 

Tefsircilerin çoğu burada "söz"den maksadın, "Andolsun ki, cehennemi 

bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım." ( Secde, 32/13 ) kelimesi 

olduğunu söylemişlerdir. Nitekim "Şüphesiz Rabbinin kelimesi 

üzerlerine hak olanlar inanmazlar." ( Yunus, 10/96 ) âyetinde de 

böyledir. Yani bu yüce söz gereğince haklarında azab ile hüküm vacib 

oldu. Ancak buna şöyle bir soru sorulur: "Halkı ıslah edici kimseler 

olduğu halde, Rabbin o ülkeleri zulüm ile helak edecek değildi." ( Hûd, 

11/117 ), "Biz bir peygamber gönderinceye kadar ( hiçbir kavme ) azab 

edecek değiliz." ( İsrâ, 17/15 ) buyurulmuşken, burada "onlar gafildirler" 

diye gafletleri anlatılan bir kavim aleyhinde azab nasıl hak olur? Cevap 

olarak, bunlara o sözün ( azabın ) hak olması, peygamber gönderilmeden 

önce değil, gönderildikten sonra Ebu Cehil gibi inad edip kabul 

etmeyenlere aittir, deniliyor. 

 

Fakat bu, itibarla doğru olsa da, sonradan çoklarının imana gelmiş 

olduklarına göre, bunlara imana gelmez bir çoğunluk denilemeyeceği 

gibi, peygamberin gönderilişinden sonra çoğunluğun bu şekilde hemen 

mahkûm edilişi de "Babaları uyarılmayan ve kendileri de gafil olan." 

mazeretiyle âyetin gelişine de uygun düşmüyor. O halde bu çoğunluğun, 

o kavmin içinden çok dışında olması gerekir. Çünkü nahivde 

bilinmektedir ki, ism-i tafdilin izafetle ( tamlama halinde ) kullanılışının 

iki şekli vardır: Birisinde "muzâfun ileyh"ten bir cüz ( parça ) olması şart 

olur. "Yusuf, insanların en güzelidir." ifadesi gibi. Diğerinde ise mutlak 

fazlalık kastedilmekle "muzâfun ileyh"ten hariç olabilir. "Yusuf, 
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kardeşlerinin en güzelidir." cümlesinde olduğu gibi ki, işte burada 

"onların çoğu " bu mânâ ile düşünüldüğü takdirde, bu çoğunluğun, o 

gafillerin dışında bulunan ve babaları uyarılmış olan azgınlara 

yorumlanacağından bir soru gelemez. Yani sadece o gafillerin içinden 

çoklarına değil, onların daha çoklarına, babalarına peygamber 

gönderilmiş olduğu halde, doğru yoldan ayrılmış olan pek çok kavimlere 

söz ( azab sözü ) hak olmuştur. Artık onlar imana gelmezler. Onun için 

korkutmaya onlardan başlamak, hikmete uygun olmaz. 

 

8- Çünkü biz onların boyunlarında birtakım bağlar, kelepçeler 

yapmışızdır. 

 

AĞLAL: Gayının zammesiyle "gull"ün çoğuludur. Bahir'de denilir ki: 

Gull; zorlama tazyik, azab etmek, esirlik mânâsıyla boynu saran ve boyun 

ile beraber iki veya bir eli de bağlayandır. Râgıb da şöyle der: Organları 

ortasına alan bağdır. Bazıları da azab etmek ve şiddet göstermek için eli 

boyuna bağlayan bağdır, diye ifade etmişlerdir. Kâmus mütercimi de 

hapsedilenin ve delinin boynuna geçirdikleri demir toka ve lâleye ( 

halkaya ) denilir, diye anlatmıştır. m Demek ki gull, kelepçe ve lâle ( 

halka ) denilen demir bağlardır. Ebu Hayyan, Bahir'de diyor ki: Zâhir 

olan bu âyetinin, istiâre değil, hakikat olmasıdır. İman etmeyeceklerini 

haber verince, ahiretteki hallerinden de bir şey haber verilmiş demektir. 

Bununla beraber âlimlerin çoğu bunun bir istiâre olduğunu 

söylemişlerdir ki, hidayetlerine engel olan ruhsal ve sosyal alışkanlık ve 

şartların "Biz her insanın kuşunu ( yaptıklarını ) kendi boynuna doladık." 

( İsrâ, 17/13 ) âyeti gereğince kazanılmış bir ceza halinde tabiat ve ondan 

ayrılmayışını tasvirdir. Çünkü tomruk ve kelepçe gibi bağların, ceza ve 

azab aletlerinden olması itibariyle zorunlu olan yaratılışları değil, 

kazanmakla hak edişi gerektiren cezaî bir zorlamayı ifade eder. İlk 

bakışta çağdaş medeniyetin boyun bağlarını hatırlatır gibi görünen bu 

"ağlâl" hem ferdin yaratılış kabiliyetini yanlış hedeflere sevk eden toplum 

baskısının kötü sıkıntılarını, hem de batıl itikatlar, çirkin alışkanlıklar, 

kötü huylar, taklid, taassub, nefsin arzuları gibi küfür ve günahlardan 

hoşlandırıp, imandan kaçındıran fena huylara ve durumlara nefislerin 

alıştırıla alıştırıla değişmez hale getirilmiş olmasını temsildir. Evet o 

kelepçeler "Allah onların kalblerini mühürlemiştir." ( Bakara, 2/7 ) 

ifadesi üzere çıkmaz bir şekilde boyunlarına geçirilmiş. Onlar; o demir 

çemberler, enli, dik yakalıklar halinde Çenelere dayanmıştır. Burunları 

yukarı, gözleri aşağı somurtmuş kalmışlardır. 
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9-Gerçeği görmek için etraflarına bakmazlar ve bakamazlar. Hem 

önlerinden bir sed, arkalarından bir sed çekmişizdir. Kendilerini 

sarmışızdır da artık baksalar da görmezler. 

 

10-Onun için Onlara karşı birdir de ha korkutmuşsun kendilerini, ha 

korkutmamışsın imana gelmezler. 

 

11- Ancak o kimseyi korkutup uyarırsın, yani çoğunluk öyle olmakla 

beraber, sen yine herkesi de uyaracaksın, çünkü uyarmanın o kimselere 

faydası olur, o kimseleri sakındırır, korundurursun ki zikri ( Kur'ân )ı 

takip etmekte; kitabı, Kur'ân'ı gerçekten düşünerek vird emekte, nasihat 

dinlemekte ve Rahman olan Allah'a gayıbda korku beslemektedir. Yani 

ahirette olacağı gibi henüz huzuruna varmış olmayıp, gıyabında 

bulunduğu halde, O'nun yüceliğini ve büyüklüğünü sayarak azabından 

korkar, Rahmân'dır diye rahmetine güvenip aldanmaz. "Kullarıma haber 

ver ki ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeyim. Benim azabım da o acı 

verici azabdır." ( Hıcr, 15/49-50 ) buyurduğunu hesab eder, emirlerini 

tutar. Yahut kendi gaybında içinden, yani yalnız görünürde değil, 

Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği kalbinin iç yüzünden korku duyar. 

Hangi kavimden olursa olsun. İşte onu hem bir bağışlanma, hem de 

şerefli bir mükafatla müjdele. Mağfiret ve ecr'deki tenvinler tefhim ( 

büyüklük ) içindir. Yani hiçbir günah bırakmayıp örten geniş, önemli bir 

mağfiret ( bağışlanma ) ve hiçbir minnet ve eksikliği olmayan şanlı, 

şerefli güzel bir ecir ile müjdele. Demek ki, peygamberlik yalnız 

korkutmak için değil, hem de böyle büyük müjde ile müjdeleme hikmeti 

içindir. Bu korkutma ve müjdelemenin asıl sır ve hikmeti ise şudur: 

 

12- Gerçekten biz biziz. Bilinmektedir ki, Allah Teâlâ'nın "biz" buyurması 

büyüklük ve yücelik içindir. Yani büyüklük şanımız olan biz, güç ve 

kuvveti bilinen Allah'ız, yahut biz başka değil, yalnız biz ölüleri diriltiriz 

ve önceden gönderdikleri şeyleri; hayatlarında yaptıkları iyi ve kötü 

bütün amelleri ve eserlerini, yani geriye bıraktıkları faydalı veya zararlı 

eserlerini, gerek okuttukları ilimler, yazdıkları kitaplar, yaptıkları 

vakıflar, medreseler, mescidler, mektebler, yollar, çeşmeler, köprüler, 

hastaneler, çeşitli imaretler gibi hayır ve hasenat kuruluşlarını ve gerek 

zulüm ve düşmanlık kanunlarını tesis, günah ve isyan örnekleri tertib 

eden fesat ocakları gibi uğursuz şer ve kötülüklerini ve hatta bütün 

izlerini ve gölgelerini yazarız, adlarına, hesaplarına geçiririz. Sahih bir 

hadiste rivayet edilmiştir ki: "İnsan öldüğü zaman şu üçten başka bütün 

ameli kesilir: Sadaka-i cariye ( devam eden sadaka ), kendisinden 
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faydalanılan ilim, ona dua eden salih evlat." Demek ki, bu hadis-i şerif 

kalacak hayırlı eserlerin kısımlarını açıklamıştır. Âyet bunların zıddı olan 

kötü eserlerin de yazılacağını açıklıyor. Ve zaten her şeyi önce açık bir 

kütükte, bir ana kitapta, yani Levh-i mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Yani 

her şey, oluşundan önce Allah'ın ilminde belli olup Levh-i mahfuz'da 

bütün sayısıyla zabtedilmiş olmakla beraber, olduktan sonra da bütün 

izleri ve gölgeleriyle yazılır ve insanlar bu şekilde yaptıklarından sorumlu 

tutulur. Böyle korkut ve müjdele. 

 

Meâl-i Şerifi 

 

13- Sen onlara, o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler 

gelmişti. 

 

14- Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik, fakat onlar ikisini de 

yalanlamışlardı. Biz de ( onları ) üçüncü bir peygamberle destekledik. 

Onlara: "Şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz." dediler. 

 

15- Onlar da: "Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem 

Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan 

söylüyorsunuz." dediler. 

 

16- Peygamberler dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size 

gönderilmiş elçileriz." 

 

17- "Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir." 

 

18- Onlar dediler ki: "Herhalde biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa 

uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz, andolsun ki, sizi hiç tınmadan 

taşlarız ve mutlaka bizden size pek acıklı bir azab dokunur." 

 

19- Peygamberler de şöyle cevap verdiler: "Sizin uğursuzluğunuz 

beraberinizdedir. Size öğüt verildi diye mi ( uğursuzluğa uğradınız )? 

Doğrusu siz israfı âdet etmiş bir kavimsiniz." 

 

20- O sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve: "Ey kavmim! 

Uyun o elçilere!" 

 

21- "Uyun sizden hiçbir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete 

ermişlerdir." 
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22- "Bana ne oluyor da kulluk etmeyecekmişim beni yaratana? Hep 

döndürülüp O'na götürüleceksiniz." 

 

23- "Hiç ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana 

bir zarar dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz 

ve onlar beni kurtaramazlar." 

 

24- "Şüphesiz ki ben, o zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum." 

 

25- "Şüphesiz ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni." 

 

26- ( Sonra ona ) "haydi gir cennete!" denildi. O da dedi ki: "Ne olurdu 

kavmim bilseydi!" 

 

27- "Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendilerine ikram edilen 

kullarından kıldığını." 

 

28- Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de 

değildik. 

 

29- Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönüverdiler. 

 

30- Yazıklar olsun o kullara ki, kendilerine glen her bir peygamberle 

mutlaka alay ediyorlardı. 

 

31- Görmediler mi ki, kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz. 

Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar. 

 

32- Onların hepsi toplanıp, sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir. 

 

13- "Sen onlara o şehir halkını örnek ver." Eserlerin yazılmasına ve asil 

bir örnekte birçok şeyin sayılmasına bir misal gibi olan bu mesel, gerek 

üzerlerine azab sözü hak olanları korkutmak ve gerekse Kur'ân'a uyanları 

müjdelemek konusunda peygambere vaad edilmiş olan inkılâbların 

önemli bir örneğini vermektedir ki, buna bu itibarla Yâsin'in kalbi denilse 

yeridir. Yani Hıristiyanlığın karşısında müşrik Romalılar nasıl söndüyse 

İslâmiyetin karşısında da öyle devletler yıkılacak "Onu bütün dinlere 

üstün kılma." ( Fetih, 48/28 ) sırrı ortaya çıkacaktır. Burada, bu şehrin 

Antakya, elçilerin de İsa ( a.s. )ın havarilerinden gönderilenler olduğu 
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naklediliyor. O hade şehir halkının, memleket halkı ve anılan kavmin de 

Romalılar olduğu anlaşılır. 

 

14- "Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı." 

Bunun zahiri, bunların Allah tarafından peygamberlik verilmiş resuller 

olduğunu gösterir. Ebu Hayyan der ki: "Siz ancak bizim gibi bir insandan 

başka bir şey değilsiniz" denilmiş olması da buna delalet eder. Çünkü bu 

konuşma peygamberlere karşı olur. İbnü Abbas'ın ve Ka'b'ın görüşü de 

budur. Fakat Katâde ve diğerleri demişlerdir ki, bunlar, Havarilerden 

olup İsâ ( a.s. ) kaldırılışı sırasında gönderdi. Buna göre "biz gönderdik" 

buyurulması, Hz. İsa tarafından gönderilmeleri de Allah Teâlâ'nın 

emriyle olduğundan dolayı olmuş oluyor. Bazıları bu ikisinin Yuhanna ile 

Pavlus olduğunu "Biz ( o peygamberleri ) bir üçüncüsü ile destekledik." 

Bu üçüncüsünün de Şem'unussafâ olduğunu söylemişlerdir. Fakat 

açıklamanın asıl hedefinin temsil olması bakımından bunun bu şekilde 

ifade buyurulması, Hz. Muhmmed'in peygamberliğinin şan ve şerefini 

temsilde açık denecek kadar bir işaretle göstermek içindir. Yani ikinin bir 

üçüncü ile takviyesi, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın sonradan Hz. 

Muhammed'in peygamberliği ile "Kendisinden öncekileri tasdik edici 

olarak." ( Âl-i İmran, 3/3 ) güç ve takviyesini temsil ediyor. Önce Musa ve 

İsa'yı göndermiştik, bunları yalanladılar, sonra da Muhammed ( a.s ) ile 

bunlara güç ve kuvvet verdik denilmiş gibi oluyor. Elçiler o şehre vardılar 

da haberiniz olsun biz, sizlere gönderilmiş elçileriz dediler. 

 

15-19-O şehir sahipleri ( elçilere karşı ) şöyle dediler: Siz bizim gibi bir 

insandan başka bir şey değilsiniz." Fazla ne meziyetiniz olabilir ki öyle bir 

davada bulunuyorsunuz. Ve Rahmân hiçbir şey indirmemiştir. Ne vahiy, 

ne peygamberlik, ne kitap. Siz sırf yalan söylüyorsunuz. Vahiy ve 

peygamberliği, insanın peygamberliğini esasından inkâr ettiler. Çünkü 

Romalılar müşrik, putperest idiler. Bununla beraber Allah'ı inkâr 

etmemişlerdi. 

 

20- O esnada şehrin ta öbür ucundan bir adam bu adam, bu kahraman 

fedai, bu büyük mücahid, bu güzel vâiz, doğru cennete giden ve Allah 

Teâlâ'nın özellikle ikramına kavuşan bu sevgili şehit, Yâsin sahibi Habibi 

Neccar diye tanınmaktadır. 

 

MEDİNE, şehir demektir. Medine'nin aksâsı, şehrin en ucu, ta öte başı 

demek oluyor ki, elçilerin tebliğleri ve onlara karşı edilen muamele 

şehrin her tarafından işitilmiş, açık tebliğ yapılmıştı. Bu medine ( şehir ) 
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de Antakya'dır diyorlar ve o zaman büyük ve geniş bir şehir olduğunu 

söylüyorlar. Bununla beraber "Medinenin aksâsından" demek, o 

memleket idarecilerinin en ileri gelenlerinden bir zat mânâsını da 

andırır. Elçilere suikast edilmek üzere bulunduğunu haber alıp bu zat 

geldi koşuyordu. Yani koşarak geldi, iman edenlere örnek olmak, irşad 

etmek için bütün gayretiyle çalışıyordu. Bakınız kısaca ne güzel ögüt 

verdi: Ey benim kavmim! Ey hemşerilerim dedi uyun, o gönderilen 

elçilere uyun; dedikleri yola gidin. 

 

21-Demek önce hemşerilik şefkatini ileri sürerek öğüdü takdim ve 

onların resul olduklarını haber vermekle imanını açıkladı, bunu 

gerektiren sebepleri de şu tekit ile izah etti: 

 

Uyun o kimseye ki Sizden bir ücret itemez. Dünya ile ilgili bir maksat ve 

karşılık talep etmez. Kendileri ise hidayete ermiş, doğru yolu tutmuşlar. 

Burada şöyle bir kıyas-ı mukassim ( ikilem, yani mantıkta iki şıkkı da 

aynı sonuca varan kıyas ), bir dilem vardır: Bir yolcunun bir rehbere 

uyması için iki engel düşünülebilir. Ya biçimsiz bir ücret istemesi yahut 

ehliyetine güven duyulmamasıdır. Bunlar ise hem bir ücret istemiyorlar, 

hem hidayet sahibi kimseler. O halde bunlar resul olmasalar bile doğru 

ve ücret istemediklerinden dolayı kendilerine uymamak için hiçbir sebep 

yoktur. 

 

22-Hidayetlerinin açıklığını beyan ile engelin olmayışından sonra imanı 

gerektiren şeyin varlığını göstermek için de buyuruluyor ki: Hem benim 

neyime ki, ibadet ve kulluk etmeyeyim? O beni yaradana. Bu, imanı 

gerekli kılan sebebe işaret ve bu söz, irşatta incelik için şefkat gösterilmek 

suretiyle en güzel bir dokunmadır. Yani o resuller, bizi, yaradana kulluk 

etmeye ve yalnız O'nu mabud tanıyıp, O'na ibadet etmeye davet ediyorlar. 

Bunun doğruluğu ise açıktır. Ben sizi kendim gibi düşünüyorum, ben 

beni yaradana kulluk etmeyi borcum, vazifem bilirim, çünkü beni 

yaratmıştır. O'na karşı bu vazifemi yapmamak için hiçbir özrüm ve 

engelim yok. O halde siz, o sizi yaradan Rabbinize niye ibadet 

etmeyesiniz. Halbuki hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz. O halde 

O'na kulluktan nasıl kaçınırsınız? 

 

23- Hiç ben O'ndan başka ilâhlar mı edinirim, başka mabudlar mı 

tutarım? Çünkü eğer O Rahmân, rahmetiyle beni yaratmış olan Rahmân, 

ya beni bir zararla, bir sıkıntı ile sıkmak isterse onların, yani O'ndan 

başka tapılanların benden yana şefaatleri hiçbir fayda vermez. Ve beni 
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kurtaramazlar. 

 

24-Hiçbiri mabud olamazlar. Şüphesiz ki o takdirde beni yaradan 

Rahmân'dan başka mabudlar edindiğim durumda apaçık bir sapıklık 

içindeyimdir. 

 

25- "Ben sizin Rabbinize iman ettim, beni dinleyin." Bu güzel sözlerin 

sonu olan bu güzel hitabede birkaç mânâ vardır: 

 

Birincisi: Resullere hitaptır; halkın öldürmek için hücumu üzerine onlara 

şöyle ikrar edip şahit tutmuştur: Haberiniz olsun ey resuller! Ben sizin 

Rabbinize gerçekten iman ettim, şimdi beni duyun da şahid olun. Yarın 

âhirette O'nun huzurunda şahitlik edin. 

 

İkincisi: Yine kavmine hitaptır ki, şöyle demek olur: Haberiniz olsun, ben 

o sizi yaradan Rabbinize şüphesiz iman ettim, ey kavmim! Gelin dinleyin 

beni de o resullere uyun, siz de iman edin. 

 

Üçüncüsü: Geleceğin insanları da dahil olmak üzere duyma kabiliyeti 

olan herkese hitap veya yemin olarak, haberiniz olsun, ben iman 

getirdim, Rabbiniz aşkına bundan böyle dinleyin beni, benim hitabımı, 

mâcerâ ve menkıbelerimi ey duygusu olanlar! 

 

26-Bakınız sonuç ne oldu gir cennete! denildi. Yani şehit edildi, doğrudan 

doğruya cennete girmekle kendisine ikram edildi ki, Allah yolunda şehit 

olanlar hep böyledir. Böyle denince ne dedi, bilir misiniz? Dedi ki: ay! Bu 

ne güzelmiş! keşke kavmim bilselerdi 

 

27- Rabbim bana ne büyük mağfiret buyurdu da beni böyle ikram edilen 

kullarından kıldı. Kavmi hakkında böyle temennide bulundu. Demek 

kavmini unutuvermemiş, kin ve intikam duygusu da beslememiş, 

düşmanlarına bile merhamet eden evliyâ ruhu ile istemişti ki, kendinin 

erdiği mutluluğu bilseler de, cinayetlerine, küfürlerine tevbe edip iman ve 

ibadet yolunu tutsalar, Allah yolunda fedailik etseler. Bununla beraber bu 

temenni, haklı bir öğünme mânâsından uzak değildir. 

 

28-Şimdi hiç şüphe yok ki, burada hatıra şöyle bir soru gelir: Böyle bir 

kahramanı, böyle yüksek bir öğütçü ve mücahidi öldüren o kavme Allah 

Teâlâ ne yaptı? Böyle bir soruya karşı buyuruluyor ki: Onun arkasıdan da 

kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik. Yani onu dinlemeyip 
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öldüren kavmini de onun arkasından sağ bırakmadık, gerçi o şehidin 

arkasında ve Resullerin elinde bir ordu yoktu. Bununla beraber onlarla 

harp için gökten bir ordu da indirmedik, indirmiş de değildir. Yani bu 

gibi durumlarda gökten apaçık bir ordu indirivermek Allah'ın âdeti 

olmamış olduğu gibi, olağanüstü olarak da indirmedik. Daha doğrusu 

indirecek de değildik. Allah'ın bir kavmi mahvetmesi için öyle ordular 

indirmesine gerek yoktur. "Bedir" de, "Hendek"te melekler indirmesi bile 

sadece müminlere bir müjde ile kalblerini huzura kavuşturmak içindi. O 

bir iş dileyince sadece: "ol!" der, oluverir. 

 

29-Onun için olan hadise başka değil, sâde bir gürültü oldu. Tek bir ses, 

bir haykırma, Cebrail'in bir haykırması. Hemen sönüvermişlerdi. Önüne 

geleni yakmak isteyen o ateşli kavim, o zamandan itibaren sönmüşlerdir. 

Bundan Antakya halkının mahvolduğunu, helâk olduğunu anlamak 

istemişlerse de Hıristiyanlık daveti karşısında müşrik Roma devletinin 

ortadan kalkmış olduğunu anlamak daha kapsamlıdır. 

 

30- Yazıklar olsun o kullara... Bu yalnız o sönenlere bir üzüntü duymak 

değildir. Kendilerine azab sözü hak olan çoğunluğa, meselin özlü tatbiki 

olan bir uyarı, gafillere de bir tenbihtir. 

 

31- Ya görmediler de mi onlar? 

 

O alay edip duran kullar? Kendilerinden önce ne kadar nesiller helak 

etmişiz. Onlar, kendilerine dönüp gelmiyorlar, yani dünyaya bir daha 

dönmüyorlar. 

 

32- Ve hepsi; o helâk edilen ve henüz edilmeyen, hepsi başka değil, yalnız 

toplanıp bizim huzurumuza getirilmekte olan bir toplum bulunuyorlar. 

Böyle iken nasıl olur da başka ilâhlar edinip şirk koşarlar? 

 

İHZAR: Huzura getirmek demektir. Mahkemeye rızasıyla gelmeyen 

kimseyi tutup, zorla hakimin huzuruna getirmek mânâsında kullanılır ki, 

burada özellikle bu mânâyadır. Yani herkes ölmekle yok olup gitmiyor, 

hesap ve ceza için Hak Teâlâ'nın huzuruna toplanıp sevk ediliyorlar. 

 

Bu tebliğden sonra bir de aklî delillerle aydınlatılarak buyuruluyor ki: 

 

Meâl-i Şerifi 
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33- Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan 

taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. 

 

34- Biz orada hurmalıklardan, üzüm bağlarından bahçeler yaptık. 

İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. 

 

35- ( Bunu ), Onun ürününden ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler 

diye ( yaptık ). Hâlâ şükretmeyecekler mi? 

 

36- Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri 

şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. 

 

37- Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız, bir de 

bakarlar ki karanlığa dalmışlar. 

 

38- Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü 

ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. 

 

39- Ay'a gelince, ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma 

salkımının çöpü gibi ( yay haline ) dönmüştür. 

 

40- Ne güneşin aya çatması yaraşır, ne de gece gündüzü geçebilir; onların 

her biri kendi yörüngesinde yüzerler. 

 

41- Onlar için bir delil de bizim, onların neslini dolu bir gemide 

taşımamızdır. 

 

42- Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. 

 

43- Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen 

bulunur, ne de onlar kurtarılır. 

 

44- Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka. 

 

45- Durum böyle iken onlara: "Önünüzdekinden ve arkanızdakinden 

korkun ki size rahmet edilsin" denildiği zaman, 

 

46- Ve kendilerine Rablerinin âyetlerinden herhangi bir âyet geldiği 

zaman mutlaka ondan yüz çevirirler. 
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47- Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" 

dendiği zaman, o kâfirler, müminler için: "Allah'ın dileyince 

doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde 

değil de nesiniz?" dediler. 

 

48- Yine onlar: "Eğer doğru söylüyorsanız bu ( kıyamet ) vaadi ne 

zaman?" diyorlar. 

 

49- Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki, onlar çekişip 

dururken kendilerini yakalayıverir. 

 

50- O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. 

 

33- Hem bir âyet, yani Allah Teâlâ'nın kudretinin büyüklüğüne ve ölüleri 

diriltebileceğine açık bir delil ve alamettir. Onlara, o gafillere ve 

inkârcılara o ölü arz, arz, toprak bilinmektedir ki cansızdır. Hatta Hıcr 

Sûresi'nde "Yeryüzünü sönmüş kül halinde görürsün." ( Hacc, 22/5 ) 

buyurulduğu üzere sönmüş bir taş halinde, hayat ile tamamen zıt bir 

durum ölüdür. Hele bir öğle sıcağında bir Arabistan çölünün manzarası 

düşünülürse onun hayattan ne kadar uzak olduğu görülür. Eğer tabiata 

kalsaydı o ölü toprakta bir ot bile bitmezdi. Fakat biz ona hayat verdik. 

Onda hayat yarattık, bitkisel ve hayvansal organlarla dirilik, şenlik 

meydana getirdik. 

 

Hayatın önce bir hücreden başladığını göstererek de buyuruluyor ki: ve 

ondan, yani yerden bir dâne çıkardık. 

 

HABB: "Habbe" ( dâne )nin cins ismidir ki, azına da çoğuna söylenir. 

Çoğulu "hubûb", onun çoğulu "hubûbat"tır. Dilimizde olduğu üzere 

özellikle buğday, arpa, pirinç, susam gibi yenen dânelerde yaygın olmakla 

beraber, genellikle ot ve çiçek tohumlarında da bilinmektedir. Kamus 

sahibi "Besâir"de der ki: "Hubub"un bir tekine "habbe" denilmesi, şey'in 

aslı ve öz maddesi olması itibarıyladır." Bu bakımdan bir "habbe" ( dâne 

), hayatın ilk başlangıcı olan bir hücre ( cellule ) demektir. Burada da bu 

cinse işaretle "ondan bir dâne çıkardık" buyurulmuştur. Fen ilimleri 

açısından düşünüldüğü zaman yerin unsurlarından bir hayat 

hücreciğinin oluşumu, bir habbe ( dâne )nin çıkması tabiî değildir. 

Tohumsuz bir hayat hücreciği tabiî olarak teşekkül edemez, ( genration 

spontane'e olmaz ). Gerçekten bir eksinin, kendiliğinden bir artı 

oluvermesi akla da uygun gelmez. Bununla beraber yerde hayat işi 
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meydana geldiği için, yine fen ilimleriyle uğraşanlar derler ki: Fakat 

başlangıçta ilk tohumun, ilk hücrenin tabiat dışı olarak meydana gelmiş 

olduğunu kabul etmek zorunludur. İşte bu nokta doğrudan doğruya 

tabiatlar üzerinde hakim olan yüce yaratıcının ölülere hayat veren ilâhî 

kudretini gösterir. Bunun bir seçim olduğunu söylemek de aynı mânâyı 

ispat etmektir. Çünkü seçimin ( insanın peygamber olarak 

gönderilmesinin ) her derecesi tabiat üstü bir gelişme arzeder. ( En'am 

Sûresi, 6/95. âyetinin tefsirine bkz. ) Bu şekilde ölü toprağa bitkisel 

hayattan başlayan bir hayat verilip ondan dâneler çıkarıldığı ve böyle tek 

hücrelerden başlayan bu hayatın, insan hayatına doğru yetiştirilip 

geliştirildiği ince bir imtihan tarzında edebî bir vecize ile hatırlatılarak 

buyuruluyor ki: Ondan bir dâne çıkardık da şimdi ondan yiyorlar. Belli ki 

bu şöyle demektir: O insanları da yarattık da o dânelerden yiyip 

duruyorlar. 

 

34- Sonra onların birleşmesi ve gelişmesiyle bilhassa insan hayatının 

devam etmesinin ve gelişmesinin sebeplerine destek sağlandığı 

anlatılmak üzere de buyuruluyor ki hem onda, o yerde bahçeler yaptık. O 

tek hücreli hayatı üretip, birleştirip, düzenleyerek birbirine girmiş güzel, 

hoş bağlar meydana getirdik. Hurmalıklar ve üzümlükler, neler. İşte 

bunlar bitkisel hayatın en mükemmel şekli ve insan zevklerinin en tatlı 

kaynaklarıdırlar. Ve onda, yani yerde yahut o bahçeler içinde 

kaynaklardan çaylar, pınarlar akıttık 

 

35- ki onun ürünlerinden, Allah'ın verdiği meyvesinden, gelirinden ve 

ellerinin yaptığı şirası, pekmezi ve teferruatı gibi mamüllerinden yesinler, 

faydalansınlar diye. Buna göre de işareti vardır. Okurken burada 

durulmaz. Bununla beraber burada nın nâfiye ( olumsuzluk edatı ) 

olması da caiz görülmüştür. Buna göre de durmak caiz olup mânâ şöyle 

olur: "Ürününden yesinler. Onu, onların elleri yapmadı". Yani o bağlara 

bakmaları, suyu ve çapası gibi işlerinde çalışmaları gerekirse de alıp 

istifade edecekleri o ürün, onların yapısı değil, Allah'ın vergisidir. Hâlâ 

şükretmeyecekler mi? Şirk ve nankörlükten vazgeçip tevhid ve iman ile 

ibadet ve kulluk etmeyecekler mi? 

 

Abdülkadir Geylanî ( k.s. ) "Fütûhu'l-Gayb"da der ki: "Şükür ya dil, ya 

kalp veya organlarla olur." 

 

Dil ile şükür: Nimetin Allah Teâlâ'dan olduğunu kabul ve yaratıklara 

nispeti terk etmektir. Ne kendine, ne güç, kuvvet ve kazancına, ne de 



©Rasittuncakitapları 
 

 
430 

 

senden başkasından ellerinde meydana gelenlerin hiç birine isnad 

etmemek. Çünkü sen de, onlar da hep o nimet için sebep, âlet ve 

vasıtasınız. Onu taksim eden, gönderen, var eden, onunla uğraştıran, 

sebepleri yaratan azîz ve celîl olan yüce Allah'tır. Kısmet eden O, veren O, 

var eden O'dur. Şükre en layık olan O'dur. Hediyeyi getiren uşağa 

bakılmaz, gönderen efendiye bakılır. Bu bakışı bilmeyenler hakkındadır 

ki "Onlar dünya hayatından görüleni bilirler. Ahiretten ise 

habersizdirler." ( Rum, 30/7 ) buyurmuştur. Zahire, sebebe bakıp da, ilmi 

ve anlayışı ondan ilerisine geçmeyen cahildir, eksiktir, aklı kısadır. Çünkü 

akıllıya akıllı denmesi, işin sonunu görmesi itibarıyladır. 

 

Kalb ile şükür: Sende olan nimetlerin hepsinin, açıkta, gizlide, hareket ve 

sakinliğindeki menfaatlerin, lezzetlerin tamamının başkasından değil, 

ancak Allah'tan olduğuna sürekli bir itikadla sağlam bir şekilde 

bağlanmaktır ki, dilinle şükrün, kalbindeki şükrün tercümanı olur. 

"Allah, gizli ve açık olarak nimetlerini size bol bol vermiştir." ( Lokman, 

31/20 ), "Sizde nimet adına ne varsa, hepsi Allah'tandır." ( Nahl, 16/53 ) 

ve "Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız saymakla bitiremezsiniz." ( 

İbrahim, 14/34 ) buyuruluyor ki, mümin için Allah'tan başka nimet verici 

kalmaz. 

 

Organların şükrüne gelince: Bütün organlarını yüce Allah'a ibadette 

hareket ettirip kullanmaktır. O halde Allah'tan yüz çevirme bulunan 

herhangi bir hususta yaratıklardan hiçbirine uymamak gerekir ki bu, 

nefsi, arzuyu, iradeyi, uzun amelleri ve diğer yaratıkları içine alır. Allah'a 

itaati asıl ve uyulacak şey, O'nun dışındakileri de fer' ( teferruat ) ve tabi 

kılmak gibi ki, başka başka türlü yaparsan zorba, zalim ve Allah'ın 

hükmünün dışında hüküm vermiş olursun. "Her kim Allah'ın indirdiği 

hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerdir." ( Mâide, 5/44 ) 

 

Bakara Sûresi ( 32. âyet ) inde ve İsrâ Sûresi'nin başında ( İsrâ, 17/1 ) 

açıklandığı üzere "sübhan" tesbihinin özel adıdır. Bununla beraber büyük 

hayret yerinde de kullanılır. Tesbih de tenzihin en ileri derecesidir. Yani 

herhangi bir lekeden, yaraşıksızlıktan itikatta, sözde, fiilde son derece 

tenzihtir. Bu şekilde, "tesbih ederim" yahut "tesbih ediniz" anlamını ifade 

eden bu tesbihin, burada böyle sözün başında getirilmesi ne güzeldir! 

 

Birincisi: Bu, bir taraftan şükretmeyenleri kınama, bir taraftan da 

şükredeceklere şükrün başının, mükemmel bir tenzih ile tevhid olduğunu 

öğretmektir. 
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İkincisi: Sıla yerinde anılan kudretin eserlerinin önemini vurgulamakla 

şükrü gerektiren sebepleri fazlasıyla tekittir. 

 

36-Üçüncüsü: Eşleri yaratanın eşsizliğini, ortak ve benzerden münezzeh 

birliğini ispat eden edebî bir tıbak sanatı vardır: Tesbih O yaradana yahut 

ne yüce sübhandır O yaradan ki bütün o çiftlerin hepsini yarattı. 

 

EZVAC: "Zevc"in çoğuludur. Zevc, çift ve eş demektir ki, Ragıb'ın 

açıkladığı gibi, iki yakının her birine de ve bir diğerine benzer veya zıt 

olarak ilgili bulunan her şeye de denir. Bu itibarla dünyadaki şeylerin 

hepsi, bir zıddı veya benzeri yahut da herhangi bir bileşiği ve karşıtı 

bulunması yönüyle çifttirler. Mesela cisim ve ruh, madde ve kuvvet, 

cevher ve araz, iç ve dış, yer ve gök, karanlık ve aydınlık, dünya ve ahiret 

gibi ki elektrik bile artı ve eksi diye ikiye ayrılıyor. O halde "Çiftleri 

yarattı" demek, "bütün çeşit ve sınıflarıyla âlemi yarattı" demeye eşittir. 

Ancak burada asıl sevk, bütün âlemin yaratılışını anlatmak değil, bir 

ortak ve benzeri bulunan bütün eşlerin, bütün çiftlerin yaratılmış 

olduğunu ve dolayısıyla yaratılmışın yaratıcıya eş olamayacağını 

anlatatarak yaratıcının böyle şeylerden tenzih edilmiş olduğunu ve 

birliğini ispat etmektir. Bundan başka "ezvac" ( çiftler ) denmesinde diğer 

bir nükte daha vardır ki, insan hayatı için önceki nimetlerden daha fazla 

önem taşıyan evlenme nimetinin yaratılmasına işaretle şükre yöneltmeyi 

ifade eder. Nitekim çiftler şöyle açıklanıyor: O çiftleri ki yerin 

bitirdiklerinden, önceki âyette anlatılan ve anlatılmayan bitki ve ağaç 

çeşitleri, ve kendi nefislerinden, erkek ve dişi ve daha bilemeyecekleri 

şeylerden ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de bir insanın hatırına 

gelmiştir. 

 

37- Onlara bir delil de gecedir. Mekânda tecelli eden ( görülen ) ilâhî 

kudreti hatırlattıktan sonra, bununla da zamanda tecelli eden ilâhî 

kudrete işaret buyuruluyor. Şöyle ki: Ondan gündüzü yüzeriz. "Selh 

kelimesi, biri diğerinin lazımı iki mânâ ile kullanılır saymak çıkarmak: 

denilir ki, "koyundan deriyi yüzdüm, soydum, giderdim" demek olur. 

Diğerinde ise "Koyunu deriden soydum" denilir ki, açtım, meydana 

çıkardım demek olur. Türkçe'de de "elmayı soydum" yahut "elmanın 

kabuğunu soydum" dediğimize göre, biz de "soymak" kelimesinde bu iki 

şekli, farklı farksız kullanıyoruz demektir. Burada her iki mânâ ile de 

tefsir edilmiştir ki, ikisi de doğrudur. Birincisine göre geceden gündüzün 

yüzülmesi, bir kurbanın derisi yüzülüyormuş gibi çevreden ışığın sıyrılıp 
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sönmesiyle, asıl yokluğu hatırlatan karanlığın ortaya çıkışı, yani akşam 

olma hadisesi demek olur ki, "derken bir de bakarlar ki, onlar karanlığa 

dalmışlardır" sözünde takib ve müfâcee ( hemen arkasından ve birden 

bire oluş ) bu mânâda açık olduğundan tefsircilerin çoğu bu yönü tercih 

etmişlerdir. Bu şekilde gece yalnız bir korkutma delili olarak hatırlatılmış 

oluyor. İkinci mânâya göre ise geceden gündüzün yüzülmesi, karanlık 

içinden aydınlığın çıkarılması, yani sabah olma hadisesi olmuş oluyor ki, 

bunda ölülere hayat vermekten örnek olan bir müjde neşesi vardır. 

Nitekim "geceler gebedir" denilir. Buna göre "Bir de bakarlar ki onlar 

karanlığa dalmışlardır." ifadesi, yine aynı günün sonunun geceye 

varacağını göstermiş olur. 

 

38- Güneş de, bir âyettir. Yani gece ve gündüzün sebebi gibi görünen 

güneş de Allah'ın kudretine bir delildir. Kendisi için takdir edilen bir 

müstekar için cereyan ediyor ( akıp gidiyor ). Güneşin bu akışının yalnız 

mekanda hareketi diye anlamamalı, mekan ve zamanla ilgili bütün 

eserleri ve durumlarıyla varlık âleminde sürüp gitmesi mânâsına 

anlamalıdır. Mesela ışık ve ısı yayması da onun bir cereyanı ( akışı )dır. 

 

MÜSTEKARR: Mimli masdar, ismi zaman, ismi mekan olabildiği, da 

birkaç mânâya geldiği için, bu ifade birçok mânâlara uygundur. 

 

Birincisi: Güneş kendisi için takdir ve tahsis edilmiş ve istikrar sebebiyle, 

yani sabit bir karar, düzenli bir kanun ile cereyan eder. Hesapsız, başı 

boş, kör bir tesadüf ile değil. 

 

İkincisi: Bir istikrar için, yani kendi âleminde bir karar ve ölçü meydana 

getirmek hikmet ve gayesiyle yahut sonunda bir sükunete erip durmak 

için cereyan ediyor ( akıp gidiyor ). 

 

Üçüncüsü: İsmi zaman olduğuna göre kendine mahsus bir istikrar 

zamanı için, yani duracağı bir vakte, belirli bir zamana kadar cereyan 

eder ki, bu vakit, "Güneş toplanıp dürüldüğü zaman." ( Tekvir, 81/1 ) 

ifadesindeki vakittir. 

 

Dördüncüsü: İsmi mekan olduğuna göre, kendine özgü bir istikrar yerine 

mahsus, yani yerinde sabit olarak cereyan eder, kendi ekseninde döner 

yahut kendisinin karargahı olan âlemin menfaatleri için cereyan eder. Bu 

mânâda vatana hizmet için bir teşvik de vardır. Nihayet birinci "ilâ" 

mânâsına olmak üzere şu mânâ da vardır: Kendisi için bir istikrar 
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noktasına doğru gitmektedir. Tatbiki, birkaç şekilde açıklamaya 

muhtemel bulunan bu mânâya göre, güneşin diğer bir merkeze doğru 

hareket etmekte bulunduğu da anlaşılabiliyor. Nitekim bir hadis-i şerifte 

de "Güneşin istikrar yeri Arş'ın altındadır." diye rivayet edilmiştir. 

 

İşte o, şaşırtıcı cereyan o azîz ve alîm olan Allah'ın takdiridir. Yani 

kudretiyle her şeye galib ve hakim ve ilmiyle her şeyi kuşatmış olan ve 

sana Kur'ân'ı indirip doğru yolu gösteren Allah'ın takdiri, yani bütün 

sınırlarını ve genişliklerini bilip biçmesiyledir. Yoksa ne yaptığını bilmez, 

kör bir tabiatın eseri değil, bizzat ezelî bir müessir ( etken ) hiç değildir. 

 

39- Aya gelince ona konak konak ölçü biçmişizdir. O güneş gibi istikrarlı 

bir şekilde akıp gitmez. Ona birtakım konaklar ve her konaklamaya göre 

bir ölçü tayin etmişizdir. Gezegendir, her gün bir konak yerine gelir, her 

konağa göre bir şekilde görünür. Araplar, ayın konaklarını şunlarla 

saymışlardır: Şertan, butayn, süreyya, deberan, hek'a, hen'a, zira', nesre, 

tarf, cebhe, zübre, sarfe, avva, simâk, gafir, zubânâ, iklîl, kalb, şevle, 

neâim, belde, sa'düzzâbih, sa'dübüla', sa'düssüud, sa'dül'ahbiye 

fer'uddelvil, muahhar, reşa. Bunlardan her gece bir konağa konar da 

geleceğe kadar nuru ( aydınlığı ) arta arta, sonra da eksile eksile son 

konakta -ki kavuşumdan öncedir- iyice incelir, kavislenir. Nihayet dönüp 

eski urcun gibi olana kadar. 

 

URCÛN: Eğri salkım çöpü demektir. Özellikle hurma salkımının dip çöpü 

ki eskisi, yani geçen seneninki, daha ince, daha eğri, daha renkli olur. Bu 

benzetme, çok şaşırtıcı bir güzelliktedir. Zannedildiği gibi hilâlin ilk ve 

son şeklini göstermekle kalmıyor, Ay'ın o konaklarda giderken dünya 

etrafında bir ayda kat ettiği yörüngenin bir hattını da göstermiş oluyor. 

 

Eski denilmekle bu yörünge üzerinde Ay'ın her konaktaki hacmi de hayal 

ettirilmiş bulunuyor ki, eski astronomiciler bu benzetmenin inceliğini 

kavrayamazlardı. 

 

40-Bu takdir o kadar güzel ve bu vazife dağılımı o kadar yerindedir ki ne 

güneşin kendisine aya çatmak yaraşır, ne gece gündüzün önüne geçer. 

Hepsi bir felekte ( yörüngede ) yüzerler. Biri diğerine çarpmaz, vazifeleri 

o kadar güzel ve düzenli dağıtılmıştır. "yüzerler" çoğul kipiyle 

getirilmekle hepsinden maksadın, yalnız güneş ve aydan her biri değil, 

bütün gök cisimleri olduğu anlatılmıştır. Bu bakımdan yeni astronomi 

kanunlarına işaret eden bu âyetin bir benzeri Enbiyâ Sûresi'nde geçmiş 
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olduğundan ( Enbiyâ, 21/33 ) âyetinin tefsirine bakınız. 

 

Yalnız güneşin yüzdüğü felek nedir? Bu bir yörünge olduğuna göre, onun 

da bir gezegen olması gerekmiyor mu? diye sorulabilir. Gerçi ekseni 

etrafında da dönme yeri mânâsına yörünge denebilirse de bundan zahir ( 

açık ) olan, güneşin yukarda anlatıldığı üzere, hadis-i şerifin gösterdiği 

gibi arşın altında diğer bir istikrar yerine, bir merkeze doğru hareket 

ettiğini ve dolayısıyla onun yüzdüğü feleğin de ona olan yörünge ve 

hareket yeri olduğunu kabul etmek gerekir. 

 

41- Bizim, dolu gemide nesillerini taşımamız da kendileri için bir delildir. 

"Dolu gemi" denilince önce Hz. Nuh'un gemisi hatıra gelir. Fakat burada 

"nesilleri" kaydı, bunu kastetmeye engeldir. Bu karîne ( ipucu ) ile burada 

"dolu gemi", hamile kadınların rahimlerinden mecazdır, beliğ bir 

istiâredir. Evet babanın sülbünden ( belinden ) bir tufan ile atılan 

nesiller, anaların rahimlerinde Hz. Nuh'un gemisi gibi bir kurtuluş 

gemisi bulur. 

 

42- Kendileri için onun gibi binecek şeyler de yarattık. Bu bütün deniz ve 

kara bineklerini içine alır. 

 

43- Ve dilesek onları, o nesilleri dolu gemi gibi olan rahimlerde, 

kendilerini de onun gibi bindikleri gemilerde boğarız da ne o nesiller için 

bir feryatçı, bir feryad eden veya feryada yetişen bulunur ne de berikiler 

boğulmakta oldukları denizden kurtarılırlar. 

 

44- Ancak bizden bir rahmet ile ve bir zamana kadar yaşatmak için 

olursa başka. Ancak o takdirde kurtarılırlar. 

 

45-46- "Onlara: Korunun... dendiği zaman..." Objektif ve yaratılışla ilgili 

delillerden sonra Allah'ın indirdiği âyetlerden de yüz çevirdiklerini 

açıklamadır. 

 

47- "Onlara: Allah'ın size verdiği rızıktan infak edin dendiği zaman inkâr 

edenler dediler ki..." Bu âyetin zındıklar hakkında indiği söylenir. 

Mekke'de birtakım zındıklar, sadaka ve yardım için teşvik edildiklerinde 

Allah fakir edecek, biz besleyeceğiz öyle mi? diye böyle küfür ederlermiş 

ki, bu zındıkların eski İran'dan aksetmiş olmaları gerektir. 

 

48- Bir de derler ki ne zaman bu vaad? Bu ölülerin dirilmesi, bu Allah'ın 
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huzuruna getirilme vaadi eğer doğru iseniz, yani böyle diyerek alay etmek 

isterler. 

 

49- Fakat başka değil, bir tek çığlığa bakıyorlar. Ki ilk üfürülüşü, yani 

sûrun birinci üfürülüşü. Bir çığlık ki un idgamıdır. Yani bir çığlık ki, onlar 

birbirlerine geçmiş çekişip dururlarken kendilerini alıverir. 

 

50- O zaman artık bir tavsiyeye, -hiçbir işleri hakkında bir kelime vasiyet 

etmeye- bile güçleri yetmez. Ailelerine de dönecek değiller. 

 

Meâl-i Şerifi 

 

51- Sûr'a üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine 

doğru akın ediyorlar. 

 

52- Onlar: "Eyvah başımıza gelenlere! Mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O 

Rahmân'ın vaad buyurduğu işte bu imiş. Gönderilen peygamberler de 

doğru söylemişler" derler. 

 

53- Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış 

huzurumuza getirilmişlerdir. 

 

54- Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak 

yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. 

 

55- Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk 

etmektedirler. 

 

56- Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. 

 

57- Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. 

 

58- ( Onlara ) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır. 

 

59- Ey günahkârlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. 

 

60-61- "Ey Âdemoğulları! Şeytana tapmayın, o size apaçık bir düşmandır 

ve bana kulluk edin, doğru yol budur, diye size and vermedim mi?" ( 

buyurulacak ) 
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62- Böyle iken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman 

düşünmüyor muydunuz? 

 

63- İşte bu size vaad edilen cehennemdir. 

 

64- Bugün yaslanın ona bakalım inkâr ettiğiniz için. 

 

65- Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize 

elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. 

 

66- Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola 

dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler? 

 

67- Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri 

gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi. 

 

51-54- "Sûra üfürülür." İkinci üfürüş: "Sonra ona bir daha üfürülür, bu 

kere de o yıkılanlar kalkmış, bakıyorlardır." ( Zümer, 39/68 ), "O gün hiç 

kimseye zulmedilmez..." Burada a kadar o gün onlara söyleneceği hikâye 

etmektir. 

 

55-58- Haberiniz olsun ki, cennetlikler, salih amellerle cennete sahip 

olanlar. Gerçi cennete girmek, esas itibarıyla Allah'ın lütfuyladır. Fakat 

"ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz" buyurulması itibarıyla 

burada bu mânâ hatırlatılmıştır. "meyve" denmesi de sırf zevkten çok, 

çalışmanın meyvesine işaret eder. Erîkeler. Erike, haclede, yani gelin 

odasında döşenen süslü koltuktur. Ve onlara iddia ettikleri, istedikleri 

var, davayı kazandılar, yani selam var Rahîm olan, yani sonunda 

müminleri rahmetiyle murada erdiren ve ortağı benzeri olmayan bir 

Rabden doğrudan doğruya söylenen bir selam. Bir hadis-i şerifte Hz. 

Peygamber ( s.a.v. ) demiştir ki: "Cennet ehli nimetleri içinde zevke 

ererlerken kendilerine bir nur parıldar, başlarını kaldırır bakarlar ki 

üzerlerinden Rab, kendilerini cemalinin şerefi ile şereflendirmiş. "Ey 

cennet ehli! 

 

Selam üzerinize olsun." buyuruyor. İşte ilâhî sözü budur. Bunun üzerine 

onlara nazar buyurur, onlar da O'na bakarlar ve baktıkları müddetçe 

diğer nimetlerden hiçbir şeye iltifat etmezler. Ta perdeleninceye kadar ki, 

o zaman da üzerlerinde ve yurtlarında nur bâki kalır. 
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59-65- Sizden birçok nesilleri şaşırttı, yani birçok toplumların ahlâklarını 

bozdu. "Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz..." İşte Nur Sûresi'nde 

"O gün onların dilleri, elleri ve ayakları, işledikleri şeyler hakkında 

kendilerine şahitlik ederler." ( Nur, 24/24 ) buyurulan gün, bu gündür. 

 

66- "Eğer dileseydik gözlerini üzerinden silme ederdik." Bu da ahirete ait 

zannedilmiş ise de dünyaya ait bir tehdit olarak "bir tek çığlığa 

bakıyorlar" sözüne atfedilmiş olması, mânâ itibarıyla daha uygundur. 

Yani ahirette öyle olacağı gibi biz de dilersek şimdi o nankörlüğü yapan, 

"Allah dileseydi onları doyururdu" diyen kâfirlerin gözlerini büsbütün 

siler, kör ediverirdik de yola dökülürlerdi, yola gelmekte yarış ederlerdi. 

Çünkü her küfredenin gözü kör edilivermiş olsaydı, bu bir sığındırma 

olur, hepsi imana gelirdi. Fakat o kâfirler nerden görecekler? Burada 

"görmez" kalb gözü ile tefsir edilmiştir. Yani o kadar ilâhî delilleri 

görmeyen o basiretsiz kâfirler, bunu böyle yapabileceğimizi idrak 

etmezler. 

 

67- Dilesek onları tam kuvvetleri çağında mesh de ediverir ( kılıklarını 

değiştirir ) oldukları yere donduruverirdik de ne geçebilir ne 

dönebilirlerdi. Şu halde böyle irade buyurulmuyorsa yapılamayacağından 

değil, cezaları ahirette verileceği içindir. Bununla beraber: 

 

Meâl-i Şerifi 

 

68- Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak, yaratılışta onu ( güç ve 

kuvvetini alarak ) tersine çeviriyoruz. Hâlâ akıllanmayacaklar mı? 

 

69- Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da... O sadece bir öğüt ve 

apaçık bir Kur'ân'dır. 

 

70- ( Bu ), diri olanları uyarmak ve kâfirlere de azab sözünün hak olması 

içindir. 

 

71- Şunu da görmediler mi: Biz onlar için kudretimizin meydana 

getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip 

bulunuyorlar. 

 

72- Onları, kendilerinin hizmetine vermişiz de, hem onlardan binekleri 

var, hem de onlardan yiyorlar. 
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73- Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hâlâ 

şükretmeyecekler mi? 

 

74- Onlar, Allah'tan başka birtakım ilâhlar edindiler. Güya yardım 

olunacaklar. 

 

75- Onların, onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı 

askerlerdir. 

 

76- O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz, 

dışlarını da. 

 

77- İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi 

apaçık bir hasım kesildi? 

 

78- Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: "Kim diriltecekmiş o 

çürümüş kemikleri?" dedi. 

 

79- De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecek ve o her yaratmayı bilir." 

 

80- Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan O'dur. Şimdi siz ondan 

tutuşturmaktasınız. 

 

81- Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya kâdir değil midir? 

Elbette kâdirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. 

 

82- O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da hemen 

oluverir. 

 

83- O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu ( hükümranlığı ) elinde 

bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz. 

 

68- Bununla beraber her kimin ömrünü uzatıyorsak; gençlik çağında 

almayıp uzun ömürle yaşatıyorsak yaratılışta tepesi üstü dikiyoruz. Yani 

başlangıçtakinin, gençliğin aksine olarak günden güne kuvvetten 

düşürüp zayıflığını artırıyor, ölüme doğru yürütüyoruz. Hâlâ 

akıllanmayacaklar mı?Bunu yapan kudretin daha önce o gözle silmeyi ve 

kılık değiştirmeyi de yapabileceğini anlayıp da doğru yolu tutmayacaklar 

mı? 
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69- Biz ona, yani peygambere şiir öğretmedik. Bu söylenenleri bir şiir 

saymamalıdır. Kur'ân'ın ne söz olarak, ne de mânâ olarak şiir olmadığı 

açıktır. Bir kere Kur'ân'ın sözlerinde şiir sözünün vezin ve kafiyesi yoktur. 

Mânâ bakımından ise şiir, gerçek olup olmadığı aranmaksızın 

hoşlandırmak veya tiksindirmek, coşturmak veya küstürmek gibi hisleri 

gıcıklayan hayalî kuruntulara, zanna dayanan kıyaslara, duygu 

oyunlarına aittir. Kur'ân ise Hakk'ın doğru yolunu gösteren hikmetler ve 

hükümler ile irfan nuru, kesin iman rehberi bir ilâhî yadigârdır. Fakat 

kâfirlerin birçokları onu bir şiir gibi düşünmek ve düşündürmekte ısrar 

ettikleri ve bu şekilde peygamberi bir şair gibi tanıttırmak istedikleri için 

buyuruyor: Biz ona şiir öğretmedik. Hem o , ona yaraşmaz da. Çünkü 

"Şairlere gelince onlara da azgınlar uyar." ( Şuara, 26/224 ). Ne 

peygamberlik makamına şairlik yaraşır, ne de Kur'ân'a şiir demek. 

 

O Kur'ân başka değil, ancak bir zikir; sırf Allah tarafından bir öğüt ve 

irşad ve apaçık bir Kur'ân'dır. İbadetlerde ve ibadethanelerde okunacak 

Allah kelâmıdır. 

 

70- Hayatı, yani aklı, duygusu olanı korkutup, gafletten uyandırmak, 

küfürde ısrar ile kâfirlik edenler aleyhine azab sözünün hak olması için. 

Bundan önce çoklarına olduğu gibi azab ile hükmün vacib olması için. 

 

71-76- Şunu da mı görmediler, o gafiller ki, uyanmıyorlar. Biz kendileri 

için ellerimizin yaptığı şeylerden, yani başka hiçbir sanatın katkısı 

olmayıp, doğrudan doğruya kendimizin var ettiğimiz nimetlerden en'am, 

yumuşak hayvanlar yarattık... Bu hatırlatmada birçok yönlerden 

incelikler vardır ki, bunu tefsirden çok, okuyanların zevki takdir 

edecektir. 

 

77-78-79- "İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi?" 

Rivayet olunuyor ki Ubey b. Halef Hz. Peygamber ( s.a.v. )'in huzuruna 

bir çürümüş kemikle gelmiş, onu eliyle ufalayarak "Allah bunu böyle 

çürüdükten sonra diriltir der misin?" demiş. "Evet, seni de diriltir ve 

ateşe kor." buyurmuş ve bu âyet, bu sebeple inmiştir. Ve O, yaratmanın 

hepsini hakkıyla bilir. Yani her yarattığını bütün incelikleriyle, her 

birinin toplanan ve dağılan bütün parçaları, usul ve fürûu ( aslı ve dalları 

), durumları, halleri, nicelikleri, miktarları, her türlü özellikleriyle bilir. 

Her yaratmayı, yaratmanın her türlüsünü bilir, maddeli maddesiz, âletli 

âletsiz, örnekli örneksiz, gerek ilkin, gerek sonra her çeşidini bilir. Bütün 

mesele bundan ibarettir. 
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80- O Allah, size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı. Meşhur olan bu ağaç, 

"merh" ile "afar" denilen iki ağaçtır ki, ikisi de yemyeşil, suları damlarken 

merh çakmak yerinde afare sürtülmek suretiyle ateş çıkarılır, bedevîlerce 

bilinmektedir. Bunun birini erkek, birini dişi yerinde de varsaymışlardır. 

Bununla beraber "Her ağaçta bir ateş vardır. Fakat merh ile afar bol 

bulmuştur" diye bir mesel vardır. Bu bakımdan bazı tefsirciler 

demişlerdir ki, ağaçtan maksat cinstir. Merh ve afar misal yoluyla 

anılmıştır. Ancak burada dikkate değer nokta şudur ki, bundan maksat 

ağaçtaki odun veya kömürü göstermek değil, sürtme ve temas ile yeşil 

ağaçtan meydana gelen hararet ve tutuşmayı anlatmaktır. Bu ise şimdi 

bildiğimize göre bir elektrik olayıdır. Demek ki bu şekilde âyet elektriğe 

işaret etmiş ve bu işaretten "ol" emrini anlamaya zihinleri yaklaştırmak 

için bir misal de verilmiş oluyor. Yapmış da siz ondan çakıp çakıp hemen 

tutuşturuyorsunuz. Yani bilfiil deneyle bildiğiniz şüphesiz bir ateş. 

Demek ki sırf teorik akıl ile bilinemeyecek gerçekler deneyle ortaya çıkar. 

 

81- Hem o gökleri ve yeri, yani bütün şu âlemi yaratmış olan Allah, 

onların benzerini, onlar gibisini, yani o çürümüş insanlar gibi küçüğünü, 

hatta bütün o âlemin benzerini diğer bir yaratış ile, yine yaratmaya kâdir 

değil midir? Evet kâdirdir. Ve o, öyle yaratan, öyle bilendir. 

 

82- O'nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece "ol!" demektir. O hemen 

oluverir. 

 

83- O halde tesbih O'na, her şeyin hükümranlığı elinde bulunan, her 

şeyde dilediği gibi tasarruf eden Sübhan'a ( şanı yüce Allah'a ) dır. Hep de 

döndürülüp O'na götürüleceksiniz. O'na Yasin sahibi ( Habib Neccar ) 

gibi koşa koşa iman ve İslâm ile, kendi rızasıyla dönüş yaparak, 

bağışlanmaya ve ikrama kavuşmak istemeyenler de sonunda zorla 

döndürülecekler, yakalanıp O'nun yüce huzuruna götürülecekler, 

hesapları görülüp cezaları verilecektir. 

 

İbnü Abbas hazretlerinden rivayet edilmiştir ki Yasin hakkında rivayet 

edilen faziletlerin, niçin ona mahsus olduğunu bilmiyordum, bu âyet için 

inmiş. 

 

Melekût ( hükümranlık ) yukarılarda da geçtiği üzere "mülk"ün mübalağa 

sigasıdır ki, tam bir hakimiyetle saltanatın idare sırları demektir. 
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Şimdi bu melekût ve döndürülmeye bir açıklama olmak üzere 

"Vessâffâti" Sûresi başlıyor. 

 

 

Yasin Suresinin İnişi  

 

Sûre, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke'de 

inmiştir. 83 ( seksenüç ) âyettir. Sûreye isim olarak verilen "yâsîn"in, 

genellikle "Ey insan!" manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, 

Hz. Peygamber'dir. Yani Peygamberimizin bir ismide Yasindir.Yâsîn 

sûresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve müslümanlar arasında ayrı bir 

önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır.  

 

Yasin Suresi Kaç Ayet  

 

 

 

Mekkîdir, seksen üç âyettir. ( 83 ) 

 

Hz. Peygamber ( saa ) şöyle buyuruyor: “Her şeyin bir kalbi olduğu gibi 

Kuran’ın da bir kalbi vardır ve o Yasin Suresidir.” 

 

İmam Bakır ( as ): “Her kim ömründe bir defa Yasin Suresini okursa, 

Allah dünya ve ahirette, yerdeki ve göklerde yarattıklarının sayısıca onun 

hakkında sevap yazılmasını emreder ve bir o kadar da günahlarının 

silinmesini emreder. Fakirlik, borç, ev hasarı, mutsuzluk, delilik, kötü 

hastalıklar, vesvese, şüphecilik ve ölüm zorluğunu ondan uzaklaştırır. 

Ölüm anında Allah Teala’nın kendisi melekleri vasıta koymaksızın onun 

ruhunu teslim alır.” 

 

Yasin Suresinin Hikmeti 

 

YASİN SURESİNİN HİKMETİ 

- Kim bu sureyi ihlasla okursa içinde Yasin olmayan Kur'ân'ı on defa 

okuyup hatmetmiş gibi Allah kendisine sevab ihsan eder. 

Tirmizî, Enes îbn-i Mâlik'ten 

 

- Geceleyin Allah'ın rızasını gözeterek Yasin Suresini okuyan kimsenin 

günahları bağışlanır, Öyleyse bu sureyi ölülerinize okuyun. 

Taberâni Ebu Hureyre'den 
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- Her gece Yasin Suresini okumaya devam ederek bu hal üzere ölen kimse 

şehit olarak vefat eder. 

Taberâni, Ebu Hureyre'den 

 

- Yasin Suresi 7, 21 veya 41 defa okunursa tesirinde şek ve şüphe olmadığı 

beyan edilmiştir. Allahû Tealâ'nın bütün taleplerini gerçekleştireceği 

ihtiyaç duyduğu şeyleri yerine getireceği söylenmiştir. 

Yüksek dereceli memurların yanında işlerinin kolaylıkla halledilmesini 

isteyen kimse 7, 25 veya 41 defa Yasin okuyarak girsin. Allah ( c.c ) onun 

ihtiyacını mutlaka yerine getirir. 

 

- Mühim islerin halli için: Yasin Suresi arka arkaya 4 kere okunmalıdır. 

Her mübin âyeti okunduğunda 7 defa "mübin duası" okunmalı. 

"La ilahe illallâhül hakkul mübîn" 

- Bu zikri günde 100 defa okuyanın rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve 

fakirlikten halâs olur. Günde 1000 defa okuyanın ahlâkı güzelleşir. 

Tabiatı salâha erer 

 

Yâsin sûresini çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardir: 

 

1. Aç kimse okursa karni doyar 

2. Çiplak kimse okursa, giyinir; 

3. Bekâr okursa, kismeti açilir, evlenir; 

4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur; 

5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur; 

6. Yolculuk halinde olan, yol sikintisindan kurtulur; 

7. Kaybi olan, kaybettigine kavusur; 

8. Ölüm halinde okundugunda, sikintilar kaybolur; 

9. Susuz okudugunda, susuzlugunu giderir; 

10. Hasta okudugunda, eceli gelmemisse, sifa bulur." 

 

-Kur'ân-in kalbi Yâsin sûresidir. Allââh ve ahireti dileyerek bir kimse 

Yâsîn'i okursa, Allâh kendisini mutlaka bagislar. Ölülerinize Yâsîn 

okuyunuz."  

 

Yasin Suresi Fazileti  
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Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

 

“Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse 

şehid olur. ) 

 

( Kur’ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına 

sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.” 

 

“Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek 

gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. 

Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep 

duâ ederler.” 

 

“Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile 

Mu’avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.” 

 

“Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları 

hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.” 

 

“Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve 

doymuş olarak kabre girer.” 

 

“Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki 

melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. 

Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.” 

 

“Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak 

okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun 

okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. 

Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan 

okursa, suya kavuşur.” 

 

“Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve 

orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn’in her harfi miktarınca 

mağfiret eder.” 

 

“Kur’ân-ı kerîmin kalbi Yasîn’dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allahı 

ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn’i okursa, Allah kendisini 

mutlaka bağışlar.” 
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“Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak 

ölür.” 

 

“Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın magfiretine 

kavuşmuş halde sabahlar.” 

 

Yasîn sûresinin faydaları 

 

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: 

 

“Kur’ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında “Azîme” denir. O 

sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre 

Yasîn sûresidir.” 

 

Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı: 

 

1- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur. 

 

2- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz. 

 

3- Ölürken Cennet meleklerini görür. 

 

4- İnsan korktuğundan emin olur. 

 

5- Garipler yardımcı bulur. 

 

6- Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir. 

 

7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur. 

 

8- Bekarların evlenmesi kolay olur. 

 

9- Elbisesi olmayan elbise bulur. 

 

10- Gayb olan şey bulunur. 

 

Fakat bunlara niyyet ederek ve inanarak okumak lazımdır. 

 

İmâm-ı Şa’rânî buyuruyor ki: 
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“Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse 

hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun 

kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe 

edilmiştir.” 

 

Malik bin Yesar ( ra )’ dan rivayet edilmiştir: Peygamber ( sav ); 

“Kur’an’ın kalbi Yasin-i Şerif’tir. Kim onu Allah rızasını talep ederek ve 

ahiret sevabı için okursa, Allah onun günahlarını magfiret eder. Onu 

ölülerinizin üzerine okuyunuz.” buyurdu. 

 

-Ebu Hureyre ( ra )’ dan rivayet edilmiştir: Peygamber ( sav ) şöyle 

buyurdu; “Kim bir gecede, Allah rızası için Yasin’i okursa günahları af 

olunur.” 

 

-Enes ( ra )’ dan rivayet edilmiştir: dedi ki; Rasulullah ( sav ) buyurdu: 

“Herşeyin bir kalbi vardır ve Kur’an’ın kalbi de Yasin’dir. Her kim Sure-i 

Yasin’i okursa Allah ona bu sureyi okuması sebebiyle Kur’an’ı on kere 

okumuş kadar sevap ihsan eder.” 

 

-Hz. Ali ( ra )’ den rivayet edildigine göre Rasulullah ( sav ) kendilerine 

şöyle demiştir: “Ya Ali! Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on 

bereket vardır; 

 

1-Yitigi olan okursa yitigine kavuşur, 

 

2-Mahkum okursa hapisten kurtulur, 

 

3-Çıplak okursa giydirilir, 

 

4-Onu okuyan aç doyar, 

 

5-Bekar okursa evlendirilir, 

 

6-Yolcu okursa yolculugunda yardım görür, 

 

7-Susuz okursa suya kanar, 

 

8-Hasta okursa afiyet bulup iyileşir, 

 

9-Korku içinde olan okursa korktugundan emin olur, 
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10-Ölümcül hastanın yanında okunsa elem ve ızdırabı hafifler. 

 

-Aişe ( ra )’ dan; “Muhakkak ki Kur’an’da bir sure vardır. Kendisini çok 

okuyana şefaat eder. Dinleyen ise magfiret olunur. O, Sure-i Yasin dir. 

 

Yasin Suresi Arapca Text olarak 

 

 ُسۡوَرةُ يسٓ 

ِحيمِ  ِن ٱلرَّ َٰـّ ۡحَم  بِۡسِم ٱهللِ ٱلرَّ

ۡستَِقيٍم   ِصَرٲٍط    َعلَىَّٰ (  ۳) ٱۡلُمۡرَسِلينَ  لَِمنَ  إِنَّكَ ( ۲)  ٱۡلَحِكيمِ  َوٱۡلقُۡرَءانِ ( ۱يٓس )  ِحيمِ  ٱۡلعَِزيزِ  تَنِزيلَ (  ٤)  مُّ (  ٥)  ٱلرَّ

ِفلُوَن )قَۡوًم   ِلتُنِذرَ  َٰـّ آ أُنِذَر َءابَآُؤُهۡم فَُهۡم َغ   فِىٓ  َجعَۡلنَا إِنَّا ( ٧يُۡؤِمنُوَن )   الَ  فَُهمۡ  أَۡكثَِرِهمۡ  َعلَىَّٰٓ  ٱۡلقَۡولُ  َحقَّ  لَقَدۡ ( ٦ا مَّ

ِقِهمۡ  َٰـّ الً   أَۡعنَ َٰـّ ۡقَمُحوَن )  أَۡغلَ ُهۡم   ِمن   َوَجعَۡلنَا (  ۸فَِهَى إِلَى ٱْۡلَۡذقَاِن فَُهم مُّ َٰـّ ا فَأَۡغَشۡينَ
ا َوِمۡن َخۡلِفِهۡم َسدًّ  بَۡيِن أَۡيِديِہۡم َسدًّ 

ۡڪَر   ٱتَّبَعَ  َمنِ  تُنِذرُ   إِنََّما ( ۱۰لَۡم تُنِذۡرُهۡم اَل يُۡؤِمنُوَن )  أَمۡ  َءأَنذَۡرتَُهمۡ  َعلَۡيِہمۡ  َوَسَوآء  ( ۹فَُهۡم اَل يُۡبِصُروَن )  ٱلذ ِ

ۡرهُ بَِمۡغِفَرةٍ  َوأَۡجٍر  َڪِريٍم )  َن بِٱۡلغَۡيِبِۖ فَبَش ِ َٰـّ ۡحَم قَدَُّمواأ   َما  َونَۡڪتُبُ  ٱۡلَمۡوتَىَّٰ  نُۡحىِ   نَۡحنُ  إِنَّا ( ۱۱َوَخِشَى ٱلرَّ

بِيٍن  )  هُ فِٓى إَِماٍم  مُّ َٰـّ َرُهۡمْۚ َوُكلَّ َشۡىٍء أَۡحَصۡينَ َٰـّ ثاَلً  لَُهم َوٱۡضِربۡ (  ۱۲َوَءاثَ بَ  مَّ َٰـّ َجآَءَها ٱۡلُمۡرَسلُوَن   إِذۡ  ٱۡلقَۡريَةِ  أَۡصَح

ٓ  إِذۡ ( ۱۳) ۡرَسلُوَن ) فََكذَّبُوُهَما  ٱۡثنَۡينِ  إِلَۡيِہمُ  أَۡرَسۡلنَا ۡزنَا بِثَاِلٍث  فَقَالُٓواأ إِنَّآ إِلَۡيُكم مُّ   بََشر    إِالَّ  أَنتُمۡ  َمآ  قَالُواأ ( ۱٤فَعَزَّ

ۡثلُنَا  ُن ِمن َشۡىٍء إِۡن أَنتُۡم إِالَّ تَۡكِذبُوَن ) م ِ َٰـّ ۡحَم   َوَما( ۱٦)  ونَ لَُمۡرَسلُ  إِلَۡيُكمۡ  إِنَّآ  يَۡعلَمُ   َربُّنَا  قَالُواأ ( ۱٥َوَمآ أَنَزَل ٱلرَّ

غُ  إاِلَّ  َعلَۡينَآ  َٰـّ نَّا َعذَاب  أَِليم   ) قَالُٓواأ (  ۱٧)  ٱۡلُمبِينُ  ٱۡلبَلَ (  ۱۸إِنَّا تََطيَّۡرنَا بُِكۡمِۖ لَٮِٕن لَّۡم تَنتَُهواأ لَنَۡرُجَمنَُّكۡم َولَيََمسَّنَُّكم م ِ

ٓٮُِٕرُكم  قَالُواأ  َٰـّ ۡسِرفُوَن )  َط ۡرتُمْۚ بَۡل أَنتُۡم قَۡوم   مُّ عَُكۡمْۚ أَٮِٕن ذُڪ ِ قَۡوِم  ( َوَجآَء ِمۡن أَۡقَصا ٱۡلَمِدينَِة َرُجل   ۱۹مَّ َٰـّ  يَۡسعَىَّٰ قَاَل يَ

ۡهتَُدوَن )  يَۡسـَٴلُُكمۡ  الَّ  َمن  ٱتَّبِعُواأ ( ۲۰ٱتَّبِعُواأ ٱۡلُمۡرَسِليَن )  ا َوُهم مُّ فََطَرنِى َوإِلَۡيِه   ٱلَِّذى  أَۡعبُدُ  الَٓ   ِلىَ  َوَما (  ۲۱أَۡجًر 

ا َواَل يُنِقذُوِن  َءاِلَهةً إِن يُِرۡدِن ٱل ُدونِِهۦۤ  ِمن  َءأَتَِّخُذ ( ۲۲تُۡرَجعُوَن ) عَتُُهۡم َشۡيـ   َٰـّ ُن بُِضر ٍ  الَّ تُۡغِن َعن ِى َشفَ َٰـّ ۡحَم رَّ

ا إِن ِىٓ ( ۲۳) بِيٍن )   لَِّفى إًِذ  ٍل  مُّ َٰـّ لَۡيتَ   قَالَ  ٱۡلَجنَّةَِۖ  ٱۡدُخلِ  قِيلَ ( ۲٥)  فَٱۡسَمعُونِ  بَِرب ُِكمۡ   َءاَمنتُ  إِن ِىٓ ( ۲٤َضلَ َٰـّ   قَۡوِمى يَ

َوَمآ أَنَزۡلنَا َعلَىَّٰ قَۡوِمِهۦ ِمن  بَۡعِدِهۦ ِمن    ۞ ( ۲٧)  ٱۡلُمۡكَرِمينَ  ِمنَ  َوَجعَلَنِى   َرب ِى ِلى  َغفَرَ  بَِما (  ۲٦)  يَۡعلَُمونَ 

َن ٱلسََّمآِء َوَما ُكنَّا ُمنِزِليَن )    إِالَّ  َكانَتۡ  إِن ( ۲۸ُجنٍد  م ِ
ِمُدوَن )  َصۡيَحةً  َٰـّ َحۡسَرةً (  ۲۹َوٲِحَدةً  فَإِذَا ُهۡم َخ َٰـّ   َعلَى  يَ

ُسوٍل إاِلَّ َكانُواأ بِِهۦ يَۡستَۡہِزُءوَن ) ْۚٱۡلِعبَادِ  ن رَّ نَ  قَۡبلَُهم أَۡهلَۡكنَا  َكمۡ  يََرۡواأ  أَلَمۡ ( ۳۰ َما يَۡأتِيِهم م ِ ٱۡلقُُروِن أَنَُّہۡم إِلَۡيِہۡم اَل   م ِ

  إِنوَ ( ۳۱يَۡرِجعُوَن )
 
ا َجِميع   لََّدۡينَا ُمۡحَضُروَن ) ُكلٌّ َها َوأَۡخَرۡجنَا ِمۡنَہا  َوَءا( ۳۲لَّمَّ َٰـّ  لَُّهُم ٱْۡلَۡرُض ٱۡلَمۡيتَةُ أَۡحيَۡينَ

يَة  

ا فَِمۡنهُ يَۡأُڪلُوَن ) 
ٍت    فِيَها َوَجعَۡلنَا(  ۳۳َحبًّ  َٰـّ ن َجنَّ ۡرنَا فِيَہا ِمنَ   نَِّخيٍل    م ِ ٍب  َوفَجَّ َٰـّ ِمن   ِليَۡأُڪلُواأ ( ۳٤ٱۡلعُيُوِن )  َوأَۡعنَ

بُِت ٱْۡلَۡرُض َوِمۡن  ۳٥ أَفاََل يَۡشُڪُروَن )  ِۖثََمِرِهۦ َوَما َعِملَۡتهُ أَۡيِديِهمۡ  ا تُن  َن ٱلَِّذى َخلََق ٱْۡلَۡزَوٲَج ُڪلََّها ِممَّ َٰـّ ( ُسۡبَح

ا اَل يَۡعلَُموَن )   ( ۳٦أَنفُِسِهۡم َوِممَّ
ۡظِلُموَن ) َوَءايَة   ٱلشَّۡمُس تَۡجِرى  وَ (  ۳٧لَُّهُم ٱلَّۡيُل نَۡسلَُخ ِمۡنهُ ٱلنََّہاَر فَإِذَا ُهم مُّ

هُ  َوٱۡلقََمرَ (  ۳۸ ذَٲِلَك تَۡقِديُر ٱۡلعَِزيِز ٱۡلعَِليِم )  ِْۚلُمۡستَقَر ٍ  لََّها  َٰـّ   الَ ( ۳۹َعاَد َكٱۡلعُۡرُجوِن ٱۡلقَِديِم ) َحتَّىَّٰ  َمنَاِزلَ  قَدَّۡرنَ

بَِغى  لشَّۡمسُ ٱ  فِى فَلٍَك  يَۡسبَُحوَن ) ْۚأَن تُۡدِرَك ٱۡلقََمَر َواَل ٱلَّۡيُل َسابُِق ٱلنََّہارِ  لََهآ  يَن 
 
 (  ٤۰ َوُكلٌّ

  َحَمۡلنَا أَنَّا  لَُّهمۡ  َوَءايَة  

يَّتَُہۡم فِى ٱۡلفُۡلِك ٱۡلَمۡشُحوِن )  ن  لَُهم َوَخلَۡقنَا(  ٤۱ذُر ِ ۡثِلِهۦ َما يَۡرَكبُ  م ِ َصِريَخ لَُهۡم    فاََل  نُۡغِرۡقُهمۡ  نََّشأۡ   َوإِن( ٤۲وَن )م ِ

  إاِلَّ ( ٤۳َواَل ُهۡم يُنقَُذوَن ) 
نَّا َرۡحَمةً  عًا إِلَىَّٰ ِحيٍن  )  م ِ َٰـّ بَۡيَن أَۡيِديُكۡم َوَما َخۡلفَُكۡم   َما  ٱتَّقُواأ  لَُهمُ  قِيلَ  َوإِذَا( ٤٤َوَمتَ

ِت َرب ِِہۡم إِالَّ َكانُواأ َعۡنَہا ُمۡعِرِضيَن )  َوَما ( ٤٥لَعَلَُّكۡم تُۡرَحُموَن ) َٰـّ ۡن َءايَ  م ِ
ۡن َءايٍَة    لَُهمۡ  قِيلَ  َوإِذَا(  ٤٦تَۡأتِيِہم م ِ

ا  أَنِفقُواأ  ُ قَاَل ٱلَِّذيَن َڪفَُرواأ ِللَّ  ِممَّ ٍل   َرَزقَُكُم ٱّلِلَّ َٰـّ ُ أَۡطعََمهُ ۥۤ إِۡن أَنتُۡم إِالَّ فِى َضلَ ِذيَن َءاَمنُٓواأ أَنُۡطِعُم َمن لَّۡو يََشآُء ٱّلِلَّ

بِيٍن  )  ذَا َمتَىَّٰ  َويَقُولُونَ (  ٤٧مُّ َٰـّ ِدقِيَن ) ٱۡلوَ  َه َٰـّ   إِالَّ  يَنُظُرونَ  َما ( ٤۸ۡعُد إِن ُكنتُۡم َص
تَۡأُخُذُهۡم َوُهۡم   َوٲِحَدةً    َصۡيَحةً 

ُموَن ) يَ    يَۡستَِطيعُونَ   فاََل ( ٤۹ِخص ِ
ٓ أَۡهِلِهۡم يَۡرِجعُوَن )  تَۡوِصيَةً  َن   ٱلصُّورِ  فِى  َونُِفخَ (  ٥۰َواَلٓ إِلَىَّٰ فَإِذَا ُهم م ِ

َوۡيلَنَا َمن  بَعَثَنَا ِمن ٥۱ٱْۡلَۡجَداِث إِلَىَّٰ َرب ِِهۡم يَنِسلُوَن )  َٰـّ ۡرقَِدنَا  ( قَالُواأ يَ ُن َوَصَدَق  ۗ مَّ َٰـّ ۡحَم ذَا َما َوَعَد ٱلرَّ َٰـّ  َه

 َوٲِحَدةً  فَإِذَا ُهۡم َجِميع   لََّدۡينَا ُمۡحَضُروَن )  إِالَّ   َڪانَتۡ  إِن ( ٥۲ٱۡلُمۡرَسلُوَن )
( فَٱۡليَۡوَم اَل تُۡظلَُم نَۡفس    ٥۳َصۡيَحةً 
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ا َواَل تُۡجَزۡوَن إاِلَّ َما ُڪنتُۡم تَۡعمَ  بَ  إِنَّ ( ٥٤لُوَن )َشۡيـ   َٰـّ ِكُهوَن )   فِى ٱۡليَۡومَ  ٱۡلَجنَّةِ  أَۡصَح َٰـّ   ُهمۡ (  ٥٥ُشغٍُل  فَ

لٍ  فِى  َوأَۡزَوٲُجُهمۡ  َٰـّ   فِيَہا  لَُهمۡ ( ٥٦ٱْۡلََرآٮِِٕك ُمتَِّكـُٔوَن )  َعلَى   ِظلَ
ِكَهة   َٰـّ ا يَدَُّعوَن )   فَ م   ( ٥٧َولَُهم مَّ َٰـّ ن قَۡوالً   َسلَ ٍ   م ِ ب    رَّ

ِحيٍم   ُزواأ ٱۡليَۡوَم أَيَُّہا ٱۡلُمۡجِرُموَن )٥۸)  رَّ َٰـّ نَ  أَلَمۡ  ۞ ( ٥۹( َوٱۡمتَ َٰـّ بَنِٓى َءاَدَم أَن الَّ تَۡعبُُدواأ ٱلشَّۡيَط َٰـّ  إِنَّهُ   ِۖأَۡعَهۡد إِلَۡيُكۡم يَ

بِين   )   مُّ
 
ۡستَِقيم   ) ْۚٱۡعبُُدونِى  َوأَنِ ( ٦۰ۥ لَُكۡم َعُدوٌّ  مُّ

ذَا ِصَرٲط   َٰـّ  َكثِيًرا أََضلَّ  َولَقَدۡ ( ۱٦ َه
 أَفَلَۡم تَُكونُواأ   ِِۖمنُكۡم ِجباِلًّ 

ِذِهۦ َجَهنَُّم ٱلَّتِى ُكنتُۡم تُوَعُدوَن ) ٦۲تَۡعِقلُوَن ) َٰـّ   َعلَىَّٰٓ   نَۡختِمُ  ٱۡليَۡومَ ( ٦٤ٱۡليَۡوَم بَِما ُكنتُۡم تَۡكفُُروَن )  ٱۡصلَۡوَها ( ٦۳( َه

أَۡعيُنِِہۡم فَٱۡستَبَقُواأ   َعلَىَّٰٓ   لََطَمۡسنَا نََشآءُ  َولَوۡ (  ٦٥ۡيِديِہۡم َوتَۡشَہُد أَۡرُجلُُهم بَِما َكانُواأ يَۡكِسبُوَن )أَۡفَوٲِهِهۡم َوتَُكل ُِمنَآ أَ 

َرٲَط فَأَنَّىَّٰ يُۡبِصُروَن )  ُهۡم َعلَىَّٰ َمَڪانَتِِهۡم فََما ٦٦ٱلص ِ َٰـّ ا َواَل يَۡرِجعُوَن  ( َولَۡو نََشآُء لََمَسۡخنَ عُواأ ُمِضيًّ  َٰـّ ٱۡستََط

ۡرهُ   َوَمن (  ٦٧) ۡسهُ فِى ٱۡلَخۡلقِ   نُّعَم ِ بَِغى لَهُ ۥۤ َومَ (  ٦۸ أَفاََل يَۡعِقلُوَن )  ِۖنُنَڪ ِ ۡعَر َوَما يَن  هُ ٱلش ِ َٰـّ  إِۡن ُهَو إِالَّ ِذۡكر     ْۚا َعلَّۡمنَ

بِين   )  مُّ
ا َكانَ  َمن ل ِيُنِذرَ ( ٦۹َوقُۡرَءان   ِفِريَن )  َحيًّ  َٰـّ ا   أَنَّا  يََرۡواأ   أََولَمۡ ( ٧۰َويَِحقَّ ٱۡلقَۡوُل َعلَى ٱۡلَك مَّ َخلَۡقنَا لَُهم م ِ

ِلُكوَن ) َٰـّ ا فَُهۡم لََها َم ًم  َٰـّ َها ( ٧۱َعِملَۡت أَۡيِدينَآ أَۡنعَ َٰـّ ِفعُ  يَہا فِ  َولَُهمۡ (  ٧۲َوِمۡنَہا يَۡأُكلُوَن )   َرُكوبُُہمۡ  فَِمۡنَہا لَُهمۡ  َوذَلَّۡلنَ َٰـّ   َمنَ

ِ  ُدونِ  ِمن   َوٱتََّخُذواأ ( ٧۳أَفاََل يَۡشُكُروَن )   َِۖوَمَشاِربُ    ٱّلِلَّ
  نَۡصَرُهمۡ   يَۡستَِطيعُونَ  الَ ( ٤٧لَّعَلَُّهۡم يُنَصُروَن ) َءاِلَهةً 

ۡحَضُروَن ) َوُهمۡ  وَن َوَما يُۡعِلنُوَن )  إِنَّا  ۘ قَۡولُُهمۡ  يَۡحُزنكَ  فاََل ( ٧٥لَُهۡم ُجند   مُّ ُن أَنَّا   يَرَ   أََولَمۡ ( ٧٦نَۡعلَُم َما يُِسرُّ َٰـّ نَس ٱْۡلِ

بِين   )   فَإِذَا ُهَو َخِصيم   مُّ
هُ ِمن نُّۡطفٍَة  َٰـّ َم َوِهَى    َمن  قَالَ   ِۖۥ   َخۡلقَهُ  َونَِسىَ  َمثاَلً   لَنَا َوَضَربَ (  ٧٧َخلَۡقنَ َٰـّ يُۡحِى ٱۡلِعَظ

ةٍ   ٱلَِّذىٓ  يُۡحيِيَہا  قُلۡ ( ٧۸َرِميم   ) َل َمرَّ َن ٱلشََّجِر  ٧۹ َوُهَو بُِكل ِ َخۡلٍق َعِليم  )  ِۖأَنَشأََهآ أَوَّ ( ٱلَِّذى َجعََل لَُكم م ِ

ۡنهُ تُوقُِدوَن )  ا فَإِذَآ أَنتُم م ِ َوٲتِ  َخلَقَ  ٱلَِّذى أََولَۡيسَ ( ۸۰ٱْۡلَۡخَضِر نَاًر  َٰـّ ِدٍر َعلَىَّٰٓ   ٱلسََّم َٰـّ    ْۚ أَن يَۡخلَُق ِمۡثلَُهم َوٱْۡلَۡرَض بِقَ

ُق ٱۡلعَِليُم )  َٰـّ نَ (  ۸۲َشۡيـ ا أَن يَقُوَل لَهُ ۥ ُكن فَيَُكوُن ) أََرادَ  إِذَآ  ۥۤ  أَۡمُرهُ  إِنََّمآ ( ۸۱بَلَىَّٰ َوُهَو ٱۡلَخلَّ َٰـّ بِيَِدِهۦ    ٱلَِّذى فَُسۡبَح

( ۸۳َملَُكوُت ُكل ِ َشۡىٍء  َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُوَن )   
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Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hoca Kimdir? Biyografisi 

isim : Raşit Tunca 

Göbek ismi : Selim 

Soy Lakabı : Haceliler 

Nickname : Karoglan veya Kar©glan ve imageman 

Baba ismi : Mustafa 

Anne ismi : Rabia 

Dogum : 1970 Başağaç 

Eğitim: 

ilkokul : 1976 -1981 Başağaç 

Ortaokul Lise : 1981 -1988 Sandıklı İmam Hatip Lisesi 

13.06.1988 de 8.25 Diploma notu iyi derece ile Mezun oldu. 

Yüksek Okul Üniversite : 1988 -1989 AÜHF - AYO 

1989 da üniversiteyi 2. dönem sonunda yarım bırakıp terketti, ve 1989 

yazında Avusturya ya Seyahati. 

Mesleki Eğitim : Elektrik Teknisyenliği EBT ve EIT Sigmundsherberg 

Austria 

Lehrabschlussprüfung : Elektrobetriebstechniker 25.01.2006 mit 

bestanden - Landesberufsschule Wiener Neustadt 

Lehrabschlussprüfung : Elektroinstallationstechniker 24.06.2006 mit 

bestanden - Landesberufsschule Stockerau f Elektrotechnik 
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Öksüz: 

1988 de Babasının vefatı 

 

Ankara: 

Yüksek Okul Eğitimi için Ankaraya gitdi. ilk defa bir akrabasının yanında 

Keçiören gazino durağı ile şose durağı arasında bir apartmen de ~ 3 - 4 

hafta kaldı. 

Sonra paralı özel yurt 'RESA' yurdunda Ulusda kaldı. 

Daha Sonra Balgat taki Devlet Paralı Yurdunda kaldı. 

 

 

Aile: 

1990 senesi sonunda Evlendi. 

2 Tane Çocuğu var biri Oğlan biriside Kız. 

 

HAC ve UMRE : 

1997 de Hac ve Umre ziyaretini Annesiyle birlikte Yaptı. 

 

Dini ve Tasavvufi Hayat: 

1991 senesinde Tarikatı Burhamiye ye intisab etti. 

1992 de Nakşebend Tarikatına intisab etti. 

~ 2003 -2004 arasinda Dusukiye Tarikatına intisab etti. 

Halen Tasavvuf Yolunda Raşidi Tarikatının Kurucusu olrak "Only" 

Devam ediyor. 

 

Avusturya: 

1989 da Avusturya Taş ocağında işci oldu (Wiener Baustof Werke). 

Daha Sonra Firmasi iki defa el degiştirdi Poschacher Natursteinwerk 

oldu. 

daha sonra Taş ocağından Çıkışını aldı. 

Iki defa, yaklaşık altışar ay Büyük Kasap " Gresinger"de çalıştı. 

Mesleki Eğitim yaptı ( Ausbildung Elektrobetriebstechniker) mezun oldu 

ve sonrada "Installationstechniker" sınavına girdi ve kazandı mezun 

oldu. 

Liesing Firmalarda Elektrik Teknisyeni olarak çalışdı. 

 

Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hoca Fotoğrafları 

 



©Rasittuncakitapları 
 

 
450 

 

 
 

 

 

https://abload.de/img/rasit_tunca_v0411201636qgc.png
https://abload.de/img/rasit_tunca_v04112016t7o3z.png
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Karoglan Sözleri Özdeyişleri 
Bu bölümümüzde Raşidi Tarikatının Kurucusu Başağaçlı Raşit Tunca - 
Karoglan Hocanın Resimler Üzerine Yazılmış Sözlerini Özdeyişlerini 

Paylaşacağız. 
 
 

Kar©glan 
Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 8 Kasım 2016 Salı 
Original Kar © glan 

 
 

"Geceyi, Karanlık ve Zulumet Diye Hepten Yırtıp Atma, RAB onun içine  
Nice Güzel Geceler saklamışki, Neşen ve Keyfin Tavan Yapacak. 

 
Mesala : ÖRDEK GECESi GiBi GECELER."  

 
Ördek Gecesi - Karoglan Sözü (11.09.2016) 

 
 

"Har, hara atıldığında, harira olur." 
 

(Karoglan sözü 20.02.2019) 
 

Manasi : Ateş ateşe atıldığı zaman, Ateş ateşten zarar görmez, Ateş ateşle 
zaten, daha kuvvetli ateş olur, kötü kötü ile birleştiği zaman, 

daha  kuvvetli kötü olur değil mi? 

 
Yüzme bilmek Denizden çıkmana fayda vermez, taaki yüzme biliyorsan, 
denizedee düştüysen, ellerini, kollarını, ayaklarını çırpacaksın, ve birde 

tutuncak dal bulacak, tutunup çıkacaksın. ilimde böyledir, bir ilmi bilmek 
fayda etmez, taaki, onu hayatında tatbik edesiye, dinde böyledir, din 

bilmek imanını kurtarmaz, taaki, ne zaman, bildiğin öğrendiğin dinini 
hayatında tatbik edip, yaşadın, o zaman belki kurtulursun. 

 
(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü) 

 
(Schrems, 01 Aralık 2019 Pazar Sabah 05:57) 
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Ben Raşit Tunca, Tanıştığımız için memnun oldum. Raşit Arapça bir 
isimdir. Başöğretmen yahut en yüksek öğretmen demektir. Her 
öğretmeni öğreten başka bir öğretmen olduğu gibi. En yüksek 

öğretmeninde, Yani benim de, bilmediklerimi öğrenmem için, Öğreten 
bir Allah'a ihtiyacım var yani. 

 
“Her Öğretmen, Başka Bir Öğretmene Ve Öğretene Muhtaçmış.” 

 
Karoglan Sözü 23 Aralık 2019 Pazartesi Saat 18.:37 

 
(Her Öğretmen Öğreten değildir, Her Öğreten de Öğretmen değildir, 

bazen bir karga bile öğretebilir Kabil gibi birisini) 
 

"Bazen Eskisini Yıkmak Gerekiyor, Yenisini Yapabilmek için." 
 

KIYAMET TE Buna Hakeza!!! 
Sadece isa dan sonra 2000 Küsür Sene Geçti Bu Dünyamızın Böyle 

Mamur Bir Hale gelmesi için. 
Allahda sen ben gibi o kadar salak değil ki, bunca emeği zayi olsun. 

Amma yapacak başka çare kalmayınca? 
Bazen Eskisini Yıkmak Gerekiyor, Yenisini Yapabilmek için. 

 
ALLAH a da NEDEN BU KADER VE YAZI VE KIYAMET Diye 

Suçlanamaz  
Bu dünyayı bizler cehenneme çevirenleriz!!! suç Allah da Değil 

Hiç değillllll.... 
 

Bazen Eskisini Yıkmak Gerekiyor, Yenisini Yapabilmek için. 
NERDE BENDE O CESARET 

 
(Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca Sözü) 

 
(Schrems, 07 OCAK 2020 SALI Sabah 02:06) 
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Başağaçlı Raşit Hocanın Makaleleri 

 

 
 

Kısırlığı Gidermek ve Çocuk Yapmak için izlenecek Yöntemler - Bir 

Karoglan Makalesi 

 

Merhaba Dostlar Ben Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Çok Eskiden Kuran hatmederken Kurandaki bu konuyla ilgili konuya 

rastladım 2 ayrı ayet ve dua gördüm bu konuda dikkatimi çeken :  

Kuranda böyle bir musibete düçar olan iki peygamber örnek verilir  

birincisi Hz ibrahim in karısı Sare den çocuğu olmaz, bu konudaki örnek 
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Kıssa daki çözüm, ikisinin uyumlu olmaması sebebiyle ve, her nedense 

Sarede ki geçici bir kısırlık sebebiyle, çocukları olmaz ve, Sare annemiz 

kusurun kendinde olduğunu anlayınca, Hz ibahime  başka kadın alıp, 

soyunu devam ettirmesine, kendisi müsade eder ve, Hacer annemizi 

kendine ve ona eş yapar, ve tespiti doğrudur. 

 

Eş değiştirince, Hz. ibrahimin Hacer den ismail isminde bir çocuğu olur. 

Buna sebeb ise birinci olarak 

 

 

1.Sebeb ve Yöntem: Hz ibrahimin Duasıdır, o dua  şu şekildedir 

 

Hz. İbrahim Peygamberimiz Rabbimize salih bir evlat sahibi olmak için 

aşağıdaki Âyeti Kerime ile dua etti. 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

اِلِحينَ  ِ َهبأ ِلي ِمَن الصَّ  َرب 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Rabbi heb lî mines sâlihîn. 

 

Meali : 

 

“Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.” 

 

(Sadakallahul Aziym SAFFAT-100. ayet) 

 

2.Sebeb ve Yöntem: Kusurlu Eşi değiştirdi. 

 

Sonra ikisininde Rabblerine Teslim oluşlarından memnun olan 

Rabbimiz, Lut ümmetini helaka gönderdiği melekler ile, Sare annemizin 

kısırlığı, bir mucize olaraktan, o Meleklerce, veya Cebrail tarafından 

tedavi edildi ve, Rabbimiz Hz. ibrahime bir de ishak ı bağışladı yani Sare 

annemizinde bir çocuğu oldu sonunda. 

 

3.Sebeb ve Yöntem: Tedavisi mümkün ise erkek veya kadının tedavı 
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olması yani. 

 

KURANDAKi iKiNCi ÖRNEK KARISI KISIR OLAN ZEKERiYA 

ALEYHiSSELAM 

 

Zekeriya Aleyhiiselam yaşlanmıştır, karısı doksan yaşına gelmiştir, ve 

hala çocukları olmamıştır, ve soyunun kesilmesinden korkan  Zekeriya 

Aleyhiiselam Rabbine şöyle niyaz eder : 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ًدا َوأَنَت َخيأرُ  نِي فَرأ   الأَواِرثِينَ َوَزَكِريَّا إِذأ نَاَدى َربَّهُ َرِب  اَل تَذَرأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul 

vârisîn. 

 

Meali : 

 

Ve hani Zekeriyya da Rabbine şöyle nidâ etmişti "Rabbim  beni yalnız 

bırakma, ve Sen varis yani mirascı bırakanların en hayırlısısın." 

 

(Sadakallahul Aziym ENBİYÂ Suresi 89. ayet)  

 

Daha sonrada şöyle niyaz ederek Rabbbinden bir evlat istemişti : 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

يَّةً َطي ِبَةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاءُهنَاِلَك َدَعا  ِ َهبأ ِلي ِمن لَُّدنأَك ذُر ِ َزَكِريَّا َربَّهُ قَاَل َرب   

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbehu, kâle "rabbi heblî min ledunke 

zurriyyeten tayyibeten, Rabbi inneke semîud duâi." 

 

Meali : 
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Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim! Bana katından temiz bir nesil 

bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin” dedi. 

 

(Sadakallahul Aziym ALİ İMRAN-38. ayet) 

 

ve Rabbimiz 90 yaşındaki kocakarı kadından, ihtyar adam olan Zekeriya 

Aleyhiiselam a Yahya isimli bir çocuk bağışladı ve, onunda yine kuranda 

Melek tedeavisi ile olduğu anlatılır.  

 

Zekeriya  aleyhisselam a gelen meleklerin Çocuk Haberi vermesi hadisesi 

 

Hz. Zekeriyya’nın Yahya İle Müjdelenmesi 

 

O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'yı 

müjdeler. O, Allah'tanolan bir kelimeyi (isa'yı) doğrulayan, efendi, iffetli 

ve salihlerden bir peygamberdir."  

 

(Al-i İmran Suresi, 39) 

 

(Allah buyurdu:) 

 

"Ey Zekeriya, şüphesiz biz seni, adı Yahya olan bir çocukla 

müjdelemekteyiz; biz bundan önce ona hiç bir adaş kılmamışız." Dedi ki: 

"Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir? Ben de 

yaşlılığın son basamağındayım." (Ona gelen melek:) "işte böyle" dedi. 

"Rabbin dedi ki: - Bu benim için kolaydır, daha önce sen hiç bir şey değil 

iken, seni yaratmıştım." Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." 

Dedi ki: "Senin alametin, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla 

konuşmamandır." Böylelikle (Zekeriya) mescidten kavminin karşısına 

çıkıp onlara (şu anlamları) işaret etti: "Sabah akşam tesbih edin." 

(Çocuğun 

doğup büyümesinden sonra ona dedik ki:) "Ey Yahya, Kitabı kuvvetle 

tut." Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Katımızdan ona bir sevgi 

duyarlılığı ve temizlik (de verdik). O, çok takva sahibi biriydi.- Ana ve 

babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi. Ona selam olsun; 

doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağı gün de.  

 

(Meryem Suresi, 7-15) 

 

(Zekeriya) 
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"Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." dedi. "Sana alamet, işaretleşme 

dışında, insanlarla üç gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve 

akşam sabah O’nu tesbih et." dedi.  

 

(Al-i İmran Suresi, 41)  

 

KURANDAKi ÜÇÜNCÜ ÖRNEK MERYEM VE iSA ALEYHiSSELAM 

YÖNTEMi 

 

İmran'ın karısı, Mesih'in annesi İmran kızı Meryem'e hamile kalır. 

Karnındaki bebeği, doğurduğu zaman özgür kılınmış olarak mescide 

hizmet etmek üzere adar. O, karnındaki bebeğin erkek olduğunu sanır. 

Çocuğu doğurup kız olduğunu anlayınca üzülür, iç geçirir. Sonra ona, 

"hizmet eden kadın" anlamına gelen "Meryem" adını verir. Meryem 

doğmadan önce babası ölür. Annesi onu mescide getirir ve kâhinlere 

teslim eder. Hz. Zekeriya da aralarındadır. Onun sorumluluğunu 

yüklenme hususunda birbirleriyle tartışırlar. Sonunda kura çekme 

hususunda anlaşırlar. Kura amacıyla oklar çektiklerinde kura Zekeriya'ya 

çıkar. Bunun üzerine Zekeriya onun sorumluluğunu üstlenir. Erişkinlik 

çağına gelince, onu diğer kâhinlerden ayıracak şekilde araya bir perde 

çekerler. Meryem bu özel bölmede Allah'a ibadet ederdi. Sadece Zekeriya 

yanına girebilirdi. Zekeriya mihrapta onun yanına girdiği her seferinde 

yanında bir rızk bulurdu. Zekeriya; "Bunlar sana nereden geldi ey 

Meryem?" diye sorardı. O da; "Allah katından. Allah dilediğine hesapsız 

rızk verir." cevabını verirdi. Meryem (s.a) doğru sözlüydü. Allah 

tarafından günahlardan korunmuştu, masumeydi. Tertemizdi, arınmış ve 

seçilmişti. Meleklerin konuştuğu bir muhaddesti. Melekler ona; "Allah 

seni seçti ve arındırdı." demişlerdi. O, Rabbine gönülden boyun eğendi ve 

Allah'ın âlemlere olan ayetlerindendi.  

 

(Âl-i İmrân, 35-44; Meryem, 16; Enbiya, 91; Tahrim, 12) 

 

O, kendisine ayrılan özel bölmesinde bulunduğu bir sırada yüce Allah 

ona Ruh'u (Cebrail) gönderdi. Ruh ona normal bir insan olarak göründü. 

Ruh, Allah tarafından kendisine elçi olarak gönderildiğini ve görevinin 

Allah'ın izniyle ona babasız olarak bir çocuk bahşetmek olduğunu 

söyledi. Çocuğunun göstereceği göz kamaştırıcı mucizeleri müjdeledi. 

Yüce Allah'ın, onun oğlunu Ruhul Kudüs'le destekleyeceğini, ona kitabı, 

hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğreteceğini, yüce Allah'ın apaçık ayetler 

desteğinde onu İsrailoğullarına elçi olarak göndereceğini haber verdi. 
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Onun misyonunu ve kıssasını anlattı. Sonra Ruh ona üfledi. Böylece 

normal bir şekilde gebe kalan bir kadın gibi çocuğuna gebe kaldı.  

 

(Âl-i İmrân, 45-51) 

 

Sonra Meryem, onunla ıssız bir yere çekildi. Doğum sancıları onu bir 

hurma dalına doğru sürükledi. "Keşke bundan önce ölseydim de 

hafızalardan silinip unutuluverseydim." dedi. Altından bir ses ona şöyle 

seslendi: "Üzülme, Rabbin senin ayağının altında bir ark akıtmıştır. 

Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma 

dökülüverir. Ye, iç gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, 

ona; "Ben Rahman olan Allah'a oruç adadım, bugün hiç kimseyle 

konuşmayacağım." de. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi."  

 

(Meryem, 20-27)  

 

Meryem'in İsa'ya hamile kalması, onu doğurması, İsa'nın konuşması ve 

diğer varoluşsal özellikleri diğer insanlardan farklı değildi. 

Kavmi onu bu halde görünce, onu kınamaya, ayıplamaya başladılar. 

Çünkü karşılarında gördükleri manzara, bir kadının kocasız olarak gebe 

kalıp bir çocuk doğurmuş olmasıydı. Dediler ki: "Ey Meryem, sen 

gerçekten şaşılacak bir iş yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban 

kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz bir kadın değildi." 

Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Dediler ki: "Henüz beşikte olan 

bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz?!" Çocuk şunları söyledi: "Şüphesiz 

ben, Allah'ın kuluyum. Allah bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı. 

Nerede olursam olayım, beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm sürece, bana 

namazı ve zekatı vasiyet etti; anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba 

kılmadı. Selam üzerimdedir doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak 

yeniden kaldırılacağım gün."  

 

(Meryem, 27-33) 

 

Hz. İsa'nın henüz beşikteyken yaptığı bu konuşma, ileride zulme ve 

azgınlığa karşı gerçekleştireceği hareketin, Musa'nın (a.s) şeriatını 

yeniden canlandırıp pekiştireceğinin, silikleşen kavramları 

yenileyeceğinin ve hakkında ihtilafa düştükleri ayetleri onlara 

açıklayacağının bir ön işareti, parlak bir haykırışı niteliğindeydi. 

Sonra İsa (a.s) büyüdü, delikanlılık çağına geldi. O ve annesi, herkes gibi 

yiyip içiyorlardı. Yaşadıkları sürece diğer insanlarda bulunan varoluşsal 
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arazlar, özellikler onlarda da vardı. 

Sonra Hz. İsa'ya İsrailoğullarına tebliğ etmek üzere risalet, peygamberlik 

verildi. O da bu misyonu yüklenir yüklenmez, onları tevhit dinine davet 

etti. Şöyle diyordu: "Ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben sizin 

için kuş şeklinde çamurdan bir şey yapar, sonra onun içine üflerim ve o 

Allah'ın izniyle bir kuş oluverir. Allah'ın izniyle doğuştan körü, alacalıyı 

iyileştiririm, ölüleri diriltirim. Yediklerinizi ve evlerinizde 

depoladıklarınızı size haber veririm. Bunda sizin için bir ayet vardır. Hiç 

kuşkusuz, Allah, benim de, sizin de Rabbinizdir. Şu halde O'na ibadet 

edin." 

 

4.Sebeb ve Yöntem:Yani buradaki Hz. Meryem ve isa yöntemi ise Hz 

Mehdinin şu andaki kulllandığı Rabbimin ona  özel bahşettiği çocuk 

yampa yöntemi yani. 

 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 5 Ocak 2020 Pazar 

 

Original Kar©glan Makalesi 
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Cin Menta Nedir? 

 

nane likoru ve cin ve pudra şekeri birleşince oluşan yeşil içeçek 

 

 

Was ist Gin Menta? 

 

Minzlikör und grünes Getränk bestehend aus Gin und Puderzucker. 

 

What is Gin Menta? 

 

green drink consisting of mint liqueur and gin and powdered sugar. 

 

Sunum Sevis : 

 

yukardaki resimdeki bardak, yanlış bardak,  internette resim 

bulmadığımız için o resimi koydum, gerçek sunum, kısa geniş, viski 

bardağında, servis edilir. pudra sekeri benim sunumumda yoktur, o 

pudra seklerli sunumu "ekşi sözlük" sayfasindan aldim. tabiki bu icek 

icin, barmenlerin deneyimindeki degisik sunumlarda olabilir, ama icine, 

pudra sekeri katilmasi, benim tercihim degildir 
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Präsentationsservice: 

 

Das Glas im Bild oben, das falsche Glas, setzen Sie es ins Bild, weil wir 

das Bild im Internet nicht finden konnten, die eigentliche Präsentation, 

kurz breit, Whiskyglas, wird serviert. Meine Präsentation enthält kein 

Puderzucker. Ich habe diese Puderpräsentation von der Seite "Saures 

Wörterbuch" erhalten. Für dieses Getränk kann es nach Erfahrung des 

Barkeepers natürlich in verschiedenen Darstellungen sein, aber es ist 

nicht meine Wahl, Puderzucker einzuschließen. 

 

Presentation Service: 

 

The glass in the picture above, the wrong glass, put it in the picture 

because we could not find the picture on the internet, the actual 

presentation, short wide, whiskey glass, is served. there is no powder 

sugar in my presentation, I got that powdered presentation from "sour 

dictionary" page. for this drink, of course, it can be in different 

presentations in the bartender's experience, but it is not my choice to 

include powdered sugar. 

 

Not : Bu bir coktail değildir, limon konulmaz yanına ve seri tüktilmez 

sadece bir bardak, yazlari serinlemek icin bir bardak 

 

cin ve likör tam alkole dönüşmeyen maddelerdir. rum ile cin aynı 

değildir, rum yani konyak, çay ile içilir ki, mesela gece don yapan soğuk 

bir yolculuk yapacak olan, veya soğukta nöbet bekleyecek askerin, 

konyaklı çay içmesi, donmasına  ve üşümesine engel  olur. şiirin 

muhammedlisi oluyurda içkinin neden müslüman ve muhammed'li olanı 

olmasin. ben  kendimce, içkinin de müslüman ve muhammed'li 

olanı  içtim işte. bak işte en azından, nuru muhammedin nurundan, yeşil 

içeçek. ömrü hayatımda birkaç bardak cin menta içmişliğim var, konyak 

denemedim ama, üşümemek icin "Jägermeister içkisi" denedim ve 

ictim,  herhalde aynışey olabilir zaten. amma ilmi olaraktan, konyakın 

tesirini duyup biliyorum . nitekim su, sifir derecede donarken, arabalarin 

cam suyuna katilan alkol sayesinde, eksi 22 dereclere kadar cam suyu 

donmaz, neden? cünkü alkol gec donan bir maddedir. iste konyak ve 

alkolda, ayni tesiri  gösterip, hemen kana karisarak, kanin donmasina 

engel olur. ve allahin alkole gizledigi bu faydayi hice sayip, kullanmamak 

ve, tamamen haram addetmek, ahmaklarin meslegidir ancak. 
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Hinweis: 

 

Dies ist kein Cocktail, Zitrone ist nicht neben der Serie platziert wird 

nicht nur ein Glas konsumiert, ein Glas, um die Sommer abzukühlen 

 

Gin und Likör sind Substanzen, die nicht zu vollem Alkohol werden. Rum 

und Gin sind nicht dasselbe, Rum, Cognac, wird mit Tee getrunken, zum 

Beispiel eine kalte Reise, die den Nachtfrost verursacht, oder warten, bis 

die Kälte greift, Cognac-Tee trinken, Frost und Kälte vorbeugt. 

Muhammad der Poesie ist, warum das Getränk nicht Muslim und 

Muhammad ist. Meiner Meinung nach trinke ich das Getränk der 

Muslime und Muhammads. Schauen Sie zumindest aus dem Licht des 

Propheten Muhammad, grünes Getränk. Ich hatte ein paar Gläser Gin-

Menta in meinem Leben, ich habe keinen Cognac probiert, aber ich habe 

versucht, "Jägermeister Drink" zu trinken, um zu vermeiden, dass es kalt 

wird, und ich wollte, ich denke, es ist das Gleiche. Ich kenne und höre 

den Einfluss von Cognac. Während das Wasser dank des Alkohols, der 

dem Glaswasser der Autos zugesetzt wird, auf Null gefriert, gefriert das 

Glaswasser tatsächlich nicht bis zu minus 22 Grad. Warum? Denn 

Alkohol ist eine Substanz, die spät einfriert. In Cognac und Alkohol zeigt 

es den gleichen Effekt und vermischt sich sofort mit dem Blut, wodurch 

ein Einfrieren des Blutes verhindert wird. und Allah verbirgt diesen 

Vorteil im Alkohol. keinen Vorteil daraus ziehen, keinen zu gebrauchen 

und es für völlig verboten zu halten, Dummheit. 

 

 

Note : 

 

This is not a cocktail, lemon is not placed next to the series, not just a 

glass is consumed,a glass to cool the summers 

 

gin and liquor are substances that do not turn into full alcohol. rum and 

gin are not the same, rum, cognac, is drunk with tea, for example, a cold 

journey that makes the night frost, or wait for the seizure in the cold, 

drink cognac tea, prevents freezing and cold. Muhammad of poetry is 

why the drink is not Muslim and Muhammad. In my opinion, I drink the 

drink of the Muslim and Muhammad. Look, at least, from the light of the 

Prophet Muhammad, green drink. I've had a few glasses of gin-menta in 

my life, I haven't tried cognac, but I tried "Jägermeister drink" to avoid 
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getting cold, and I wanted to, I think it might be the same. I know and 

hear the influence of cognac. in fact, while the water freezes to zero, 

thanks to the alcohol added to the glass water of the cars, the glass water 

does not freeze up to minus 22 degrees, why? Because alcohol is a 

substance that freezes late. In cognac and alcohol, it shows the same 

effect and immediately mixes with the blood, preventing the blood from 

freezing. and Allah hides this advantage in the alcohol. no benefit from 

any benefit, not to use any, and to consider it completely forbidden, 

foolishness. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 17 Kasım 2019 Vaazi Pazar 

 

Original Kar © glan 

 

 
"Vahdeti Vücud Meselesi" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

Namazda kelime-i şahadet ile Allah'ın Vahdet ini birliğini birlemek 
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Vahdette Kesret, Kesrette Birlik, 

 

Buna örnek olarak evliya İzam demişler ki, namazda lisanını teke indir. 

kalbin ayrı elin ayrı konuşmasin, gözün ayrı olmasın. Aynen bu durum 

tören geçidinde trampet çalan gruptaki bir adamın, aynı anda trampet 

çalması, notaya uyması, grupla birlikte düzgün şekilde yürümesi, ve 

selam geçidi alanına Gelince, selam vermesi gibi, veya başka bir temsili 

misal ile, Sen araba sürerken ellerin direksiyonda, Gözün yolda, 

ayakların 2 ayrı kuvvette, fren ve gaz da, ve öyle olunca araba sürmekte 

bile kuvvetler ayrılığı var, her birisi ayrı bir konumda ya da ayrı bir işte, 

ayrı bir yönde, ayrı bir harekette olmasına rağmen bile, Vahdet olan 

vücuttaki bir görevi ifa etmektedir şoförlük görevini, hepsinin görevi ne 

kadar ayrı, hepsinin görevi birbirinden binlerce farklı, ama aklin yeri 

olan beyin ile, hepsi toplanıp ayrı ayrı işleri görmesine rağmen, Aslında 

tek olan Vahit olan, bir bedene hizmet etmekte ve tek fili meydana 

getirmekde. Vahdet ve kuvvetler ayrılığı bu demektir. Allah'ın Rezzak 

olması, Settar olması, mümin olması, halık olması,... yani bu kadar ayrı 

sıfatlarını aynı anda yeryüzünde tecelli ettirmesi, binlerce insanın 

üzerinden olur, ya da hayvan üzerinden, ya da bitkiler üzerinden, ya da 

maddeler elementler üzerinden olmasına rağmen, Allah tektir, ve 

bunların hepsi tek bir güce hizmet eder. Ahmet amcanin Ankara'da 

olması, Fatma teyzenin İzmir de dolması, George Bush un Amerika'da 

olması da, bu gücün böyle yerli yerince olmasına engel değildir.  

 

Bu benim Vaaazi vaaz ederken, tatlı tatlı konuş ki, insanlar anlasın, 

diyorlar , küfretme kizma falan filen. ben tatlı veya sinirli konuşunca, ya 

da bağırıp çağırınca, insanlar anlamaz kaçar deniyor.  

 

tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır 

 

Halbuki cennette, Adem ile Havva yalnız iken, şeytan önce kapının 

bekçisi Rıdvan'ı, tatlı bir dil ile kandırdı, ve kapısı bile olmayan cennetin 

kapısını açtırıp, cennete girdi, ve sonra yine Tatlı tatlı konuşup, Havva 

annemizi de kandırdı, ve ondan öğrenen havva annemizin de (Matrix Mr 

smith) içine girip havvanın dilinden konuşup, adamı da kandırdı, yani 

adamı ve Hazreti Adem'i kocasını kandırdı. Güzel konuşmak mı güzel 

amel burda, kötü bir görev ve amel mi, her güzel konuşan, güzel işler 

tutsaydı, Adem ile Havva cennetten atılmaz di. Bazen bağırmak da 

Allah'ın sıfatlarından isimlerinden birisi, Celal ismi. Ben yerinde 

bağırmayınca Celal ismi tecelli etmez, Allah kahhardır, yerinde 
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kızmayınca da; Kahhar ismi tecelli etmez, ve Allah Musa ya dedi ki : 

Aasa nı denize vur, "fadrib bi asake" yani vurmak darb etmek, Ve yine 

gerekirse kadınlarınızı hafifçe dövün, Yani yine darb etmek fiili burada 

geçiyor, böyle olunca, insanın elinden, dilinden, gözünden, ayaklarından, 

veya diğer azalarından çıkan, Her fiili işleyen o kulda da Allah'ın 

sıfatlarından isimlerinden bir isimi tecelli ediyordur ve yani, yani dövmek 

de Allah'ın sıfatı ve ismidir, Biz Vahdet olunca, bizden çıkan bir dövme 

Fiili amma kadini olsun, amma düşmanimiz olsun, Allah'ın fiili olmuş 

olur. yani dövmek de Allah'ın ismi imiş, o zaman dövmek güzel bir fiil 

değil, diye bilmiyormuyuz? Halbuki dövmekten insandan çıkan bir fiil, 

Yani Allah'ın sıfatı ve fiillerinden Bir ismi. Bedendeki sağ el ve sol el gibi 

ikisi farklı kutuplarda olmasına rağmen, farklı yönleri, ve farklı işler 

görmesine rağmen, aslında tek bir bedenin işini görmek üzere 

yaratılmışlardır. Yine bedende bütün bu kuvvetler toplanmasını rağmen, 

Ve Ahmet amca da, Mehmet amca da, Ayşe teyze de de aynı Güçler var, 

Ayrı Bir bedende, ayrı bir Vahdet halinde toplanmış vaziyette, ve her bir 

vücut bir Kainat olunca, binlerce Kainat olmasına rağmen, yine Vahdet 

olan, hepsini içinde toplayan Vahid olan, Kahhar olan Allah'a Hizmet 

etmekteler, her ne kadar ayrı ayrı görünseler de hepsi, bir dünya içinde, 

bir kuvve, Yani bir tek kuvvet. ve hepimiz Bizler Vahdeti, yani voltranı 

oluşturmaktayiz. ve Mehdi'nin de Zamanın Ruhu ve Vahdeti Vücut 

olması, Bütün herkesin onun içinde bir parça halinde olması, buna engel 

değildir, Çünkü tırnak nasıl binlerce hücreden oluşur, göz hücrelerinden 

farklı ise, yahut bir üst beden Hazreti Nuh, bir üst beden Adem, senin 

yine bir Vahdet olaraktan, diğer parçaları içinde taşıdığın gibi, Şu 

zamanda insanları da Hazreti Mehdi Aleyhisselam kendi vücutlarında 

taşımakta, ve dediğimiz gibi, Raşidi tarikatina göre, yağmur yağması, ve 

kar yağması için, O nu (Allah i) zikirettikten sonra, su veya süt içmesi, 

işte Bedenindeki dünyaya ve parçalara Kar veya su gitmesine o yüzden 

sebep olmakta, o Vahdet ve bütün olduğu için, parçalar ondan 

beslenmekte,  

 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِلُكوَن ِْلَنفُِسِهمأ نَقُلأ  ِليَاء الَ يَمأ ن ُدونِِه أَوأ ُ قُلأ أَفَاتََّخذأتُم م ِ ِض قُِل َّللا  بُّ السََّماَواِت َواْلَرأ ا قُلأ  َمن رَّ فأعًا َوالَ َضرًّ

ِ ُشرَ  تَِوي اْلَعأَمى َوالأبَِصيُر أَمأ َهلأ تَسأتَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَمأ َجعَلُواأ ّلِِل    َكاء َخلَقُواأ َكَخلأِقِه فَتََشابَهَ َهلأ يَسأ

ارُ  ٍء َوُهَو الأَواِحُد الأقَهَّ ُ َخاِلُق كُل ِ َشيأ  الأَخلأُق َعلَيأِهمأ قُِل َّللا 
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kul men rabbus semâvâti vel ard(ardı), kulillâh(kulillâhu), kul e 

fettehaztum min dûnihî evliyâe lâ yemlikûne li enfusihim nef’an ve lâ 

darrâ(darren), kul hel yestevil a’mâ vel basîru em hel testevîz zulumâtu 

ven nûr(nûru), em cealû lillâhi şurakâe halakû ke halkıhî fe teşâbehel 

halku aleyhim, kulillâhu hâliku kulli şey’in ve huvel vâhidul kahhâr 

 

Meali : 

 

O dedi ki :“Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” onlar da dediler “Allah’tır”. 

(Hz Mehdi de onlara Dedi ki: “O'nu (beni yani Hz Mehdi yi) bırakıp da 

kendilerine gelen bir zarara veya faydaya bile bir hükmü olmayan dostlar 

mı ediniyorsunuz, (Dünyamizi ve kainati zulumetten aydinlığa çevirp 

nimetlerle dolmasıina sebeb olan, O nun Gücü (Mehdi nin gücü ile 

onların ki aynımı bir mi) vallahi değil, ya onunla da (mehdi ile de) 

herşeyi hakkıyla yaratan ve vâhidul kahhâr olan Allah ın ki aynımı bir 

mi?(Degil). 

(Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 16. ayet) 

 

Yukarıdaki ayette denildiği gibi, Onun ile sizin evliyalarınızın gücü aynı 

mı, bütün İle parça olan aynı mı, göz ile bütün beden aynı mı, bütün ile 

parça aynı mı? ve Hazreti Mehdi Zamanın Ruhu ve bedeni olaraktan 

bütünü temsil eder, ve zamanın Vahdeti Vücudu o odur, Halifeyi Ruyu 

zemin olan, Hazreti Adem, veya Hazreti insan, veya adam o dur. 

 

Rabbim Mehdiye bütüne uygun davranmayı, askerlerine de parça 

olduklarını bilip de, parçayı uygun davranmayı nasip ve Müyesser kılsın. 

Amin Velhamdülillahi rabbil alemin.  

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 04.11.2019 

Original Kar © glan 
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"Bitcoin Meselesi" Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

Bitcoin veya sanal  para meselesi de bununla kıyas edilince, para Aslında 

emeğin karşılığı, 8 saat çalışılmış, 10 saat çalışılmış, bir mal üretilmiş, 

sonra o malın karşılığı, önce işçiliğin karşılığı idi, sonra o malın ve 

üretilen mamulun karşılığı, sonra, oradan sonra marketin geliri, kişinin 

geliri şeklinde, bir emeğin karşılığı para. ama Bitcoin bilgi ile üretiliyor, 

Sanal Para bilgi ile üretiliyor, yazılım ile üretiliyor deniyor. Çok para 

basmak marifet değil, Nasıl Merkez Bankası Bir ülkenin bankası ise, en 

çok parayı devlet basıyorsa, yine devlet 10 katlı bir apartman kurrup, 

apartmanın içinde Bitcoin üreten binlerce bilgisayar olabilir, ve en iyi 

üretenler yine ülkeler olur, öylece devletler zengin olur olsa idi, bitcoin 

üretmekle falan zengin olunsa. Bitcoin üretmekde para basmak gibi 

yani,  Bitcoin yine aynı, sadece paranın sanal hale gelmesi. En azından 

kağıt para ve demir para vaktinde, emeğinizin karşılığı olarak, elimizde 

bir  bir madde vardı, ama bu noktada elimizden alınıncak, kağıt veya 

metal olsun bu da elimizden alınınca, artık sermayenin kullanımı tek 

kişiye bindi demektir.  zengin olmak  Bitcoin üretmekle değil,  çok para 

basaraktan zengin olunmaz, hiç kimsede para basaraktan zengin olmaz, 

bu para emeğin karşılığıdır işte, burada Bitcoin Sanal Para dijital para 

dijital sistemi elinde tutan  Deccal in elinde olunca,  ve elektrik kesildi ya 

da fişi çekince, istediğinin elindeki parayı iptal edince, bütün sermaye 

onun elinde oluyor, yani tek kişi elinde oluyor, Deccal sistemi.  senin 
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paranı iptal etti, Artık ne ekmek alabilirsin ne benzin bittin, yani tek 

zengin Deccal olur. Deccal  hakimiyeti sistemi, aynı T. E. başkanlık 

sistemi gibi, sistemi yavaş yavaş yapılandırıyorlar, sonunda kim 

olacak  Bütün parayı elinde tutan kimse,  Decal olacak, bir de bütün 

tekniği elinde tutan kimse, hepsini enerjiye bağımlı yaptimi, enerjiyi de 

kestimi, hepsi bitti, ve şu anda arabaları da petrolden elektirige 

dönüştürmek yine bu yüzden, enerjiye bagimli kilma meselesi, petrol ve 

diger hayvan sistemlerinide gözden cikarma meselesi var, güya neymiş 

havanlarda atigindan gaz cikiyormuş, dogamazi isitiyormuş kürsel 

isinma o yüzdenmiş, ve bu yüzden hayvanlarda yok edilmeliymiş, yani 

yavaş yavaş deccala bagimli olmak zorunda birakiliyorsunuz, uyan insan. 

hepsini devreden çıkarıp enerjiye bindirmek sistemleri, yine Elektrik 

enerjisinide kesti miydi, artık bir yerden bir yere gitmen de mümkün 

değil, yani Deccal sistemi, tek Hakimiyet,  Haşa Allahlık.  Ey Mehdi 

askeri uyan Emeğin karşılığını dijitala  çevirme,  yoksa  bittigin dünden 

bellidir. para Tek kişinin yanında olamaz, enerji tek kişinin yanında 

olamaz. güc tek kişinin yanında olamaz, Allah bunların hepsini dağıtmış, 

bak dedik ya Hazreti insan ve dünya bütün elementleri içinde topluyor 

ama, kainatTa ise yildizlar halinde dağınık vaziyette, Yıldızlar halinde, 

vahdette kesret, kesrette de  Vahdet. 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

ارُ  ُ الأَواِحُد الأقَهَّ قُوَن َخيأر  أَِم َّللا  تَفَر ِ بَاب  مُّ ِن أَأَرأ جأ  يَا َصاِحبَيِ الس ِ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Yâ sâhibeyis sicni e erbâbun muteferrikûne hayrun emillâhul vâhıdul 

kahhâr 

 

Meali : 

 

Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Rab'ler mi daha hayırlı Çeşitli tanrılar 

mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulmaz olan bir tek Allah mı? Vahid 

(tek) olan, Kahhar (kahredici, hâkim ve gâlip) olan Allah mı?  

 

(Sadakallahul Aziym YUSUF Suresi 39. ayet) 
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ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِرِه َعلَى َمن يََشاء ِمنأ ِعبَ  وَح ِمنأ أَمأ ِش يُلأِقي الرُّ َم التَّاَلقِ َرفِيُع الدََّرَجاِت ذُو الأعَرأ َم ُهم    اِدِه ِليُنِذَر يَوأ يَوأ

ء  ل ِ  ِ ِمنأُهمأ َشيأ فَى َعلَى َّللاَّ ارِ بَاِرُزوَن اَل يَخأ ِ الأَواِحِد الأقَهَّ َم ّلِِلَّ َمِن الأُملأُك الأيَوأ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Rafîud deracâti zûl arş(arşi), yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min 

ıbâdihî li yunzira yevmet telâk. Yevme hum bârizûne lâ yahfâ alâllâhi min 

hum şey’un, li menil mulkul yevme, lillâhil vâhidil kahhâr 

 

Meali : 

 

iinsanlığı derece derece yükselten, Arş'ın sahibi Allah, karşılaşma 

gününde (seçilip ayrılma Allaha kavuşma Günü yevmül ahiret te gelcekte 

bir zamanda, yani o bu günümüz, ve mehdi ve altınçağ da) onları 

uyarmak için, kendi emrinden olan kutsal ruhu (Yani Hırıstiyan teslis 

inancında geçen, Kutsal Ruh olan, Hz Mehdi yi) onlara gönderir, ve 

herşey belli olupta, apaçık ortaya çıktığı  vakit, o der ki : Allah dan gayri 

kimden korkuyorsunuz, görmüyormusunuz  bugün mülk (hükümranlık) 

kimindir? (Maliki yevmiddin ayetine atıf var  burada, ve din gününün 

sahibi kim? deyyan olan kim? ) Tabiki de Tek olan (o zamanda Vahdeti 

vücud olan kimse), her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan 

Allah’ındır. (Vahidul kahhar olan Allah ın) 

 

(Sadakallahul Aziym MU'MİN Suresi 15 ve 16. ayet) 

 

Ve  işte hakimiyetin Mehdi de olması, hakimiyetin Deccal da olması gibi 

değil. Çünkü mehdi, ne dünyanın tüm ekonomisini, ve ne de dünyanın 

tüm Siyasetini, veya tüm enerjisini  Elinde tutmamakta, sınırlar belli 

olmuş,  sınırları koruyan bekçilerde tayin olmuş,  Onları yönetenler 

detaylı ve belli olmuş, o yani mehdi bunlara karışmamak da, sadece ve 

sadece iyi ile kötünün farkına varmanızı sağlamakta,  yoksa mehdilik 

bütün Hakimiyet ve gücü elinde tutmak değildir. Elektrik lamba düğmesi 

gibi, ben buradan lambanın düğmesine basıp, lambayi söndürünce, 

bütün Işıklar, bütün enerjiler, bütün Hayatlar sönecek gibi bir sistem 

yani ekonomi enerji güc para tek kimsede ve ,  Demek ki  Allah da Buna 

müsaade etmez, kulların akıllıları da buna müsade etmemesi lazım, ve bu 

sistem  Deccaliyet sistemi yıkılmak zorundadır.  Yoksa dünyamızı 
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mahveder. ve işte insan Günah işlemek ile ya ruhu  hasta olur ya da  fiziki 

bedeni hasta olur. Onun çaresi olan ilaçlar ise kişiye özel olmalıdır yoksa 

mesela Devenin su içmesi ile zürafa nın su içmesi aynı değildir, yine 

Devenin yediği ile, atların yediği, yahut  köpeklerin yediği ile Aynı 

değildir. 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِلُكوَن ِْلَنفُِسهِ  ِليَاء الَ يَمأ ن ُدونِِه أَوأ ُ قُلأ أَفَاتََّخذأتُم م ِ ِض قُِل َّللا  بُّ السََّماَواِت َواْلَرأ ا قُلأ  مأ نَفأعًا قُلأ َمن رَّ َوالَ َضرًّ

ِ ُشَرَكاء َخلَقُواأ كَ  تَِوي اْلَعأَمى َوالأبَِصيُر أَمأ َهلأ تَسأتَِوي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَمأ َجعَلُواأ ّلِِل  َخلأِقِه فَتََشابَهَ  َهلأ يَسأ

ارُ  ٍء َوُهَو الأَواِحُد الأقَهَّ ُ َخاِلُق كُل ِ َشيأ  الأَخلأُق َعلَيأِهمأ قُِل َّللا 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kul men rabbus semâvâti vel ard(ardı), kulillâh(kulillâhu), kul e 

fettehaztum min dûnihî evliyâe lâ yemlikûne li enfusihim nef’an ve lâ 

darrâ(darren), kul hel yestevil a’mâ vel basîru em hel testevîz zulumâtu 

ven nûr(nûru), em cealû lillâhi şurakâe halakû ke halkıhî fe teşâbehel 

halku aleyhim, kulillâhu hâliku kulli şey’in ve huvel vâhidul kahhâr 

 

Meali : 

 

O dedi ki :“Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?”  onlar da dediler “Allah’tır”. 

(Hz Mehdi de onlara Dedi ki: “O'nu (beni yani Hz Mehdi yi) bırakıp da 

kendilerine gelen bir zarara veya faydaya bile bir hükmü olmayan dostlar 

mı ediniyorsunuz,  (Dünyamizi ve kainati zulumetten aydinlığa çevirp 

nimetlerle dolmasıina sebeb olan,  O nun Gücü (Mehdi nin gücü ile 

onların ki aynımı bir mi)  vallahi değil, ya onunla da (mehdi ile de) 

herşeyi hakkıyla yaratan ve vâhidul kahhâr olan Allah ın ki aynımı bir 

mi?(Degil). 

(Sadakallahul Aziym RA'D Suresi 16. ayet) 

 

Temsili misal çocuğu olmayan birisi dua etti ve dedi ki," Allah'ım bana 

bir çocuk ver" dedi ve Bunu duyan ve Allahlık taslayan birisi çaputtan bir 

bebek yapıp geldi verdi, al sana bebek.  bu adam dedi Hayır, benim 

istediğim bebek bu değil . Başka bir adam naylon bir bebek getirdi 

bumu  istediğin bebek dedi.  adam yine hayır dedi. Adamın birisi de kedi 

yavrusu  getirdi, bu muydu istediğin bebek dedi, adam yine hayır 

dedi.  Adamın biri Biyolojici ve kimyacı, O da bir klon çocuk yapıp 
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getirdi.  Al sana bebek dedi.  adam yine Hayır bu değil dedi, Ve sonunda 

gerçek bilgiyi bilen bir adam dedi ki, senin çocuk sahibi olman için, bir 

bayanla evlenmem lazım, Halvet edip şöyle şöyle yapman lazım diye tarif 

etti. adam gitti evlendi çocuğu oldu, ya da olmadı da diyebiliriz, hala 

serüven devam ediyor, Ne yaptımsa olmadı dedi,  yani çareler tükenmez, 

hastalığın çaresi kişiye Özeldir dedik ya, Öyle olunca ya erkek kısır, ya da 

kadın kısır olabilir, eşlerden birinin kısır olmayan biriyle evlenmesi, 

Derdine derman olur, ya da ikinci, bir anne yada baba alması Derdine 

derman olur, işte hastalıklar da böyle kişiye özel olduğu gibi, çareside 

kişiye Özeldir, günahlarda kişiye özeldir, tek tövbeyle Hepsi 

asla  affolmaz, çeşidine göre, çareside  gizli günaha gizli, âşikâre günahı 

aşikar tövbe etmesi lazım geldiği gibi,  işte Ruhi hastalıkların, yani 

manevi hastalıkların, günahların çaresi de böyle onlara karşilik gelen 

iyiliklerimiz ve sevaplarımız, sevabin  zıttı da Günah lardır. Ve burada 

anlatmak istediğimiz, Allah Kainata ve dünyamıza kuvvetler ayrılığı 

sistemi koymuş, ve bir beden, sen, ben, o, Ahmet, Mehmet, Fatma, 

Fadime, hepsi Vahdeti Vücut,  her biri ayrı Vahdeti Vücut, ve benim elim, 

Benim kolum, Benim ayağım, bana hizmet etmek üzere 

yapılandırılmış.  ve Allah dirseklere sinir koymuş, dirsek ters dönmez, içe 

doğru döner, bana hizmet etsin diye, ama robotlar da kuvvet Ayrılık 

sistemine terstir, onların kolu, içe ve dışa hareket edebilir,  yani sanada 

hizmet eder bana da, yani, bizim sistemimizden farklı. microsoftun 

Babasi Bill amca da,  yeni yazilim yapacak adamlarda bunuda  planlarda 

göz önüne almali. Yani Sınır koy, ve Allah dirsekler ile sınır koymuş,  ve 

boynunada sınır koymuş, ve Allah yeryüzünde ve gökyüzünde tek Allah 

olmasına rağmen, kuvvetler ayrılığı koymuş, sen seninlesin, ben benimle, 

Benimki bana, seninki sana, Sen çalıştın, Senin için, ben çalıştım, benim 

için, sermaye Tek elde toplanmıyor, Benim karnım acıkdımi onu ben 

doyuruyorum, sen acıkdımi onu sen duruyorsun, ben sırtıma ayrı 

giyiyorum, Sen ayrı giyiyorsun, ben ayrı yoruluyorum, Sen ayrı 

yoruluyorsun, Öyle olunca, ben de ki güç, Sendeki ile aynı değil, Sen belki 

şişmansın, Ya da ben şişmanım, belki sen sağırsın, ben degil, yada benim 

kaldırma kuvvetim mesela 10 kilo ise, Seninki 5 kilo, yani kuvvetler 

ayrılığı, Allah bunlara rağmen tek beden gibi parclardan oluşan bütün 

gibi, o bile her şey bitti gibi hükmetmemesini rağmen, ama vahdette 

kesret, kesrette Vahdet, Öyle olunca, Güç Allah da olmasına rağmen, 

Allah gücünün tahakkuklarini kişiler üzerinden tezahür ettirmekte, 

Ahmet amca ile, Fatma Bacı ile, öyle olunca tek güç, sistemi ise, bütün 

gücü kendinde toplamak üzere yapılandırılmış sistem.  Türkiyedeki 

yönetim sistemi ile başkanlık sistemiylede burya dogru gidiliyor yine, 
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bunun ön ayaklarımdan birisi de T.E. siyaseti. yoksa Allah birdir, Allah 

gücünü ve sifatlarini, misal ile Bakkal amca terzi teyze ile....  tezahür 

ettirmek de  dedik, böyle olunca kuvvetler ayrılığı. Allah'ın Yönetim 

sistemi kuvvetler ayrılığı sistemi.  Güc tek kişinin yanında toplanamaz 

buna yeltenipde  Dünyada Tek Tanriliga kalkanlari Allah helak etmiştir, 

ve yine edecekdir de .Akilli bir patron, hic bir zaman iyi giden bir 

fabrikanin bütün hissellerini elinden cikarmaz, Allah bu uyanik patron 

kadardami akilli degilki, saltanatinin hepsini birine versin, ahmak olmak 

lazim böyle düşünmek icin.  

 

Elektrikte "Euro Bus" (Elektroinstallation mit Bussystemen) diye 

Merkezi bir tesisat sistemi ile, gerektiğinde  bütün bir gökdelen binanin 

elektrigini suyunu isitma sistemeni tek dügme ile kesersin 

kapatabilirsin.  Eğer güç Allah dan başka  bir kimsenin yanında olsa işte 

böyle olur ve Yaşami Öldürür, bize kalk der kaldırır, yat der yatariz, ye 

der yeriz, Bu derecede yani,  Afedersin köpek oluruz köpek.  Allah ise 

bunu yasaklar ve herkese özgürlük yazmış,  kendisine isyan eden birine 

bile hak tanımış. sistem kuvvetler ayrılığı.  

 

Namazda kelime-i şahadet ile Allah'ın Vahdet ini birliğini birlemek 

 

Buna evliya İzam demişler ki, namazda lisanını teke indir.  kalbin ayrı 

elin ayrı konuşmasin, gözün ayrı olmasın. Aynen bu durum tören 

geçidinde trampet çalan gruptaki bir adamın, aynı anda trampet çalması, 

notaya uyması,  grupla birlikte düzgün şekilde yürümesi, ve selam geçidi 

alanına Gelince, selam vermesi gibi, veya başka bir  temsili misal ile,  Sen 

araba sürerken ellerin direksiyonda, Gözün yolda,  ayakların  2 ayrı 

kuvvette, fren ve gaz da,  ve öyle olunca araba sürmekte bile  kuvvetler 

ayrılığı var, her birisi ayrı bir konumda ya da ayrı bir işte, ayrı bir yönde, 

ayrı bir harekette olmasına rağmen bile, Vahdet olan vücuttaki bir görevi 

ifa etmektedir şoförlük görevini, hepsinin görevi ne kadar ayrı, hepsinin 

görevi birbirinden binlerce farklı, ama aklin yeri olan beyin ile, hepsi 

toplanıp ayrı ayrı  işleri görmesine rağmen, Aslında tek olan Vahit olan, 

bir bedene hizmet etmekte ve tek fili meydana getirmekde.  Vahdet ve 

kuvvetler ayrılığı  bu demektir.  Allah'ın Rezzak olması,  Settar olması, 

mümin olması, halık olması,...  yani bu kadar ayrı sıfatlarını aynı anda 

yeryüzünde tecelli  ettirmesi,  binlerce insanın üzerinden olur, ya da 

hayvan üzerinden, ya da  bitkiler üzerinden, ya da maddeler elementler 

üzerinden  olmasına rağmen, Allah tektir,  ve bunların hepsi tek bir güce 

hizmet eder.  Ahmet amcanin Ankara'da olması, Fatma teyzenin İzmir de 
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dolması,  George Bush un Amerika'da olması da, bu gücün böyle yerli 

yerince olmasına engel değildir. 

 

Digital Para 

 

Geçen haftalarda dedik ki, burası artık Cennet ve, burada Ateş azaldı, her 

şeyi Biz Dalga ile yapıyoruz dalga da neydi 1 frekans ve Yani bir ve sıfırlar 

halinde bir program ve yazılım ile biz resim video ses renk her şey 

yapabiliyoruz. 

 

Yine bir ve sıfırlar ile elektrik 1 ve 0 lardan oluşur dedik ve mikrodalga 

fırın var Ateş yakmadan bir ve sıfırlar ile bir şey pişirebiliyoruz fırınlar 

elektrikli fırınlar, Yine elektrik ile, Yani yine iyi iyon hareketi ile ateş 

yakmadan fırın gibi kullanabiliyoruz, Hatta buzdolabı yerine 

kullanıyoruz, Bu sefer donduruyoruz istediklerimizi muhafaza ediyoruz, 

saklamak istediğimiz şeyleri. Gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere 

ve, şu anda sistem para olaraktan da dijital e geçmek üzere. Zaten bu, ilk 

defa Banka havalesi yapıldığı zaman, dijital, yani Bir nevi Hani 

konvansiyonel makineler deniliyor ya, Yani daha dijital paranın ilk 

altyapısıydı o. Çünkü Mesela ben İstanbul'dan Almanya Frankfurt a para 

havale ettiğim zaman, ben havale ettiğim parayı, İstanbul'daki bir 

bankaya yada, postaneye yatırıyordum, ve alacak adam da frankfurttaki 

postaneden parayı alıyordu. ve para öyle otobüse yüklenipte Frankfurt'a 

kadar götürülüp, orada benim verdiğim para, verilmiyordu. havale 

gerçekleştiğinde, Bendeki parayı İstanbul'daki Banka alıyordu, Verecek 

parayı da, frankfurt'taki banka veriyordu, ama onların kendi aralarındaki 

parayı tutmaları ayrı sistem, Ama para dijital olaraktan hareket etmiş 

oluyordu, bu konvansiyonel sistem, daha bu dijital e geçmeden önceki ilk 

yapı, ana yapıydı bu. Artık günümüzde banka memuru bile olmadan 

bankomatlar internet ile ödeme yapabiliyoruz, hiç nakit taşımadan, 

bankamızdaki para ile ödeme yapıp, alışveriş edebiliyoruz. Ne oldu? 

zaten biz dijital paraya geçmişiz zaten, para dijital halde, ama işte Bitcoin 

denen sistem ile bunu tek elle bindirmek istiyorlar ve tek bir şartele 

bindirmek istiyorlar, yanlış olan bu, bizim kabul etmediğimiz mesele bu. 

Tek kimsenin tekelinde ve şarteline bağlı olamaz. ama dijital para güzel 

bir şey, zaten dijital para kullanıyoruz şu anda biz. Bankomat ile ödeme 

yapan bir adam, zaten dijital para kullanıyor. Bunun daha ilerisi ne ki işte 

Hollanda veya Danimarka artık nakit parayı kaldırdı ya da Belçika 

bunlardan birisi. Artık orada nakit geçerli değil ve, eğer sen onlardan biri 

olup da, onlar bizi dijitale geçmeden önce, paranı çekipte, Ben nakit 
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kullanacağım diye bütün paranı kağıda çevirdi mi sen, ondan sonra onlar 

sistemi değiştirip, Dijitala geçtiyse, ve sen yaşlı bir adamısın, ven senden 

sonra gelen çocukların, Senin o kağıt paraları bulsalar, ve sonra 

götürseler ki bankaya, bizde bu kadar para var deseler, o paranın kaydı 

yok artık, kaydı olmayan bir para, dijital sisteme giremez, Siz bu parayı 

nereden aldınız diyecekler, biz bunu kabul etmiyoruz diyecekler, bunu 

sisteme sokamayız,böyle bir para yok derler. yani o zaman ne olmuş oldu, 

o senin dediğin Mesele yani, o hadisdeki hazinedarin geri almamasi olayi, 

yani böyle de olabilir. Yakında o da olacak güzel arkadaşım. yani eğer şu 

anki sistemde dijitalleşmeyi kabul etmezsek ve, biz nakit kullanacağız 

diyen, ben gibi eski kafalardan birisiysen, Yarın o parayı geri vermek 

istersen de, paran geçerli olmayacak, böyle tehlike var, Ama şu anki 

ikinci tehlike. Para birisinin tekeline ve, şarteline geçerse para, yine senin 

paran olduğu halde, seni blokladılar mı! seni parasız, pulsuz, Atsız, 

arabasız, enerjisiz bırakabilirler, aç ve susuz bırakabilirler, çünkü para 

Tekeli, tek bir kimsenin elinde olacak ne kadar kötü. 

Yanlış olan bu, doğru olan dijitali kullanmak, aynı bir ve sıfırlar ile parayı 

havale ediyoruz, bankomat ne yapıyor 1 ve 0 lar ile ödeme yapıyor, Öyle 

olunca zaten dijital para gündemde, aynı şeyi 3 defa tekrar ettim farkında 

mısınız. Ve eğer sistem dijitalin manasını hakikatini anlar ise, altının bir 

kıymeti yok ki, altın bir metal idi, belli bir paranın karşılığı idi oda zaten. 

o yenmez içilmez, metal, Parayı biz dijital olaraktan saklaya bildiğimiz 

zaman, koruyabildiğimiz zaman, altına ne hacet, altını ancak işte, 

bilgisayarlardaki çiplerde kullanırız, ya da, iyi iletim yapması gereken 

aletler de, iletken kablo olaraktan kullanırız. yoksa metea ve değeri yok, 

Gümüş de aynı şekilde, Dün 1 ay çalışıyorduk, bize 10 tane kağıt 

veriyorlardı, bugün çalışacağız bize, 10 tane şifre verecekler, bir ve 

sıfırlarlardan oluşan mesela 10 tane şifre verecekler, aynı şey, ha Kağıt, 

ha bir ve sıfırlarlardan oluşan bir şifre, Ama dedim ya, bu birinin tekeline 

girerse kötü, şu anki kullandığımız haliyle kötü değil, bundan daha ilerisi 

düşünüldüğünde de kötü değil, Bu meselede bu şekilde. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 04.11.2019 

Original Kar © glan 

  



©Rasittuncakitapları 
 

 
476 

 

 
 

Kurban Nasıl Kesilir? Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

Kurban kesiliriken birinci dikkat edilecek husus kesilecek hayvanın eziyet 

çekmemesini sağlamaktır bunun için İslama Uygun Kurban Nasıl Kesilir? 

 

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca Usulü ile Kurban Nasıl Kesilir? 

 

Kurbanlık hayvanı usûlüne uygun olarak rahatça ve fazla eziyet 

vermeden kesebilmek için, Önce diz boyu çukur kazılır ve keskin ve 

büyük bir bıçak hazırlanır. Hayvanın göremiyeceği bir yere konur. 

Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Boğa, tosun gibi büyük baş 

hayvanların kolay kesilebilmesi için çengele asılması caizdir. Sonra 

kurbanlık hayvan, kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür, Boğazı 

çukurun kenarına getirilir. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek 

şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, sol 

arka ayağı ortaya gelecek ve ön iki ayaklarda iki kenara gelcek şekilde 

ayaklar birleştirilip bu üçü bağlanır, ve kıbleye karşı durularak şu âyetler 

kurban sahibi veya vekili tarafından okunur: 

 



©Rasittuncakitapları 
 

 
477 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

 

َض  ِهَي ِللَِّذي فََطَر السََّماَواِت َواْلَرأ ُت َوجأ هأ ِرِكينَ إِن ِي َوجَّ َحنِيفًا َوَما أَنَاأ ِمَن الأُمشأ  

 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

"İnni veccehtu vechiye lillezi fatares semavati vel arda hanifen ve ma ene 

minel muşrikin."  

 

(Enâm Suresi, 79) 

 

ِجيمِ  ِحيم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ   , بِسأ
 

ِ الأعَالَ۪ميَنَۙ   ِ َرب  يَاَي َوَمَما۪تي ّلِِله  قُلأ اِنَّ َصاَل۪تي َونُُس۪كي َوَمحأ

 

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

"İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi`l-âlemin."  

 

(Enâm Suresi, 162) 

 

Bu ayetlerden sonra, 3 defa "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü 

vellahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd." şeklinde tekbir getirillir ve 

"Bismillâhi Allahü Ekber" denilerek Besmele çektikten sonra,dikkat 

sadece besmele değil tekbirli besemele yani "Bismillâhi Allahü Ekber" 

denir, başka dünya kelamı etmeden ve, başka iş ile meşgul olmadan, 

hemen hazırlanan keskin bıçak, hayvanın boynuna çalınır. Besmele 

unutulursa zararı olmaz. Kasten Besmelesiz kesmek haramdır. 

 

Hayvanın boğazında yemek borusu, nefes borusu ve iki yanda birer kan 

damarı vardır. Bu iki damar ve yemek borusu, nefes borusu bir anda 

kesilmelidir. ve gırtlağın arka tarafında, normal omurulik kemiklerinden 

farklı, ve biraz büyük, ve ortasında içe açılan bir delik bulunan, GIRTLAK 

kemiği vardır. Omuriliğin ve onun içinden, sinir teli geçer ki, beyine, 

ayaklar ve diğer organların hareketini sağlayan, sinyalleri ileten, sinir 
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teli, yani ilik veya mundarilik. Ve son işlem olaraktan, bu kemiğin delik 

yerinden, o mundarilik kesilerekten, mundariliğin yukarı ile yani beyin 

ile bağlantısı koparılır ki, hayvanın alt kısımları ve organları keslirken ve 

derisi yüzülürken, o organlar ve derisi, beyine sinyal yollayıpta, acı 

çekmesin diye, baglantı koparılır, aynen elektrik tesisatındaki, ana 

sigorta veya şartelin kapatılması gibi, veya bilgisayrarın netzwerk 

kablosunun fişten çekilirekten internet bağlantsının kesilmesi gibi. 

Böylece hayvan yüzülürken ve parçalanırken, acı sinyalleri beyne gitmez, 

ve hayvan acı çekmez. Çünkü kurbanın yüzüldükten sonra en son kafası 

ayrılır, Yoksa hayvan her bir bıçak darbesini hisseder. 

 

 
 

Ölüm, insan müdahalesi olmadan kişinin hayatının sona ermesidir. 

ölüm, Allah indinden Azrail vasıtasıyla gerçekleştirilir. Allah, «De ki: 
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Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize 

döndürüleceksiniz” buyurmuştur. 

 

Beyin ölümü hayatın sonudur 

 

Delilleri: İnsan hayatı mevcudiyet ve ademiyet olarak beyin ile 

irtibatlıdır. Fukaha, kesilen hayvanın hareket etmesini onun tam 

anlamıyla hayata sahip olduğunu gösteren bir delil olarak itibara almaz. 

Bu meseleyi konunun uzmanlarına (ehli zikr) sormak gerekir. Tabipler 

beyin ölümünün nihai ölüm anlamına geldiğini söylemektedirler. Ruh 

bedene beyin vasıtasıyla hükmeder. Eğer beyindeki en önemli kısım olan 

beyin sapı fonksiyonunu kaybederse ruhun beden üzerindeki kontrolü 

sona erer, ruh bedenden çıkar ve Azrail ruhu kabzeder. 

 

Ölüm anı ve ölüm sonrasında yaşananlarla ilgili sürdürülen çalışmalar 

dahilinde de vücudun verdiği tepkiler gözlemlendi. Ortaya çıkan sonuçsa 

pek çok kişiyi ürküttü..[1] 

 

Öldükten sonra neler oluyor? 

 

ABD'de Langone Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Bölümü 

Başkanı Dr. Sam Parnia ölümden sonra beynin çalışmaya devam ettiğini 

söyledi. 

 

Ölümden sonra hayat var mı? sorusunu gündeme getiren olay Kanada'da 

yaşanmıştı. Böylece doktorlar, insanların beyinlerinin klinik olarak 

öldükten sonra da çalışmaya devam edebileceğine dair bilimsel kanıtlar 

bulmuştu. 

 

Açıklanamayan vakada, hastanın ölmesinden sonra beyin aktivitesi 10 

dakika boyunca kaydedilmişti. 

 

Böylece doktorlar, insanların beyinlerinin klinik olarak öldükten sonra da 

çalışmaya devam edebileceğine dair bilimsel kanıtlar bulmuştu. 

 

Ölümden sonra beynin çalıştığını iddia eden bir diğer bilgi de ABD'de 

Langone Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Bölümü Başkanı 

Dr. Sam Parnia'dan geldi. Dr. Parnia'ya göre ölümden sonra beyin 

çalışmaya devam ediyor. 

Dr. Parnia, "Beyin öldükten sonra da çalışmaya devam ediyor, insanlar 
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öldüklerinin farkında oluyorlar" açıklamasında bulundu. 

 

Bir kişinin bilincinin öldükten sonra da devam ettiğini keşfeden 

uzmanlar, kalbi duran yani teknik olarak ölen sonra yeniden 

canlandırılan 330 hastadan 140'ı üzerinde bir araştırma gerçekleştirdi. 

Araştırmaya göre; bu kişilerin yüzde 39'unun kalbi durduktan sonra 

bilinçlerinin bir dereceye kadar açık olduğu belirtildi. 

Kalbi yeniden çalıştırılan bu kişiler bir süre etraflarında olan biteni 

görüyor, duyuyor ve sağlık görevlilerinin kendisi için 'öldü' dediğini dahi 

işitebiliyor. 

Kalp durduğunda beyne kan gitmiyor ve beyin sapı refleksleri de ortadan 

kalkıyor. 

Beynin korteks adı verilen, şuurdan ve beş duyu ile elde edilen bilgilerin 

işlenmesinden sorumlu olan kısmı da kalp durduktan sonraki 2-20 

saniye hiçbir aktivite göstermiyor yani beyin dalgaları ortadan kalkıyor. 

 

Beyin hücrelerinde ölümle sonuçlanacak olan bir dizi değişiklikler 

başlıyor ama beynin tamamen ölmesi kalp durduktan birkaç saat sonra 

gerçekleşiyor.[2] 

 

işte bu yüzden, hayvan ölsede, beyni daha iki üç saat haala aktif 

durumda, ve sinirlerdeki bağlantı kopmayınca da, vücudun diğer 

organlarındaki acı hissi, haala beyne iletilmeye devam etmekde. çünkü 

evdeki elektrik hattı sökülmedikce, veya bağlantı kesilmedikce, veya ana 

sigorta veya şartelin kapatılması ile ancak bağlantı kesilir, yoksa hattın 

ucundaki bir cihazın yada lambanın bozulması, elektriğin o cihaza kadar 

iletilmediğinin alameti değildir, hat sadece o bozuk cihazda kesilmiştir, 

diğer heryerde nasıl elektrik akımı ve fonksiyon devam ettiği gibi, yani 

mutfak lambası defekt olup patlayınca, oturma odasındaki lambada 

yanmıyor değil, yada mutfaktaki elektrikli fırın calışmıyor değil, değilmi? 

aynen böyle, hayvanın boğazının, ve nefes borusunun, ve damarlarının 

kesilmesi ilede, beyin hemen ölmez, sinirler yani kablolar sabit olduğu 

müdetce, işte beyine sinyaller gitmeye devam eder, o yüzden mundarilik, 

yani kemiklerin içinden geçen sinir sistemi teli yada biyolojik elektrik 

kablosu (mundar ilik) kesilerekten, hayvanın yüzülürken acıyı 

hissetmemesi sağlanmlıdır. Çünkü dini edeb ve usulde, Kurban edilen 

hayvanın kafası, bedeninden, en son koparılmalıdır. Zaten o yüzden 

dışarda kendi ölmüş bir hayvana bizler mundar deriz, ve o et yenmez, 

mundardır, mundar et yenmez, haramdır deriz, çünkü onun mundar iliği 

kesilmediği için, mundar olmuştur. Ve eğer tüfekle vurulan bir ördeği, 
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köpek tutup gelse bile, daha can çıkmadan, hemen avcının işte besmele 

ve tekbir ile boğazını koparması gerekir, işte zaten hayvanlarda, o 

resimdeki gösterdiğim, mundar iligini kesebilcek deliği olan kemik, 

ancak ehil ve eti yenen hayvanlarda mevcuttur, ve domuz gibi hepten 

mundar hayvanlarda zaten mevcutta değildir. 

 

ALINTI YAPILAN SAYFALAR 

 

[1] gercekhayat 

[2] mynet 

 

Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

Schrems, 06 Ağustos 2019 Salı 

 

Original Kar©glan 
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Peygamberlerin Lakab ve Ünvanları 

 

Öncelikle bilinmelidir ki, bu Ünvanlar,  o peygamberlerin, mizac ve güzel 

ahlak, ve, Allah ile olan münasebetleri sebebiyle, insanlar tarafından 

onlara verilmiştir. Yoksa Allahu Teala Kuranda, Böyle ünvanlar ile onlara 

hitab etmemiştir. Kuran'da Allahu Teala nın, Hz. Musa a.s ile konuştuğu 

bildirilmekle birlikte, doğrudan Kelimullah "Kelimullah= Allah ile 

konuşan" deyimi  Kuran da kullanılmaz. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.s) 

de Miraç sırasında Allah ile konuşmuştur, fakat ona Kelimullah demeyiz, 

Muhammed aleyhisselama Habibullah deriz, ve birde Rasulallah 

veya Rasulullah denir ki, ve bu kuranda Fetih suresinde, 

peygamberimize böyle bir hitap vardır.  

 

ِحي َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ م أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ  
 

 

دً  يُهمأ ُركَّعًا ُسجَّ اُء بَيأنَُهمأ تَرَّٰ اُء َعلَى الأُكفَّاِر ُرَحَمٓ ِ  َوالَّ۪ذيَن َمعَهُٓ اَِشدَّٓ د  َرُسوُل َّللاه ِ  ُمَحمَّ اًل ِمَن َّللاه ا يَبأتَغُوَن فَضأ

َوانًاۘ   َوِرضأ
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Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Muhammedun rasulullah, vellezine meahu eşiddau alel kuffari ruhamau 

beynehum terahum rukkean succeden yebtegune fadlen minallahi ve 

rıdvanen 

 

Meali : 

 

Muhammed, Allah'ın Resul'üdür. Onunla beraber olanlar, gerçeği 

yalanlayan nankörlere karşı sert, birbirlerine çok merhametlidirler. 

Onları; rüku ederken*, secde ederken* ve Allah'tan bağışlanma ve 

hoşnutluk isterlerken görürsün. 

 

Sadakallahul Aziym Fetih Suresi 29. Ayetten pasaj 

 

Kelimei Tevhid, yani birleme cümlesi, iki cümleden oluşur 

 

"La ilahe illallah, Muhammedün Rasulallah" 

 

"La ilahe illallah"   Allah ı birlemekdir "Muhammedün Rasulallah" da 

peygamerimizi hem birlemek, hemde aidiyatını belirtmek, hemde  Allah 

katında rütbesi ve lakabının ne olduğunu belirtir. 

 

Bazi alimler, sadece altı peygamberi Ülülazim Peygamberler olarak 

nitelendirip, bu altı Peygamber, diğer Peygamberlerden daha üstündür 

diyerek, Bunlara Ülülazm Peygamberler denir demişler. Peygamber 

efendimiz Muhammed aleyhisselam Hepsinden üstündür diye biliriz 

bizler.ki hadis olup olmadığı hususunda ihtilah olan bir ravyet ile Cenabı 

Mevla 

 

""Levlâke levlâke Lema halaktül eflâk" 

 

"Sen olmasaydın,sen olmasaydın, ey Habîbim, Ben âlemi felekleri 

(kâinatı) yaratmazdım" 

 

Bu hadis-i kudsînin kaynakları: Bu hadis-i kudsî, Acluni, II: 164; Hakim 

el Müstedrek, II: 615 Suyutînin El-Leâlil-Masnûa; Aliyyü-Kârînin El-

Esrârul-Merfûa ve diğer bir eseri olan Şerhüş-Şifâ; Şevkânînin El-

Fevâidül-Mecmûa; Hâfız Aclunînin Keşfül-Hafâ; Muhammed Said 
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Zalûlün Tahkîk; İmam-ı Nevevînin El-Ezkâr adlı eserlerinde kayıtlıdır.  

 

Diğer yandan Mevlânâ Câmî, Ahmed-i Cezerî, Mevlânâ Hâlid, İmam-ı 

Rabbânî, Bedîüzzaman Said Nursî gibi nice İslâm âlimleri bu hadis-i 

kudsîyi eserlerine almışlar. 

 

Hz. Cabir anlatıyor: 

 

“Ey Allah’ın Rasulü! Anam-babam sana feda olsun, Allah’ın her şeyden 

önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz?” diye sordum. Şöyle buyurdu, 

 

“Ey Cabir! Her şeyden önce Allah’ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin 

nurudur. O nur, Allah’ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp 

duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne Levh, ne kalem, ne cennet, 

ne ateş/cehennem vardı. Ne melek, ne gök, ne yer, ne güneş, ne ay, ne cin 

ve ne de insan vardı." 

 

"Allah mahlukları yaratmak istediği vakit, bu nuru dört parçaya ayırdı. 

Birinci parçasından kalemi, ikinci parçasından Levh’i (Levh-i mahfuz), 

üçüncü parçasından Arş’ı yarattı. Dördüncü parçayı ayrıca dört parçaya 

böldü: Birinci parçadan Hamele-i Arşı (Arşın taşıyıcılarını), ikinci 

parçadan Kürsi’yi, üçüncü parçadan diğer melekleri yarattı. Dördüncü 

kısmı tekrar dört parçaya böldü: Birinci parçadan gökleri, ikinci 

parçadan yerleri, üçüncü parçadan cennet ve cehennemi yarattı. Sonra 

dördüncü parçayı yine dörde böldü: Birinci parçadan müminlerin basiret 

nurunu/iman şuurunu, ikinci parçadan -marifetullahtan ibaret olan- 

kalplerinin nurunu, üçüncü parçadan tevhitten ibaret olan ünsiyet 

nurunu (La ilahe illallah Muhammedu’rrasulüllah nurunu) yarattı.”  

 

( İmâm Ahmed, Müsned IV-127; Hâkim, Müstedrek II-600/4175; İbni 

Hibban, El İhsân XIV-312/6404; Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye: 1/6; 

Krş. Aclunî, I/262-6) 

 

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisi kudsîde: 

 

"Allah, seni kendi nurumdan, diğer şeyleri de senin nurundan yarattım, 

buyurdu." buyurmuştur. 

 

(Îmân Ahmed, Müsned IV-127; Hâkim, Müstedrek II-600/4175; İbni 

Hibban, El İhsân XIV-312/6404; Aclûnî, Keşfü'l-Hâfâ I-265/827) 
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Ülülazim Peygamberlere verilen unvanlar Şunlardır: 

 

Muhammed aleyhisselama Habibullah denir.Allahü teâlânın sevgilisi 

demektir. Çünkü en çok Onu seviyordu. Kâinatı Onun için yarattı. 

 

İbrahim aleyhisselama Halilullah denir. Allahü teâlânın dostu demektir. 

Çünkü  O nun kalbinde, Allahü teâlânın sevgisinden başka, hiçbir sevgi 

yoktu hatta evladını bile o nun uğrunda kesmeye yatırmıştı, ateşe 

atıldığında da ben sadece ondan yardım dilerim demişti.  

 

Musa aleyhisselama Kelimullah denir. Allahü teâlânın kendisi ile 

konuştuğu kimse demektir. Kelim, kendisine söz söylenen, kendisiyle 

konuşulan demektir. 

 

İsa aleyhisselama Ruhullah denir. İsa aleyhisselam için kullanılan 

ruhullah , Allah’ın ruhundan üfleyerek O nu babasız meydana getirdiği 

kimse anlamındadır.  

 

Âdem aleyhisselama Safiyullah denir. Allahü teâlânın ihsanı ile seçilmiş, 

bilhassa kafasını da kudret elimle halkettim rivayetleri vardır, Safiyullah 

saf ilk ve temiz kimse olarak yaratılmış demektir. 

 

Nuh aleyhisselama Neciyullah denir. Gemi ile bütün insan ve hayvan 

sounu kurtaran olduğu için Neciyullah yani kurtarıcı ünvanı alır ve birde  

o bin seneye yakın zamanındaki insanları Allah ın yoluna çağırmış, ancak 

kabul eden çok az kimse olmuş ve peygamberi yalanlayıp  onu deli  sayıp 

onunla alay etmeleri sebebiyle onlardan bezip, Rabbimize "bu zalim 

topluluktan, kurtar beni" diye niyaz ve dua ettiği için,  ve yine alttaki 

ayette geçen "Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar"  diyen 

olaraktan,  Yine neccini duasının sahibi olan kimse olaraktan, ümmetin 

ve insanlığın kurtarıcısı manasındadır, o lakabı işte birde. 

 

Nuh (a.s) Allah’u Teala’ya şöyle dua ve niyazda bulunmuştur: 

 

Rabbi inne kavmi kezzebün. Feftah beyni ve beynehüm fethan ve neccini 

ve men meıye minel mü’miniyn. 

 

MANASI: 
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“Rabbim! Hakiketen kavmin beni tekzip etti. Benile onların arasındaki 

hükmü sen ver de beni ve beraberimdeki mü’minleri kurtar.” 

 

Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. 

 

“Ey Rabbim! Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma.” 

 

Allah’u Teala Nuh (a.s)’ın bu duaları üzerine şöyle buyurdu: 

 

“And olsun ki Nuh bize dua etmişti de ne güzel icabet ve kabul eylemiştik. 

Biz hem onu, hem ehlini sıkıntıdan kurtardık.” 

 

“Biz azimüşşan onu da, beraberinde olanları da o dolu yüklü geminin 

içinde selamete erdirdik. Sonra arkalarından arta kalanları da suda 

boğduk.” 

 

Sadakallahul Aziym Şuarâ Suresi 117, 118,  119, 120. Ayetler 

 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
 

نِى َوَمن  ِمنِينَ َونَج ِ ِعَى ِمَن ٱلأُمؤأ مَّ  

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

neccinî ve men maiye minel mu’minîn. 

 

Meali : 

 

Beni ve benimle birlikte olan mü’minleri kurtar. 

 

Sadakallahul Aziym Şuarâ Suresi 118. Ayet 

 

 

Kuranda ki, Neccini duası edenlerin duaları 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
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Kasas Suresi 21. Ayette Musa yumruk vurdugu adam kaza ile ölünce, 

oradan kaçmadan önce dedi ki 

 

ِلِمينَ 
ِم ٱلظََّّٰ نِى ِمَن ٱلأقَوأ ِ نَج ِ  َرب 

 

 

Şuarâ Suresi 118. Ayette Nuh aleyhisselam da dediki 

 

ِمنِينَ  ِعَى ِمَن ٱلأُمؤأ نِى َوَمن مَّ  َونَج ِ
 

 

Mâide Suresi 25. Ayette  yine Musa denizi yardiginda dedi ki  

 

ِم الأفَاِس۪قيَن    فَافأُرقأ بَيأنَنَا َوبَيأَن الأقَوأ
 

Musanin kavmide dedi ki Yûnus Suresi 86. Ayette 

 

 

نَ ِم الأَكافِ۪ريَن  َونَج ِ َمتَِك ِمَن الأقَوأ ا بَِرحأ  
 

 

Firavun’un Karısı: Âsiye de Tahrîm Suresi 11. Ayette dedi ki 

 

ِم الظَّاِلِمينَ  نِي ِمَن الأقَوأ َن َوَعَمِلِه َونَج ِ َعوأ نِي ِمنأ فِرأ  َونَج ِ
 

 

Ve bizde bunlara bakaraktan, ve bazı peygamberlerin bazı hasssas 

durumlarına bakaraktan, şu lakab ve ünvanların, onlara  daha çok 

yakıştığına  karar kıldık. ve her peygambere iman (Kelime-i Tevhid 

cümlesi), o peygamerin durumu ile ve lakabi ile ve tevhid kelimesi  ile 

meydana geldiği için, bunları da şöyle sıraladık : 

 

La ilahe illallah, Cebrail Vahyullah (Vahyi getirip götüren melek olduğu 

için)  

La ilahe illallah, Adem Safiyullah (Allahü teâlânın ihsanı ile seçilmiş  saf 

ilk ve temiz kimse olarak yaratılmış demektir) 

La ilahe illallah, Habil Mezruallah (ilk çiftcilik yapan olduğu için)  

La ilahe illallah, Kabil Meşyullah (ilk hayvancılık ve besicilik yapan 

olduğu için)  

La ilahe illallah, Habil Mazlumullah (ilk zulme uğrayan olduğu için)  
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La ilahe illallah, Kabil Katilullah (ilk Katil olan insan olduğu için)  

La ilahe illallah, idris Terziyyullah (ilk Terzi olduğu için) 

La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah (Gemi ile bütün insan ve hayvan sounu 

kurtaran olduğu için Neciyullah yani kurtarıcı ünvanı alır ) 

La ilahe illallah,ilyas Cennetullah(Cennte girip bir dah çıkmadığı için) 

La ilahe illallah, Hızır Hayyullah (Ölmeyen, hep diri kalan, ölümsüzlük 

suyundan içen adam olduğu için) 

La ilahe illallah,Salih Haggullah(Hayvanlardan olan Deve ninde, insanlar 

gibi, Allahin suyundan içmeye hakkı olduğunu savunduğu için) 

La ilahe illallah, Hud Mahfuzallah (Taş fırtınasından, Kendisi ve 

ahalisini, etraffına çizdiği bir daire bir çizgi ile, Allah ın 

onları  koruduğu  için, Satürn Meselesi)  

La ilahe illallah, Zülkarneyn Setrullah (Yecüc mecuc ile aramıza set veya 

sütre çeken olduğu için)  

La ilahe illallah, Şaya Femullah (Allahu Teala, bir seferinde, insanlara 

onun  ağzından hitap ettiği  için) 

La ilahe illallah, Elyesa Nasrullah(Allah onu bir peygambere yardımcı 

olarak zanı nasrani olrak tayin etmiştir onun için) 

La ilahe illallah, Üzeyir Müheyminulllah (Allah onun ölüleri nasıl 

diriltiyorsun sorusuna karşılık onu Eşeğini öldürüp 300 sene sonra 

tekrar diriltmiş müheymin etmiştirde ondan dolayı) 

La ilahe illallah, Eyyub Marizallah ( Büyük bir bela olan hastalığa 

tutulduğu için) 

La ilahe illallah, Lokman Şifaullah veya Hekimullah (ilk Doktor, ve neyin, 

neye iyi geldiğini bilen, o olduğu için) 

La ilahe illallah, Yunus Tevkifullah veya Tevfikullah 

(Allah ın Yunus peygamberi cezalandırıp, bir yunusun 

balığının  karnında hapsettiği için, yani tevkif ettiği için) 

La ilahe illallah, Yuşa Refikullah (Musaya  Hızır ile yolculuğunda ona 

refakat eden olduğu  için) 

La ilahe illallah, ibrahim halilullah (Allahü teâlânın dostu demektir) 

La ilahe illallah, ismail Zebhullah (ilk Kurbanlık olduğu için) 

La ilahe illallah, ishak Mucizallah (Kısır olan Sareye sonradan ibrahimin 

duasi sebebiyle, sonradan mucizevi melek tedavisi sebebiyle verildiği 

için) 

La ilahe illallah, Lut Mağdurallah yahut Hicretulllah (ülkesinden, 

ardına  bile bakmadan çıkarıldığı için) 

La ilahe illallah, Yakub Hasretullah (Yusufuna hasretinden katarakt 

olana kadar agladığı  için) 

La ilahe illallah, Yusuf Cemalullah veya Cemilallah veya Ruyetullah 
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(Güzel yüzlü ve rüya yorumcusu olduğu  için) 

La ilahe illallah, Bünyamin Merhametullah (Yusufu öldürmeyelimde 

kuyuya atalım, belki biri gelir çıkarır da kurtulur dediği için) 

La ilahe illallah, Davud Yedullah (ilk defa elleriyle, demirin nasıl işlenip 

yararlı hale getirilceği ilmi, ona öğretildiği için, Demir elinde hamur 

olurdu diye rivayetler var) 

La ilahe illallah, Süleyman Malikullah veya Hakimullah (Dünyadaki, 

insanların, hayvanların, Cinlerin ve Şeytanların Hükümdari olduğu, ve 

verdiği hükümlerde de isabetli kararlar verdiği için) 

La ilahe illallah, Şuayb Raillah (Allah ın ona,  geçimlik olaraktan 

Çobanlık mesleğini verdiği için, Hz musanın denizi yardığı (Asa-ı Musa) 

Aasaa sıda onun çobanlık Aasa sıdır )  

La ilahe illallah, Harun Tercümanullah (Musanın dili pepe veya peltek 

olduğu için, onun dediklerini, firavuna ve başkalarına  tercüme eden 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Musa Kelimullah (Allahü teâlânın kendisi ile konuştuğu 

kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, irmiya Mekrullah (Doğru olan bir hile ile imtihan olduğu 

için) 

La ilahe illallah, Zekeriya ve Yahya Şehidullah (Zalimlerce hunharca 

kesilerekten Şehid edildikleri için) 

La ilahe illallah, Meryem iffetullah (Namuslu olmasına rağmen hamile 

kaldığı için, isaya rab ve tanrı denilir, Tanrı doğurabilcek kadar iffetli 

olan olduğu için Immaculata)   

La ilahe illallah, isa Ruhullah (Allah O nu Kutsal ruhundan, yani O nu, 

babasız değıl amma, daha dünyaya gelmemiş bir ruh halindeki Babadan 

meydana getirdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah veya Habiballah (Allahın elçisi 

ve peygamberi ve sevdiği kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ebu Bekir Sadıgullah (Peygamerimize sadık bir dost 

olduğu için) 

La ilahe illallah, Ömer Adlullah (Adaleti yerine getirmek için, kendi 

çocuğuna bile acımayan olduğu için) 

La ilahe illallah, Osman Hayaullah (Çok Terbiyeli bir kimse, meleklerin 

bile ondan utandığı kimse olduğu için) 

La ilahe illallah, Ali Esedullah (Korkusuz bir yiğit olduğu için) 

La ilahe illallah, Hasan vel Hüseyin Reyhanullah (Peygamerimizin, onlar 

benim, cennetteki, iki reyhanım, iki kokum dediği için) 

La ilahe illallah, Fatma Ümmiyyullah ( O na biz müslümanlar, hep 

annemiz diye hitap ettiğimiz, ve hatta peygamerimizin bile, annecikveya 
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"Baabasının Annesi" diye hitap ettiği için, Hani bizlerde meşhur 

olmuştur Sevince annem diye yavrumuza hitab ederiz) 

La ilahe illallah, Mehdi Hidayetullah (insanlara yolun doğrusunu 

gösteren olduğu için) 

La ilahe illallah, Halid bin Velid  Seyfullah (müslümanada, kafirede, 

Allah ın yenilmeyen  kılıcı olduğu için) 

La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah (Uhud savaşında Hz. Resûlullahı 

korumak uğrunda müşriklerden gelen oklara ellerini siper eden Hz. 

Talha iki elini kaybetmiş ve Peygamberimizde Ona Allahın iki eli veya 

kolu manasında Ubeydullah lakabını verdiği için) 

 

 

حِ  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ يم أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ  

 

ئَِكتِِهۦ َوُكتُبِ 
ٓ ِ َوَملََّٰ ِمنُوَن ْۚ ُكلٌّ َءاَمَن بِٱّلِلَّ ب ِِهۦ َوٱلأُمؤأ ُسوُل بَِمآ أُنِزَل إِلَيأِه ِمن رَّ ُق بَيأَن  َءاَمَن ٱلرَّ ِهۦ َوُرُسِلِهۦ اَل نُفَر ِ

ن  ُسِلِهۦ ْۚ َوقَالُوا  َسِمعأنَا َوأََطعأنَا ِۖ ُغفأَرانََك َربَّنَا أََحٍد م ِ َوإِلَيأَك ٱلأَمِصيرُ رُّ  
 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel 

mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî 

ve rusulih, lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve 

ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. 

 

Meali : 

 

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de 

iman ettiler. Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve 

peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden 

hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. 

Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”  

 

Sadakallahul Aziym Bakara 285. ayet 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 28 Nisan 2019 Pazar 
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Original Kar © glan 

 
 

El Ayak Üşümesi Neyin Alametidir - Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi 

 

Bazi insanların el ve Ayakları üşümeye başlar ve ne yapsa ısınmaz olur. 

Karoglanin Bu kanudaki Görüşü ve Tavsiyesi ise : 

Evinde Kaloriferi olanlar bilirki kalorfier kazanı suyu kaynattıkça 

Kalorifer Peteklerinin içindeki su buharlaşır ve o yüzden kalorifer 

peteklerinin baglantı köşesinin ters tarafında kaloriferin havasını alma 

musluğu bulunur, zaman zaman ordan uygun anahatar ile havasının 

alınması gerekir, ancak ordan havayı alınca, kalorifer petekleri içindeki 

suyun basıncı düşer, o yüzden kazan dairesindeki kalorifercinin, zaman 

zaman tekrar peteklere su basması gerekir ki, basinç tekrar eski ayarına 

gelsin ve odaları çabuk ısıtsın. 

işte bu örnekte olduğu gibi kan basıncı damarlarda düşünce hem 

tansiyon düşer hemde basınç düşdüğü için, kan yeterince her uzva tam 

kapasite ulaşmaz, o yüzden vücudu ısıtan kan ve kan basıncıdır, ve basınc 

az olunca, işte vücudun uç noktaları olan el kol üşümeye başlar, bunun 

tedavisi ise, birinci olarak : su içerek  kan basıncının normal hale 

gelmesini sağlamak  lazımdır, amma çok su içilerse, bu sefer kan durulur, 

ve vücud yine ısınmaz, o yüzden birde kan yapıci pekmez ve reçel gibi, 

tatlı yiyecekler yemek ilede, kanın tekrar koyulaşması sağlanmalıdır. 

 

Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 1 Aralık 2018 Cumartesi 
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Peygamberimizin Tahiyat Hadisesi ve Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve 

Anlamı 

 

Hazreti Peygamber (asm) Mescid-i Haram’dan (Mekke'den), Mescid-i 

Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile 

geldi.[8] Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın (as) makamına 

uğradı, orada iki rekât namaz kıldı,[9] daha sonra Mescid-i Aksâ'ya 

geldi.[10]Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim’in 

de (Aleyhimüsselam) bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini 

karşıladı.[11] Hazreti Muhammed (asv) bu peygamberlere imam olarak 

onlara iki rekat namaz kıldırdı.[12] 

 

Bu hadiseden sonra Hazreti Peygamber’e (asm) iki kap getirildi ki; kabın 

birisinde şarap, diğerinde süt vardı.[13] “Bunlardan hangisini istersen, 

al!" denildi.[14] Peygamberimiz (asm) sütü seçti.[15] Cebrail (as), 

Peygamberimiz’e (asm): "Sen fıtratı seçtin[16], eğer sen şarabı almış 

olsaydın, senden sonra ümmetin azardı.[17]Sütü tercih etmekle sen de 

fıtrata yöneltildin, ümmetin de fıtrata yöneltildi. Şarap size haram 

kılındı!” dedi.[18] 
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Semanın bütün tabakalarına uğradı.[19] Sırasıyla yedi sema 

tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. 

İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim (Aleyhimüsselam ecmain) 

gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin!..” dediler, 

tebrik ettiler.[20] Sonra her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-

Ma'mur'u ziyaret etti.[21] 

 

Bundan Sonra Hz. Cebrail (as) ile birlikte sidretü'l-müntehâ'ya 

geldiler.[22] Sidretü’l-müntehâ; kökü altıncı kat gökte ve gövdesi, dalları 

yedinci kat göğün üzerinde, gölgesiyle bütün gökleri ve cenneti 

gölgeleyen, yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri küpler kadar, bir 

ağaçtır.[23] 

 

 

Refref ve Öteler Ötesindeki Buluşma 

 

Cebrail (as), Peygamberimiz’i (asm) yukarı götüre götüre, nihayet (kaza 

ve kaderi yazan) kalemlerin cızırtılarını işitecek kadar yüksek bir yere 

çıkardı.[24] Peygamberimiz (asm); cennetten, yemyeşil bir Refref (ipek 

döşek)'in birden ufku kapladığını gördü. Peygamberimiz (asm), onun 

(Refref’in) üzerine oturdu.[25] Cebrail (as), Peygamberimiz’den (asm) 

ayrıldı. Peygamberimiz (asm); Aziz ve Cebbar olan Rabbine yükseltilip 

yaklaştırıldı.[26] 

 

Peygamberimiz (asm), Yüce Rabbinin: "Korkma ya Muhammed, Yaklaş!" 

buyruğunu işitmeye başladı. Nihayet, hiçbir kimsenin hiçbir zaman 

erişememiş olduğu yakınlık makamına, İlahî kabule, İlahî ikram ve 

ihsana nail oldu![27] İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre, 

Peygamberimiz (asm): "Ben, Yüce Rabbimi gördüm!" buyurmuştur.[28] 

 

Peygamberimiz (asm) Miraç’ta Cenab-ı Hakk’a selam yerine bütün 

mahlukatın ibadetlerini hediye etmiştir. Efendimizin (asm) Cenab-ı Hak 

ile olan bu konuşması bütün müminlerin miracı olan namazlarında 

okudukları tahiyyatın sözlerinden oluşmaktadır. Bu konuşmanın meali 

şöyledir: 

 

Ettehiyyatü Duası okunuşu ve anlamı 

 

َمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ  لََواُت َوالطَّي ِـبَاُت، اَلسَّالَُم َعلَيأَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرحأ  اَلتَِّحيَّاُت هلِلِ، َوالصَّ
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اِلِحينَ السَّالَُم َعلَيأنَا   َوَعلَٮِعبَاِد هللاِ الصَّ . 

ًدا َعبأُدهُ َوَرُسولُهُ  َهُد أَنَّ ُمَحمَّ َهُد أَنأ الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ، َوأَشأ  أَشأ

 

 

 

Okunuşu: Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke 

eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü esselâamü aleynâa ve 

alâa ıbâadillâhis salihıyn Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne 

Muhammeden abdühüü ve rasüülüh. 

 

Anlamı: Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey 

şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin 

üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben 

şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. 

Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resûlüdür. 

 

Peygamberimizin Tahiyat Hadisesi 

 

Peygamberimiz (asm) Cenab-ı Hakk’a hitaben: 

 

"Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü" 

 

“Bütün tahiyyeler, bütün mübarek şeyler, bütün salâvat ve duâlar ve 

bütün kelimat-ı tayyibe Allah’a mahsustur.”[29] şeklinde hitab vermiştir. 

Bunun anlamı“Bütün varklıkların halleriyle ve dilleriyle yapmış oldukları 

ibadetleri ve tesbihlerini, bütün çekirdekler ve nutfeler gibi mübarek 

şeylerin fitri mübarekliklerini ve tesbihlerini, bütün insanlar gibi şuurlu 

varlıkların ibadetlerini ve bütün peygamberler ve kamil insanlar olan 

evliyaların, asfiyaların ibadetlerini ve tesbihlerini onların namına sana 

hediye ediyorum; sana mahsustur.” demektir. 

 

Bu selamın üzerine Cenab-ı Hak da Resulüne (asm):  

 

"esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühühü" 

 

“Selâm olsun sana ey Peygamber!” şeklinde mukabele de bulunmuştur.  

 

Bunun üzerine Allah Resulü (asm) de: 

 

"esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis salihıyn" 
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“Selam Bize ve Allah’ın salih kullarına üzerine olsun.” şeklinde cevap 

vermiştir. Bunu duyan gören Melekler hep bir agizdan 

 

"Eşhedü ellâa ilâahe illallâah" 

 

 

“Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına şehadet ederiz. " dediler, Bu 

konuşmaya sidretü’l-müntehada tanık olan Cebrail (as) da Allah’ın 

şahitlik etmesini emretmesi üzerine Cebrail aleyhisselamda 

 

"ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh." 

 

" ve bende Muhammed’in (asv), Allah’ın elçisi olduğuna (Kulu ve Rasulü 

olduguna) şehadet ederim.” diyerek şehadet etmiştir.[30] 

 

Miraç’ta cereyan eden bu karşılıklı sohbetteki sözlerin, müminlerin 

miracı hükmünde olan namazda okunması sünnettir. Bu şekilde her 

mümin bütün şuurlu ve şuursuz mahlukatın ibadetlerini kendi ibadeti 

içerisinde Cenab-ı Allah’a takdim etme şerefine ulaşmış olur. 

 

 

OKUNDUĞU YERLER 

 

Namazların her oturuşunda okunur. 

 

 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 9 ARALIK 2017 

Original Kar © glan 
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Çağımızda Yaygın Hale Gelen Helikobakteri Hastalığının Sebebi ve 

Tedavisi 

 

Helikobakteri Hastalığının Sebebi 

 

Ve bu gün cima adetleri (alişkanliklari) degişti ve Oral seks adet halini 

aldi. Peki bu devirde cikan bir ahlakmi bu? yoksa yillardir olan bir adet ve 

ahlak mi? 

Oral seks bir kişinin cinsel organlarıyla diğer kişinin ağzı arasındaki 

temasla olan ilişkidir. Ağzın ve cinsel organların hassas erojen bölgeler 

olması ve birbirlerine verdikleri uyarının ve zevkin yoğun olması, bu 

ilişkiyi daha mucivevi yapiyor, bu tür buluşmayı birleşmeyi kaçınılmaz 

yapmaktadır ve böylce iki taraftaa dah cabuk ve dah zevkli doyuma 

ulaşmaktadir. 

Ancak bunun yan tesiri olan bir hastalik ve mikrop yaratmiş ki Allah, 

bundada aşiri gidilmeye diye bir hastalik mahafizi koymuş ve nedir o? 

helikopbakter diye bir bakteri, tükrük yolu ile yutularak mide ve yemek 

borusu yoluna ve barsaklara dahil olmakda, orda mide üslerioninve mide 

yanmasinin ve gastridin sebebi olmakda, halbuki o bakteri cinsel 
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organlari korumakla görevli iyi bir bakteri, ama görev alani degişince 

zararli hale geliyor, ve öyle olunca bu da mide yanmasi şeklinde bir 

hastaliga yol aciyor, ve bu oral sex te temiz olmak lazimdir, her ne kadar 

agiz kutsal bir yer sayilsada! dün kagit ta kutsal idi, onun bugün kü gibi 

afedesiniz  onunla kicini sildigni görse ashab seni kilicla dograrlar, cünkü 

ayet hadis yazcak kagit yokken, ona taharet bezi muamelesi yapani 

görseler elbet keserler öldürürler, bu gün ise, en yumuşak tuvalet kagidi 

yapmakta  firmalar yariş yapar oldu, birak ki bu sebebden insan kesmeyi 

öldürmeyi. evet agiz kutsal, ordan kuran kelam ediliyor yemek yeniyor 

amma işde Allah cok şeyi multi funktion halinde halketmiştir, Allah bunu 

bugün bildirdi de insanlar bildi, şeytan dahi ilham etmiş olsa bile, ademi 

cennetten attiran şeytanin yapacaginida biliyordu Allah, bu sürecin 

başlamasi gerekiryordu diye iman eden birisi, bu oral sex ide Allah 

biliyordu demesi lazim gelir, eskiden bunu bilen yokmu idi, yada 

muhammed ne bildide buna karşi tedavi metodu üretti, işde islami usul 

ile helikobakteriyi derhal yok eden bir tedavi yöntemi, patenti bize (bana 

karoglan hocaya ait) henüz patenti almadik ama allah katinda 

muhammedin bu yöntemini buna uygulayip bilebilen tek kimse olarak 

patent bana aittir, izinsiz alandan hakkimi dava eederim hak katinda. 

alin kullanin ama benlige gecirmeyin lütfen. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

"Temizlik imandandır." 

 

( Hadis-i Şerif , Müslim, taharet 1; Darimi, Vudu 2; Müsned, 5/342,344; 

Acluni, Keşfu'l-Hafa, 291) 

 

Temiz olunursa, bu bakterinin yutulup görev alanin degişmesine sebeb 

olmazsiniz, amma işde o bölgeleri yikamadan yapilan bu oral sex ile işde 

o cinsel bölgede görevli bakterileri yutmuş olursunuz, ve  yine tükrügünü 

kullanarak yapilan mastürbasyondanda agiza temas ettiginden yine bu 

hastalik ortaya cikar, cünkü muhamed vaktinde bu sebebden bu hastalik 

vardi, bu bakteri vardi, ve bu hastaligi muhammed bildi ve ona tedavisi 

ögretildi. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular 

 

Yemeğe tuzla başlamak ve bitirmek 70 hastalığa şifadır. 
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( Hadis-i Şerif ,R.Nasıhin) 

 

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca' nın Helikobakteri Hastalığının Tedavisi 

Formülü 

 

işte helikobakteri hastaligina tutulmuş bir mümin, önce elini yikayacak, 

ve daha önce yaklaşik bir saat öncesine kadar birşey yememiş olcak, veya 

yani ac karnina sofraya oturcak, ve bir miktar tuz ile yemege başlayacak 

ve bir miktar mesela yarim dilim ekmek, bir dilim peynir yedikten sonrda 

bir miktarda su icip, sonundada midenin ve barsaklarin üstüne, yine 

yemegi tuz ile bitirip, üstüne tuz serperek, o bakterilerin tuz ile yok 

edilmesini saglayacak (ama dikat bu bakterilerin tamamen yok edilmesi 

ise tehlikeli onlar cinsel organlarda normal görevlerini yaparlar, cinsel 

organlari dişden gelcek mikroplara karşi korurlar, sadece görev alanlari 

degiştigi icin zararli hale gelirler  yani onlarin tamami yok edilmez, 

sadece görev alani digişenler mide ve yemek borusu yolunda olanlari 

ithaf  etmek gerekir sadece) ve öyle mükellef bir sofra ile yemek  yemek 

degil, acil tedavi icin, bir miktar yiyip bu tuz uygulamasini yapan kimse 

Allahin izni ile ikinci vakte kadar bu hastalikdan ve bakterilerden 

kurtulur inşallah,  

 

ve kurtulan her mümimin, mehdiye ve muhammede salavat getirip, bize 

bir duada bulunursa memnun oluruz inşallah. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 29 Temmuz 2018 Pazar 

 

Original Kar©glan 
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Karoglan Başağaçlı Raşit Hocanın Karaciğer Detoxu Makalesi 

 

:yesiloklar:  

 

Daha çok şeker hastalari veya şeker hastalığına yakalanma riski olan 

kimselerde ve  birde uzun süre veya çoookca şeker hapı kullanan 

kimselerde ve çok tatlı yiyen kimselerde görülen  birşey içtikden veya 

yedikten sonra agızda gitmeyen şeker tadı hissi meydana gelince , işte 

diyorki ciğer yani karaciğer ben ağzıma kadar şeker ile doldum diyor yani 

kirlendim beni yıka diyor.format atıp onu fabrika ayarlarına döndürmek 

için işte Karaciğer detoksuna ihtiyaç vardır. 

 

Herşey aslına rucu eder kuralı gereği tuzu tuza şekeri şekere katmak 

gerekir herkimde tuzu şekerle karıştırır ise buruk bir tat elde eder yani 

nasıl deniz suyu içilmez ve onunla abdest olmaz ise abdest suyunda şart 

olan rengi kokusu tadı bozuk olmayan bir su ile abdest almak gerekir 

deniz suyu tuzlu abdest olmaz yahut şerbet ile abdest olmaz yahut bal ile 

abdest olmaz yahut asit ile abdest olmaz yani illa saf su illa saf su olcak 

yani dünya yaratılalıdan beri degişmeyen bir deger var ise o saf sudur 



©Rasittuncakitapları 
 

 
500 

 

yani rengi kokusu tadı bozulmamış su yani şerbet olmayacak deniz suyu 

olmayacak yani asit olmayacak yahut ph degeri yüksek olmayacak. işde 

insanoğluna aslına dönmesi ve bütün kötü mayilerden kurtulup safiyye 

olması için gereken su gibi olmakdır berrak içi gözükcek karanlık bulanık 

su olmayacak sonra ne tatlı ne tuzlu olacak nede asitli ve acı olacak ne 

yakacak ne donduracak normal bir suyun sicaklığı bellidir insanin 

susuzlugunu keser illa soğuk olması şart değildir. Amma hararet yapmış 

olan birisi soğuk su ister. işde su gibi olanı Allah aziz edermiş ne demiş 

atalar su gibi aziz ol yani suya hürmet etmeyen yokdur. Ateşe hürmet 

yemeğini pişireceğin zaman kışın üşüyünce banyo suyunu abdest suyunu 

ısıtmak için. tatlıya rağbet canın tatlı çekince tuzluya rağbet dimağın tad 

almak isteyince. yani su ise hepsine format atıp normal hale getirmek için 

tatlı yedin ağzın tatlı oldu su içtin format attın fabrika ayarına döndü 

tuzlu yedin sonra su içdin yine fabrika ayarına döndü,..vs.vs. 

işde aksal gaye son din dini mübin islam ve o dinin peygamberi 

muhammed mustafa insanlara mayadır kim muhammed ve islam mayası 

ile mayalanırsa ve aksal gayesi emeli arzusu Allahin dini yerüyüzünde tek 

din ve yaşam tarzı olsun ister ise bu dinin son temsilcisi Mehdiyi bulsun 

ve onun gösterdiği yolda yürüyüp muhammedi ve diğer peygamberleri 

bulsun ve onların ashabını bilsin ve böylece herkes kendine durumuna 

göre model örneğini alsın ve dantelesini örmeye başlasın. 

Muhammed güzel yaşamanın kurallarını sünnetleri ile nakış nakış 

işlemişdir aşkolsun muhammedin nakışını örnek alıpda sünnetlere 

sarılıp hayatını muhammed nakışı gibi örebilenlere.  

 

Mayasi bozuk olan girdiği yeri bozar. ve yanindakileride kendine çevirip 

onlarda bozuk maya olurlar. mayasi yusuf gibi olan kimse aslan ise önüne 

ceylan getirseler sunmaz ona, o avlanırda beslenir. kedi ise ciğer koysalar 

önüne sunmaz ona yemez o ciğeri müsade olmadan. işde maya sağlam 

olmalı ey mümin bunun içinde emeller doğru olmalı. 

eğer bir kimse emeline gayesine ulaşmak için bütün engelleri yasakları 

çigniyebiliyorsa, ondan zalimi, ondan haini, ondan kalleşi, ondan 

kahpesi, ondan münafığı, ondan sihirbazi, ondan günahkarı olmaz.yani 

onun için hedefe giden bütün yollar mübahtır. bunu ilk kim yaptı kendi 

ile doğan kardeşi kiz kardeşi ile evlenmek için bütün yolları mübah saydı 

kimdi o Kabil idi ve bu bozuk maya taa emeline ulaşmak için habili dahi 

öldürdü katil oldu sonra kızı kaçırdı zinakar oldu sonra babasını terketti 

Adem peygamberi terketti dinsiz oldu. sonra her melaneti işledi. bunun 

sebebi ise daha önce yazdığımız, Adem atamız toprakdan yaratıldığında 

kurumasi için cennetde öyle boylu boyunca yatıyordu ve melekler ona 
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bakıyorlardı o sırada azazil geldi neye bakıyorsunuz dedi ve ademin testi 

gibi ruhsuz bedenini cennetin ortasında görünce hemen açık yerinden 

içine girdi gezdi tezdi dolaşdı çıkdı ve hak tüü dedi ve tükürdü adem 

atamiza ve tükrük için sıvı denmez tükrük için mayi kelimesi kullanılır 

yani mayi yani maya olan sıvı demekdir. ve şeytan aleyhillane işde ademe 

tükürdü ve mayisinden bulaştırdı. ve Allah cebraile bildirdi durumu ve 

gidip onu temizlemesini emretti. cebrail aleyhisselam adem atamızın o 

şeytanın mayisi bulaşan yerini temizledi fakat, işde mayi yani, sen süte 

yogurt kat sonra sütün içinden yoğurtu çıkar her ne kadar sütten yoğurtu 

çıkarsanda artık o yoğurt bakterileri bir kere süte girdi sütün bir kısmı 

yoğurt olacakdır yahut süt kesilcekdir eğeer süte pis karışırsa kesilir 

yoğurt karışırsa yoğurt peynir mayası karışırsa peynir olur. yani işde 

cebrail her ne kasdar temizlesede işde ademden mayasına böyle şeytanın 

mayasi tükrüğü karışmış olan kabil denen çocuğu dünyaya gelmiş ve o 

işde bütün yasakları mübah edip önce katil sonra zinakar sonra 

peygambersiz sonrada dinsiz olmuş ve ondan sonrada dinsizlerin yaptığı 

bütün amellerin babası olmuş. bu gün bir katil varsa onların büyük 

büyük babası kabildir . bu gün bir zinakar var ise onların büyük büyük 

babası kabildir. yalanci hileker kumarbaz kurnaz, günahkar ahmak ve 

kahpe say o bütün mayisi bozukların yaptığı kötü fiilleri hepsinin mayası 

o mayası bozuk şeytanın mayisi yüzünden ve onunda ademe bulaşmış 

olması yüzünden. 

ey insanlık şimdi bu mayası bozuklar çogalmak için beyin sistemini 

häckleyip sizlere istediklerini yaptırmak için subliminal mesajlar ile ve 

göz yanıltma ile ufo yalanları ile uzaylı yalanlari ile evliya kerameti diye 

yalanlar ile yani göz kandırmacası ile ve insanların beyinlerine 

hükmederek bu dünyadaki karmaşayi oluşturmakdalar. pislikdan kimler 

nemalanır elbette mikroplar. kötülkden kimler nemelanır elbette kötü 

insanlar zulumden kimler nemalanır elbette zalim olanlar ve kahpelikden 

kimler nemalanır elbette kahpeler ve kendileri kahpe olduklari için 

masum insanlarıda kahpelik tuzağına düşürmak icin uğraşırlar. ey ahir 

zamanin gençleri sizler mehdi cemaatinin Yuuusufları olunuz. yok eğer 

kabilleri olursaniz vay halinize bu ahir zamanin bütün günahlarının 

cezasini sizler cekersiniz faturasınıda sizler ödersiniz, ve cehennemde 

hem katillikden hem zinadan hem hırsızlıkdan hem münafıklıkdan,.... vs. 

vs. müebbet yersiniz ve cennet yüzü göremezsiniz ve kabilin 

peygambersiz ve dinsiz kaldığı gibi peygambersiz ve dinsiz kalırsınız ve 

mayası peygamber mayası olmayanların mayası elbbette şeytan 

mayasıdır. ve şeytanin sonu cehennemdir. 

Allahu tealaya giden yollarda kuranda yedi tane ha mim gecer yani 
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rabbimiz buyuryorki rahmetim gazabımı geçti buyuruyor işde bu 

kainatın üstünde o görünen yıldızlar aylar güneşlerden yukarda yedi tane 

derya vardır yani yedi rahmet deryası yani yedi kat su ve ne buyuruyor 

rabbimiz rahmetim gadabımı geçti ve yediden az olmak üzere birde 

gadab varmış yani sıcak ve alev. yani dünyada misali yedi derya ve büyük 

okyanuslar ve birde yere indikce sıcaklığı artan mağma ve dünyanın kalbi 

mağmanın içinde dünya bu durumda dönme enerjisini nerden alıyor 

nerden geliyor? bu tükenmeyen enerjisi haktan ve hak mayasından ve 

yaratılalıdan beri o güneşimize bağlanmış ve onu terketmemiş ve onun 

etrafında döner durur. işde mayisi bozuk olmayanlar hak kapısından 

ayrılmazlar peygamberinin eteğine yapışıp onu bırakmazlar. Herkimde 

peygamberleri ve kitaplarını bırakıp kendine başka yol edindi, onlar 

kafirlerin taa kendileridir. Allah 124000 maya göndermiş ya isa gibi 

olcaksın ya musa gibi ya muhammed gibi ya osman gibi ya ebubekr gibi 

ya ali gibi,..... mayalar ortada iken kabili ve yaptıkllarını emel edinen 

kimseler dünya saltanatını seçenler kadın ve kızlar ile içip sıçıp zevki 

sefayı seçenler , müminlere düşmanlığı seçenler iyilerden ayrılıp 

kötülerin ve şeytanın ammelerini ahlak edinenler iyiyi ve hayrı terkedip 

katilleri seçenler zalimleri günahkarları teröristleri kafirleri seçenler,... 

vs. vs. bunlarin hepsi kabilin ve ondan öte şeytanın çocuklarıdır. 

 

Peygamberimizin Karaciğer Detoksu yöntemi, islami açıdan Karaciğer 

Detoksu, Bir Günlük Hızlı Detoks 

 

Bir bardak Zemzem suyu, veya saf temiz, asitsiz mineral su, veya saf 

menbea suyu alınır 

Ayakda Bir defada (tek yudumda) içilmek kaydı ile içilir, ve ayakda 

içdiğimiz için, aynen ayakda duş almak gibi olan, bu yöntem ile, 

vücdumuzun iç organlarina duş aldırmış oluruz. ve yaklaşık bir 15 dakika 

ile 30 dakika sonrasında cişimiz gelecekdir, ve bekletmeden hemen gidip, 

cişimizi yapmakda, o zehirli ve fazla atık maddelerin, vücuttan, sanki 

içimiz duş alıp temizlenircesine cişimiz ile atacakdır. çok sık olarak 

yapmayın, sonra kanınızın durulmasına sebeb olursunuz, ve vücut ISISI 

düşer , ve ISI kaybından ölümlere yol açabilcek rahatsızlıklara yol açar. 

Bu formül Karoglan Hoca Başağaçlı Raşit Tunca ya aittir. para ile 

satılamaz. 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 
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Schrems, 07 Ağustos 2018 Salı 

 

Original Kar © glan 
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Tasavvufda Besmelenin Manası: 

 

Tasavvufun bir ögretiside " La mevcude illa Hu" yani ondan gayri bir 

mevcudat, yani varlık Yokdur demekdir. 

Bu seviyeye ulaşan bir tasavvuf ehlinin besmele ile varacağı mana: 

mesela yemek yerken, peynir için kullanılan mana ile, O ndan gayri nesne 

yok ise, peynirde de O vardır. ve yani onu yiyen kendinde (sendede) onun 

ruhu saklıdır. Yani bir nevi Vahdeti vücut ve "enel hak" tezahürü ile 'O' O 

'dur zaten. o zaman, O'nu (yani peynir için, (peynirdede O haliki zülcelal 

saklı) yine ellerimde onun eli, ondan gayri mevcudat yoksa yine, 

Yani o zaman geniş kapsam ile " O 'nu ,O'nunla , O'nun için , O' na, O'nun 

ismi ile O'nlarla gönderiyorum" manası tezahür etmiş olur. 

Burdaki onun ismi yani işde bu cümledeki besmele ile kasdedilen, ondan 

gayri mevcudat yoksa:peynirde, ekmekde O ise o zaman onun ismi ile 

demek yani Allahin ismiyle yani bismillah demek yine o peynir için, onun 

peynir oldugu zaman, peynir ismi ile "O" yine O ' olan O'nun ismi yani 

Peynir yerken onun ismi peynir olmuş demekdir. daha faza derin gittikmi 

bu seferde çıkamayız bu kadar açıklama kifayet edecekdir umarım. 

 

Besmele Çekmeyi Unutursak Ne Dememiz Lazım 

 

Ekmek Yerken, yahut elbise giyerken, veya işe başlarken, o işin ketum, 

yani sonu kesik iş aş olmamasi için, her işin önünde besmele çekmek 

sünnetdir. 

insan hali hepimiz beşer şaşar olduğumuz için, olurda olur, başinda 

besmele çekmeyi unutursak, ne yapmamiz gerektiğini, Peygamberimizin 

dilinden şöyle açıklayabiliriz. 

 

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular: 

 

"Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şâyet yemeğin başında unutursa, 

(hatırladığı zaman) 'Bismillâhi fî evvelihî ve âhirihî' desin." 

 

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî) 

 

Ve Besemele Demek: "Bismillahirrahmenirrahim" veya kısaca söylenmek 

istenirse "Bismillah" 

 

Kuran okumadan önce ise Allahu Teala istiaze etmemizi emrediyor, yani 

kuran okumadan önce Euzu Besmele çekmek Farzdır. 
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ve istiaze demek: 

"Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim" Demekdir. 

ve eger kısaca söylenmek istenirse "Esteuzubillah" Demek kifayet eder. 

 

Kuranda istiazeyi emreden ayet:  

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ

 

ِجيمِ  ِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ تَِعذأ بِاّلِل  آَن فَاسأ  فَإِذَا قََرأأَت الأقُرأ
 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Fe izâ kare’tel kur’âne festeız billâhi mineş şeytânir racîm. 

 

Meali : 

 

Şimdi Kur'ân okumak istediğin zaman önce o kovulmuş şeytandan 

Allah'a sığın. 

 

(Sadakallahul Aziym Nahl Suresi 98. ayet) 

 

Euzü ve Besmele’nin manası nedir? 

 

Euzübillahimineşşeytanirracim demek, Allah'ın rahmetinden uzak olan 

ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü 

teâlâya sığınırım, korunurum, yardım beklerim. Ona haykırır, feryat 

ederim demektir. 

 

Bismillahirrahmanirrahim demek ise, her var olana, onu yaratmakla ve 

varlıkta durdurmakla, yok olmaktan korumakla iyilik etmiş olan Allahü 

teâlânın yardımı ile, bu işimi yapabiliyorum demektir. 

 

Besmelenin faziletleri nedir? 

 

İlk yazılan, Besmeledir. Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. 

Müminler, Besmele yardımıyla Sırattan geçer. Cennet davetiyesinin 

imzası Besmele’dir. 



©Rasittuncakitapları 
 

 
506 

 

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(Hoca çocuğa Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun 

ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet 

yazdırır.) [S. Ebediyye] 

 

(Kur'an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) [S. Ebediyye] 

 

(Besmele her kitabın anahtarıdır.) [Hatîb] 

 

(Besmeleyle yenen yemek bereketli olur.) [İbni Mace] 

 

(Besmeleyle başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) [Beyheki] 

 

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” 

der, dönüp gider.) [Tibyan] 

 

(Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teâlâ Cehennemden 

çıkarır.) [Tergib-us-salat] 

 

(Besmeleyle yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teâlâ da razı olur.) 

[Deylemi] 

 

(Besmeleyle işe başlayanın günahları af olur.) [İ. Rafii] 

 

(Yemeği Besmeleyle yiyip, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra 

kalkmadan günahları affolur.) [Taberanî] 

 

(Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ 

billahil aliyyil azîm” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) [Deylemi] 

 

(Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) [Tergib-us-

salat] 

 

(Besmele yazılı bir kâğıdı yerden kaldıran, sıddıklardan yazılır.) [Tergib-

us-salat] 

 

(Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) [İbni Sünni] 

 

(Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmeleyle başlayın!) [Taberanî] 
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(Su içerken Besmele çek, bitince de Elhamdülillah de ve üç nefeste için!) 

[İbni Sünni] 

 

(Yemeğe başlarken Allahü teâlânın adını anın, yani Besmele çekin! 

Başında Besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, “Bismillahi alâ 

evvelihi ve ahirihi” desin!) [Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim] 

 

(Yemeğe başlayan kimse, Bismillahi desin. Bismillah demeyi unutursa 

hatırlayınca, “Bismillahi evvelehü ve âhirehü” desin.) [İbni Mace] 

 

(Şeytandan korunmak için yemek yerken, istirahat ederken ve gece 

yatarken Besmele çekin!) [Taberanî] 

 

(Helaya girerken çekilen Besmele, cinlerin gözüne perde olur, avret yerini 

göremezler.) [Tirmizî] 

 

(Kapısını besmeleyle kapatan şeytandan korunur. Bir çubukla da olsa 

kapları Besmeleyle örtün!) [İ. Hibban] 

 

(Şeytan, Besmele çekilmemiş yemeği kendine helâl görür.) [Müslim] 

 

(Şeytandan korunmak için, eve girerken selam verin ve yemeği 

besmeleyle yiyin!) [Taberanî] 

 

(Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkân yok” 

der, dönüp gider.) [Tibyan] 

 

(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallah, lâ havle ve lâ kuvvete illâ 

billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizi] 

 

(Ya Resulallah, çok yediğimiz halde doymuyoruz, yemeğin bereketi 

olmuyor) dediler. Resulullah, (Yemeği ayrı değil beraber yiyip Besmele 

çekilirse, bereketli olur) buyurdu. (İbni Mace) 

 

Resulullah efendimiz, Besmele çekip suyu üç nefeste içer, bitince 

Elhamdülillâh derdi. (İ. Sünnî) 

 

Sual: İşlere başlarken kısaca Bismillah demek yetişir mi? 

CEVAP 

Yetişir. [“h” harfinin iyice belli olması için] (Bismillahi) demek daha 
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uygundur. 

 

Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü 

teâlâya şükretmelidir! 

 

İbrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 

7.âyet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan "Elhamdülillah" derse, 

Allahü teâlâ, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten 

sonra "Elhamdülillah" diyenden Allahü teâlâ razı olur) hadis-i şerifleri, 

nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem 

de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir. 

(T.Gafilin) 

 

Besmeleyle başlamak 

 

 

Her hayırlı işe Besmeleyle başlamak gerektiğine göre, mektuplara, 

maillere de Besmeleyle başlamak gerekmez mi? 

 

Besmeleyi İslam harfleriyle yazmak gerekir. Ancak Besmele şimdiki 

mektuplarda yerlerde sürünebileceği için mektuplara yazmamak daha 

uygun olur. Maillerde ve mektuplarda, İslam harfleriyle yazılı şeklini 

Latin harfleriyle karışık yazmamalı. İslam harfleriyle yazılı olup elden 

götürülecek mektuplara ve yine İslam harfleriyle yazılan maillere 

Besmeleyle başlamak sünnettir. Büyük İslam âlimi Dost Muhammed 

Kandihârî hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki: 

Peygamber efendimiz, mektupların başına, Bismillâhirrahmânirrahîm 

yazardı. Mesela, Dıhye-i Kelbî aracılığıyla Rûm kayseri Herakliyus’a 

gönderdiği mektuba Besmeleyle başladı. Kâfire bile yazılan mektuba 

Besmeleyle başlamak sünnettir. Hudeybiye barışında Hazret-i Ali’ye 

Besmele yazmasını emretti. 

 

Her hayırlı işe Besmeleyle başlamalıdır. 

 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 28 Mart 2015 Cumartesi 

 

Original Kar © glan 
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Aynelyakin 

 
 

Cem-i takdim - Cem-i tehir Nedir? Neden Yapılır? Nezaman Yapılır? 

Namazları Birleştirmenin Hükmü Nedir? 

 

Cem-i Takdim veya Cem i Evvel Ne Demekdir: 

Bir namazı,vakti girmeden önce, önceki namazla birlikte kılmaya Cem-i 

Takdim yani, öne alma, peşinen ödeme, veya evvele öne alma denilir. 

 

Cem-i Tehir veya Cem i Ahir Ne Demekdir: 

 

Bir namazı, vakti çıkıncaya kadar geciktirip, sonraki namazla birlikte 

kılmaya Cem-i Tehir veya Cem i Ahir sonraya alma, Sonradan ödeme, 

ileri alma denilir. 

 

Bir evin ana giriş kapisi olmasi demek mutfağa veya banyoya veya 

oturma odasinada o kapidan girilcegini göstermez, içeri girdikden sonra 

başka kapilarida olabilir o yüzden Muhammed Mustafanin bunu veda 

haccinda arafatda yapmasi demek bu sünnettir illa araftda yapilir başka 
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zaman yapilmaz manasini taşimaz. bazı sünnetler maksadına binaen 

yapilir, bazıları manasına binaen, bazıları maneviyatına binaen yapilir. ve 

bu sünnette maksad önemlidir, ve maksad insanin vakti ne zaman en 

müsait ise, yani vakit girmeden müsait ise önceye alması, yoksa sonra 

müsait olcaksa, sonraya almasina cevaz vermek içindir. ve burada araftda 

Muhammedin ikişer ikişer, iki namazi birleştirmeside, sadece bir örnek 

teşkil etmek içindir, bu olurda olur, üç vakit namazda olabilir ve en 

müsait olduğun zaman üç vakti sana uygun olan yöntemle kılmandır 

efdal olan, bu öncede olabilir veya sonrda olabilir yani. 

 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 21 Temmuz 2015 Salı 

 

Original Kar © glan

 
 

ilmelyakin Aynelyakin Hakkalyakin Nedir? 
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Allahu Teala Kuranda Bilmenin Dört yolu oldugunu anlatiyor bu ayette : 

İlmel yakîn (Alim bilgisi), Cehalet bilgisi(Cahil Bilgisi), Aynel 

yakîn(Nazari Bilgi Görsel Bilgi) ve Hakkel yakîn(Sathi ve şehadet Bilgisi) 

 

İlm-ül-yakîn(Alim bilgisi): ilimle bilmek,Bir bilgi bir burhan ile bilmek, 

bir delil ile bilmek 

Cahil Bilgisi: Karanlik bilgi ,Körü körüne inanmak,bir bilgiye a,b,c şıkkı 

vermeden cahilce bu böyledir diye kalbin diger bilgilere ve şıklara kör 

bakmasi. 

Ayn-ül-yakîn (Nazari Bilgi Görsel Bilgi):gözle görerek bilmek, 

Hakk-ul-yakîn (Sathi ve şahedet Bilgisi): Her şeyi ile bilmek, vakıf olmak 

demektir. yani bir bilgiye bizatihi icine girip olaya bizatihi şahit olarak 

bilmek. 

 

Birer misal ile aciklayalim: 

Semada yani gökyüzünde ay oldugunu önce bir ilim ile bilmek yani bilim 

adamlarinin bilgisi ile yani birer burhan ve deliller ile bilmek: o aydir 29 

günde dünyanin etrafinada döner ,... v.s. 

 

bu bilgi ilmel yakindir. 

 

Sonra cahil bilgisi ile bilmek: farenin aya bakişi gibi aaah şu koca peynir 

cennetine varsamda şu koca peynirden yesem diye ay i peynir zannetmek 

zanni bilgi. her ne kadar biz ona, ay peynir degil desekde inanmazsa, o 

peynir derse o zaman işde, ona hayir o peynir demesi, zanniyla bilmek 

olan, cahil bilgisi ile bilmek olur. 

 

Sonra ücüncü aynel yakin bilmekde: ayin hilal dolunay hallerini 

gözetleyip, yerden onun dünyanin uydusu olduguna, gözlede bakip ilmel 

yakin bilgisine bizzat, gözlerlede müşahede edip bilgisinin artmasi ile 

bilmesidir. 

 

ve hakkal yakin bilgisi ise artik onun dünyanin uydusu olduguna kanaat 

getirince, füzeye binip ,gidip bizzat aya varmak, ayak basmak ve, evet 

burasi dünyanin uydusudur, şu şu madenleri vardir ,şu şu özelikleri 

vardir ,diye tafsilatlica, bizzat gidip onu şehadet bilgisi ile bilmeye, 

hakkal yakin bilgisi denilir. 

 

ِحيم  َمِن اارَّ حأ ِم ِهللالرَّ ِجيِم , بِسأ  أَُعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّيأَطاِن الرَّ
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ِعلأَم الأيَِقين  َكالَّ لَوأ تَعألَُمونَ   

 

 لَتََرُونَّ الأَجِحيمَ 

 

 ثُمَّ لَتََرُونََّها َعيأَن الأيَِقينِ 

 

َمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ  أَلُنَّ يَوأ  ثُمَّ لَتُسأ

 

Euzubillahimineşşeytanirracim 

Bismillahirrahmenirrahim 

 

Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn(yakîni). 

Manasi: Hayır, keşke siz, İlm'el Yakîn (kesin bir bilgi) ile bilseydiniz. 

 

Le terevunnel cahîm(cahîme). 

Manasi: Mutlaka cahîmi (alevli ateşi) göreceksiniz.(Bizim 

yorumumuz:Cehalet Karanligini göreceksiniz) 

 

Summe le terevunnehâ aynel yakîn(yakîni). 

Manasi: Sonra mutlaka onu Ayn'el Yakîn ile (gözünüzle) de görseniz. 

 

Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm(naîmi). 

Manasi: Sonra o sordugunuzun icin de kendinizi buluverirsiniz 

 

(Sadakallahul Aziym Tekasür suresi 5 - 6 - 7. Ayetler) 

 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 11 Mart 2015 Çarşamba 

 

Original Kar © glan 
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Dört Halifenin Dört Üstün Ahlakı ve Meziyetleri ve Meşhur Oldukları 

Lakabları 

 

Hz Ebu Bekir: Lakabı Sıddıkdır Peygamberimize Sadakatla Baglanandir 

şeksiz şüphesiz ona itimad edip inanandir. 

nitekim Müşrikler, Mîrâc hâdisesini duyduklarında, derhâl yalanlamaya 

koyuldular. Ortalığa bir dedikodu velvelesi hâkim oldu. Bunu fırsat 

bilerek, mü’minleri de bu yolda vesveselerle îmanlarından caydırmak 

istediler. Hattâ Hazret-i Ebû Bekr’e bile gittiler.  

Müşrikler: 

“−Sen O’nu tasdîk ediyor, bir gecede Beytü’l-Makdis’e gidip geldiğine 

inanıyor musun?” dediler. 

Hazret-i Ebû Bekir radıyallâhu anh 

"O mu söyledi" dedi 

Müşrikler: 

" Evet O bir gecede Beytü’l-Makdis’e gidip geldiğini ve Allah lada 
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Görüştügünü söylüyor." dediler. 

Hazret-i Ebû Bekir radıyallâhu anh da 

"O söylüyorsa doğrudur." dedi. 

Daha sonra Ebû Bekir radıyallâhu anh, o sırada Kâbe’de bulunan 

Peygamber Efendimiz’in yanına gitti. Olanları bizzat O’nun mübârek 

dilinden dinledi ve: 

 

“–Sadakte (doğru söyledin), yâ Rasûlallâh!..” dedi. 

 

Allâh Rasûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem de, O’nun bu tasdîkinden gâyet 

memnûn kalarak cihânı aydınlatan tebessümüyle Hazret-i Ebû Bekr’e: 

 

“–Yâ Ebâ Bekr, sen «Sıddık»sın!..” buyurdu. (İbn-i Hişâm, II, 5) 

 

O günden sonra Ebû Bekir radıyallâhu anh “Sıddık” lâkabıyla meşhur 

oldu. 

 

Hz Ömer : Lakabı Ömerül Faruk dur yani iyiyi kötüden ayirt eden 

demekdir. Hz ömer Efendimiz Adaleti iyi kullanmasi sebebiyle Adaletin 

babasi olrak bilinir. 

ve nitekim halifeligi sirasinda "Dicle kenarında, bir koyunu bir kurt 

kapsa, benden sorulur." demişdir. 

Hz. Ömer'in çok adaletli olup adaletten şaşmadığını görenler içinde bir 

yahudi kendi kendine "biz bu recmi kendine yapılmasını planlayalım. 

Kendi evladına da aynı recm'i uygulayabilecek mi?" dedi. Hz. Ömer'in 

oğlu hasta idi. Bir yahudi: 

 

- Bende ilaç var, onu içersen iyi olursun, dedi. Kandırdı. Çocuğa ilaçtır 

diye şarap içirdi. Çocuk ilaç zannettiği için tereddütsüz içiyordu. Yahudi 

tekrar tekrar içirdi, iyice sarhoş ettikten sonra kendi cariyelerini çok açık 

bir vaziyette çocuğun yanına gönderdi. Ashabdan şahitler getirdi. Çocuk 

tam sarhoş olduğu için ne yaptığını bilmiyordu. Çocuğu zina suçundan 

mahkemeye verdi. Şahitleri de getirdi. Çocuğun zina ettiğini şahitler 

söyledi, ama bu işin yahudinin bir oyunu olduğunu anlamışlardı. Yani 

ilaç diye şarap içirip tam sarhoş ettikten sonra bir oyun olduğunu 

anladılar. Hz. Ömer kendi oğlunu, kendi mahkeme yaptı. Şahitleri 

dinledi, kendi oğluna bekar olduğu için seksen değnek vurulmasına karar 

verdi. Çünkü evli olursa taşa gömülüp öldürülür, bekar olursa seksen 

değnek vurulur. Seksen değnekte bazı adam ölür, bazısı da ölümden zor 

kurtulur. Bu ise hem Yahudinin hilesi, hem de çocuk hasta idi. Millet 
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çocuğun recmini yani seksen değnek vurulmasını istemiyordu. 

 

Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu): 

 

- Seksen değnek vurulacak, dedi. 

 

- Öyleyse biz vuralım dediler. Maksatları çocuğu öldürmemekti. Bunu 

bilen Hazreti Ömer (Radiyallahu anhu): 

 

- Değneği ben vuracağım, dedi. Ölünceye kadar vurulması lazımdı. Kırk 

değnek vurdu, çocuk öldü. Kırk değnekte ölüsüne vurdu.  

 

Hz. Osman : Lakabı Zinnureyn dir yani iki nurlu demekdir. Kişinin 

abdesti bozulmadığı müddetçe aynı abdestle birden fazla namaz kılabilir. 

Efendimiz (s.a.v) bunun câiz olduğunu göstermek için bazen öyle yaptığı 

olmuştur. Şer'an yapılması istenen bir amel yapmamış idiyse yeniden 

abdest almak israf sayılır. Ancak Allah Rasûlü (s.a.v), her namaz için 

abdest almayı daha çok sever ve umumiyetle böyle yapardı. Bu durumda 

her namaz için abdest tazelemek müstehabtır. peygamberimiz 

buyurdular "Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. " bu hadisi 

peygamberimizden ilk duyan ve hayatinda tatbik eden sahabi Hz 

Osmandir. ve hadisin ondaki tezahürü olrak Rasûlullah (s.a.v.)'m kızı 

Rukiyye ile evlendi. Rukiyye vefat edince onun kardeşi Rasûlullah 

(s.a.v.)'m diger kızı Ümmü Gülsüm'le evlendi . ve lakbida bu iki hasletler 

yüzünden iki nurlu yani "Zinnureyn" oldu. Haya ve edebi ile meşhur 

sahabidir.  

Hz. Aişe’nin rivayetine göre, bir gün Hz. Rasulullah (S.A.V), yan gelip 

istirahat ediyordu. O sırada Hz. Ebû Bekir kapıya geldi, içeri girmek için 

izin istedi. Hz. Rasullulah (S.A.V) tavrında bir değişiklik yapmadan içeri 

girmesine izin verdi. Sonra soracağını sorup gitti. Daha sonra Hz. Ömer 

geldi, ona da aynı şekilde hâlini değiştirmeden izin verdi. Ondan sonra 

Hz. Osman, huzura girmek için izin istedi. Bu defa Hz. Rasulallahlah 

(S.A.V) hemen doğruldu, toparlandı. 

 

Bunun üzerine Hz. Âişe: 

 

“Ey Allah’ın Rasulü!” dedi, “Ebu Bekir ve Ömer için toparlanmadığınız 

hâlde, neden Osman gelince hâlinizi değiştirdiniz, elbisenizi ve 

oturuşunuzu düzelttiniz?” 
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Allah Rasulü şöyle cevap verdi: 

 

“Çünkü Osman çok hayalı birisidir. Kendisinden meleklerin bile haya 

ettiği bir kimseden ben haya etmeyeyim mi?!” (Müslim, Fezâilü’s-

Sahâbe: 26-27) 

 

Hz Ali : Lakabı Allahin Arslani yani "Esedullah "dir ilmi ile akli ve 

kurnazligi ile meşhur sahabidir. 

Hz. Alinin Annesi Ali yi Doğurunca Hz Muhammed Haberi alir almaz 

onun evine gitdi. ve bakti beşikte yatan bebegin yanina vardi ve Annesine 

"bu benim oglum" dedi ve hurma istedi ve ağzında çiğneyerek ezdikten 

sonra, tükrüğü ile karışan hurmayı çocuğun ağzına bıraktı. çocuğun 

midesine ilk inen şey Resulullah (SAV)`ın mübarek tükrüğü ile karışan 

hurma idi. , hakkında bereketle dua etti ve Ali ismini verdi. 

O mübarek tükrükleri onun dimaginin acilmasina ve peygamberimizin 

ilmi ile donatilmasina sebeb oldu. 

Rasulullah (s.a.v.): "Savaş hiledir." buyurdu, bu hadisi 

peygamberimizden ilk işiten, ve alip kabul edip hayatinda tatbik eden Hz 

Ali oldu 

Hendek harbinde Savaşin ilk dögüşenleri olarak Amr isminde dev gibi bir 

adam ortaya cikdi ve kendisne rakip istedi, Amr birçok savaşlarda 

bulunmuş, yiğitlik ve gözü pekliği sayesinde birçok birlikleri dağıtmış 

gayet usta bir silahşor, çevik bir süvari olduğundan, onunla dövüşmeye 

kimse cesaret edemezdi dev gibi bir adamdi. Nitekim Müslümanlardan 

da kimse onun isteğine cevap veremedi. 

Peygamnberimiz kim onunla dögüşecek dedi Hz. Ali, Amr'a karşı çıkmak 

için izin istedi.Fakat Rasûlullah izin vermedi. Amr tekrar ileriye atılarak 

Müslümanlara hitaben; "İçinizden kahramanlık meydanına çıkacak 

kimse yok mu? Hani ölenlerinizin gideceğini söylediğiniz Cennet?" diye 

bağırdı. Müslümanlardan yine ses çıkmayınca Hz. Ali ikinci defa izin 

istedi. Rasulullah kendi zırhını çıkarıp Ali'ye giydirdi, beline Zülfikâr'ı 

taktı ve ellerini açarak, 

 

"Ya Rabb! Amcam Ubeyd Bedir’de; Hamza Uhud’da şehid oldular. Ali ise 

kardeşimdir ve amcamın oğludur. O'nu önünden, ardından, sağından, 

solundan, üstünden, altından, sen koru, beni kimsesiz bırakma. Sen Varis 

bırakanların en hayırlısısın." diye dua etdi. Ali meydana gidince Amra ile 

önce laf kavgasi yaptilar, sonra Hz Ali "Savaş hiledir."kuralni tatbik edip 

amri bir söz ile yaniltip ardina dönüp bakmasini sagladi, o ardina 

dönünce, hile ile vurdu başina kilici, ve Amrin başini gövdesinden ayirdi, 
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ve düşmanlara korku saldi, en iri dev adami, kücük cüssesi ile öldürmüş 

oldu. yani harp hiledir ve burda kurnazilgini konuşturdu, hem kurnaz 

hem cok akilli idi Hz Ali efendimiz. 

 

Peygamberimiz Buyurdular: 

" Benim Kalbime açılan dört kapı vardır, bunlar Doğruluk ve sadakat 

kapısı, Adalet kapısı, ve haya ve edep kapısı, ve ilim kapısı. sadakaat ve 

dogruluk kapısından Hz Ebu Bekirden girilir, Adalet kapısından Hz 

ömerden girlir, haya ve edep kapısındanda Hz Osmandan girilir, ve ilim 

kapısındanda Hz Ali ile girilir ." buyurdular, bu hadis bu veya buna yakin 

rivayetdedir. 

 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 
 

Evde Yoğurt Nasıl Mayalanır Püf Noktaları - Ekşi veya Tatlı Yoğurt Nasıl 

Yapılır? 

 

Yoğurt hakkındaki genel bilgiler 

 

Yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde 

edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür.[1] 

Lactobacillus bulgaricus sütten yoğurt yapmak için kullanılan birkaç 

bakteri türünden biridir. 

Yoğurdun ilk olarak kimlerce ve nasıl üretildiği üzerine kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır. Tarihsel anlamda ise 6000 yıldır yoğurt üretilip 



©Rasittuncakitapları 
 

 
518 

 

tüketildiği tahmin edilmektedir.[2] Yüksek kalsiyum oranı, riboflavin 

(B2), kobalamin (B12), piridoksin (B6) gibi vitaminler ve protein 

içermesi nedeniyle dünyada tüketimi en yaygın ve besleyici gıda 

maddelerindendir. Bazı Fransız kaynakları bunu göçebe ya da barbar 

yemeği olarak tanımlamaktadırlar. Yoğurdun adı Türkçe olup neredeyse 

tüm dillerde adı budur[3][4].[5] Fakat Bulgar ve Rus kaynaklar bunu 

Bulgar buluşu olarak tanıtmaya çalışmaktadırlar. Hatta Rusçada Yoğurt-

Йогурт olarak adlandırılmasına rağmen Rus kaynaklar onu Bulgar 

buluşu olarak tanıtmaktadır. Avrupa'nın yoğurt ile tanışması ise Osmanlı 

zamanında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Balkanlar'daki 

sancaklardan Avrupa'daki bazı krallara şifalı yiyecek olarak 

gönderilmesiyle olmuştur. 

Yoğurt saf olarak yendiği gibi meyvelisi de mevcuttur. Bunun dışında da 

yoğurdun çeşitleri bulunmaktadır. Örneğin; süzme yoğurt yaygın olarak 

meze yapımında kullanılmaktadır. Yoğurt ile yapılan pek çok yemek ve 

içecek türü vardır, ayran, cacık ve keş bunlardan bazılarıdır. 

Yoğurt (< Yuğurt) Türkçe kökenlidir. Orta Türkçe dönemine ait Divânu 

Lügati't-Türk'te  تأ  olarak yazılan veriyi Besim Atalay geniş yuvarlak o ٮُغُرأ

ünlülü «yogurt»[6] biçiminde okur, fakat Hasan Eren geniş dar u ünlülü 

«yuğurt» biçimini doğru okunuş olarak kabul eder ve etimolojisini 

«yuğurmak» fiiline «-t» fiilden isim yapım eki getirilerek yapılan türev 

olarak açıklar[7]. Eren Kumanca biçimini de «yuğurt» olarak verir ve 

bunun Kıpçakçada ikili «yağurt ~ yuğurt» biçimlerinde geçtiğini belirtir. 

Kıpçakçada düz geniş a ünlülü olmasını yağ kelimesinin baskısına 

dayandırır. Çağdaş Türk dillerinden Türkmencede yoğurt, Nogaycada 

yuvırt, Kırgızca cuurat (Genel Türkçe y- ön sesi Kırgızcada c- sesine 

dönüşür), Sagayların lehçesinde çoort, Yakutçada suorat (Genel Türkçe 

y- ön sesi Yakutçada s- sesine dönüşür) biçimleri Orta Türkçe yuğurt 

kelimesinin günümüzdeki varyeteleridir. Avrupa dillerine (İngilizce, 

Almanca, Fransızca, İspanyolca, Sırpça, Bulgarca, Rusça, Macarca) de 

Türkçeden geçmiştir. 

Evde Yoğurt Nasıl Mayalanır Yoğurt Yapımı için Malzemeler : 

3 litre süt ( organik, doğal, inekden sağıldığı gibi, hic pişirilmemiş, yani 

pastörize olmamalıdır ) 

1 adet bu kadar sütü alabilcek kadar büyüklükteki celik veya aluminyum 

tencere ve kapağı 

ocak tüp veya gazli veya elektrikli ocak 

1 adet Battaniye 1 adet eski gazete yada büyük boy kitap 

mayalamak için 3 kaşık katkısız (jelatinsiz ve kimyasal katkısız doğal 

yoğurt 
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bir adet komposta tası 

Yoğurt Nasıl Mayalanır Tarifi Yapılışı 

ilk önce evimizde kimsenin ona zarar veremeyeceği bir köşeye, 

Battaniyemiz iki katlanıp yayılır, ve bir tarafının tam ortasına gazetemiz 

veya eski kitabımız konup hazır edilir. 

Süt Tencereye boşaltılır ve, ocak kısık ateşde iken tencere ve sütümüz 

ısıtılır, ve kaynatılmaz, yoksa kaynatılırsa bize gerekli olan iyi bakteriler 

ölür, ve süt pastörize olmuş olur, o yüzden ocak 2 yada 2,5 dercede 5 

dakika gibi beklenir, ve bakılır, süt parmak yakmayacak sıcaklıkda 

olmalıdır, bunun için sütten bir kaşık alınır ve paramağımızla kontrol 

edilir, yeterli sıcaklığa ulaşan süt ocakdan alınıp hazırladığımız köşdeki, 

battaniyenin üstündeki kitap yada gezetenin üstüne konur, 

tenceremizden "mayalamak için 3 kaşık katkısız (jelatinsiz ve kimyasal 

katkısız doğal yoğurt kattığımız komposta tasına, sütten bir kaç kaşık 

katarak ve karıştırarak, mayalık yoğurtumuzun kıvamını yumuşatırız, ve 

sonra bu komposta tasındaki mayamızı tenceremizdeki sıcak süte 

katarak, kaşıkla karıştırırız, ve kapağını da kaptıp, sonrada 

battaniyemizide üstüne sarmalayıp örtüp, sıcak kalmasını sağlarız, çünkü 

iyi yoğurt bakterileri o sıcaklıkda kimyasal reaksiyon sonucu üreyip 

çoğalarak sütün tamamını kaplamları lazımdır, bunun içinde yaklaşık 

dört saat gibi bir süre mayalanmaya bırakılır. 

Eğer Tatlı Yoğurt istiyorsak 

Dört saat mayalandıktan sonra, tenceremizin üstündeki battaniye açılır, 

ve sonrada tenceremizin kapağı hafifce aralanır, ve Yoğurtumuz bir saat 

yada birbuçuk saatte, kısa süreli hızlı soğumaya bırakılır. sonra tatlı 

Yoğurtumuz hazır, bir bez kese ile ile süzerek, yada süzmeden sulu sulu 

kullanabiliriz, Eğer süzdükten sonra tuz katılırsa uzun süre dayanıklı 

olur. 

Eğer Ekşi Yoğurt istiyorsak 

Dört saat mayalandıktan sonra, tenceremizin üstündeki battaniye hafif 

açılır, ve tenceremizin kapağı ise açılmaz, ve Yoğurtumuzu 4-5 saat gibi, 

yavaş yavaş, uzun süreli soğumaya bırakılır. sonra ekşi Yoğurtumuz 

hazır, bir bez kese ile ile süzerek, yada süzmeden sulu sulu kullanabiliriz, 

Eğer süzdükten sonra tuz katılırsa uzun süre dayanıklı olur. 

 

Önemli Not : Her ilacın yan tesiri olduğu gibi, bizim ilacımızında yan 

tesiri vardır, nedir o? yoğurt yaptığımız sütü pastörize edip mikroplarını 

kırmadığımız için, iyi bakterilerde ölmesin diye, 90 ve 100 derece 

kaynatmıyoruz sütü, o yüzden eğer süt aldığımız hayvanlarda, şap gibi 

tüberküloz gibi ve benzeri hastalıklar varsa, bu süt yolu ile bizlerede 
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geçecekdir, buna dikkat etmek lazımdır, bunların izalesi içinde, tatlı 

şeyler yiyerek, onların tesrini izale eebiliriz, ve karaciğerin onların 

hakkından gelmesini sağlarız, amma tatlılarımız mısır şurubu olmamalı, 

reçel amma pancar şekerinden yapılmış reçel, yine baklava şerbeti pancar 

şekerinden yapılmış şerbet olmalı,yine bal gibi ağır tatlılar yiyerek 

karaciğeri güçlendirip, tüberküloz ve benzeri hastalıkların, vücuda zarar 

vermesinin önüne geçilir. 

--------------  

Etiketler : Evde Yoğurt Nasıl Mayalanır, Püf Noktaları,Ekşi Yoğurt Nasıl 

Yapılır?, Tatlı Yoğurt Nasıl Yapılır?,Yoğurt Nasıl Yapılır?,Yoğurt, Nasıl, 

Yapılır?,Nasıl Mayalanır, Mayalanır,ev Yoğurtu,dogal Yoğurt, 

Kaynaklar : 

Yoğurt hakkındaki genel bilgiler wikipedia dan alınmıştır 

Yoğurt mayalama bilgisi Başağaçlı Raşit Tunca dan alınmıştır 

 

Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca 

Schrems, 28 Nisan 2018 Cumartesi 

Original Kar©glan 

 
 

Onlar "sona dayadık öldürdük Allah ı" derler ve, her sene Aralığın 24 ü ( 

veya 27 sini) Bayram yaparlar!!! 
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Biz o Allah a inanmıyoruz!!! 

 

Bizim Allah ımız "öldüremediler onu,  bitiremediler onu, Ben yeniden 

başlattım" der... 

 

 
 

"1 ocak 0001 
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isa yı benim yeniden doğdurduğum gün" der Allah 

 

Biz Kuran-ı Kerimi ihlasda bitiririz "3 ihlas bir fatiha okuruz" yani 

sondan iki önce, yani 31 değil, 30 değil,  Miilattan önce 29 ARALIK. 

Fatiha, O'nun yeniden başladığını gösterir. Evet öldürüdünüz, isa öldü! 

ammaaaaaaaa, 

 

 

Kameri Takvim ile Christkind : 28 ini 29 una bağlayan gece, gece 

yarısından hemen sonra, tamda o Yılbaşı fişeklerinin atıldığı saat ve 

vakit, Seyyidina Hz.isa yeniden doğdu gülüm, Lovely'im Meryem'im. 

Sıfırdan cillop gibi,  yeniden başlatıldı isa efendimiz... 

 

 

Miladi Başlangıç : 000001.01.0001 Hz. iSA'NIN Doğum Günü yani... 

 

َم اُبأعَُث َحيًّا  َم اَُموُت َويَوأ ُت َويَوأ َم ُوِلدأ  َوالسَّاَلُم َعلَيَّ يَوأ

 

 

Vesselaamu aleyye, yevme vulidtu, ve yevme emuutu, ve yevme üb asü, 

hayye. 

 

ِكنأ ُشب ِ  ِْۚ َوَما قَتَلُوهُ َوَما َصلَبُوهُ َولَّٰ يََم َرُسوَل َّللاه ِلِهمأ اِنَّا قَتَلأنَا الأَم۪سيَح ۪عيَسى ابأَن َمرأ تَلَفُوا  َوقَوأ هَ لَُهمأ  َواِنَّ الَّ۪ذيَن اخأ

ِ َوَما قَتَلُوهُ يَ۪قينًاَۙ ۪فيِه لَ۪في َشك ٍ ِمنأهُ  َما لَُهمأ بِ۪ه ِمنأ ِعلأٍم اِالَّ ات ِبَاَع ال
ظَّن ْۚ  

 

Vekavlihim innaa katelnealmesiiha isaebne Meryeme Rasuulallaahi 

vemaa katelüuhu vemaasalebuuhu veleakin şubbihe lehüm ve 

innelleziineaḣtelafuu fiihi lefii şekkin minhu  mea lehum bihi min ilmin 

illaattibaa ezzanni vemaa katelüuhu yakiinaa. 

 

 

Ve Allah'ın Rasuülü Meryemoğlu  İsa Mesih i, öldürdük demeleri 

yüzünden, cezalarını buldular. Onu öldüremediler de, asamadılar da, 

onlar bu konuda şüphe içindedirler. Zaten ihtilafa düştükleri şeyde de : o 

konu hakkında, o konuya ait bir bilgilerinin  de olmaması dır zaten. Bu 

konuda ancak şüpheli bir bilgileri var. Gerçekten de O'nu öldüremediler. 

 

 

Hz. isa Dediki : "Doğduğum gün, öleceğim gün, ve hayata yeniden 

döndürüleceğim gün, selamet içindeyim." 
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Bir Kar©glan 

Başağaçlı Raşit Tunca Risalesi 

01.01.2020 Çarşamba 
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Karoglan Hocanın Sıfır ve Bir Risalesi 

sayilar, mesala 1, vahid ve tek ve bütün olan, ve mesala 10 ise, 10 tane 

birin, bir araya gelmesinden oluşuyor, yine 100 demek, 100 tane bir 

demek, 8000 demek yine 8000 tane bir, bir araya geldi demek. bölsen 

birin katlari, carpsan birin katlari, cikarsanda birin katlari ve toplasamn 

yine birin katlari, ve birde sifir var, o ne peki, varlik ve yokluk,hayat ve 

ölüm, biri sifir ile carparsan, bir sifir olur, yine 800 ü sifir ile carparsan, 

800 de sifir olur, yine 100 000 i sifir ile carparsan, yine sifir olur," ya 

mümit" olan Allah sifirlayan Allah hikmeti, öldüren Allah, yok eden 

Allah, yine bir ve 1 vahid ve var eden, hayat veren, can veren Allah, 

vahidul kahhar olan Allah in , kendisini bize tanittigi birer misali, yani 

sifiri 1 ile topla etkisiz eleman, 1 ne artar, ne de eksilir, yani yine 10 dan 

sifir cikar, ne artar ne eksilir, yani etkisiz eleman, yani "Allah sameddir 

hikmeti", senin kulluk etmennamz kilman zikretmen, yada kurban 

kesmen, oruc tutman, yada kafirlik etmen , kötü ve günah işler ile meşgul 

olman, ona zarar vermez,senin yaptıkların ondan birşey eksiltmez , senin 

yaptıkların birşey O nda artirmaz, o Artmayan eksilmeyendir, yine sifira 

bir ekle 1 oldu, 10 ekle 10 oldu, eksi 10 ekle, eksi 10 oldu yani rahman ve 
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rahimdir O. 10 lu rahman, yani Baba ve 10 lu tabnca veya eksi 10 lu 

rahim, Anne, artan dogup ve üreyip cogalabilen, amm bu kadin ve rahim 

olarak, amma bu erkek ve Rahman olarak...... 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 19 Şubat 2018 Pazartesi 

 

Original Kar © glan 

 
 

Karoglanin Sakal Sarık Cübbe Risalesi 

Sakal ile müslüman olunmuyor adam olunmuyor diyenler var 

SUAL: Sakal ile müslüman olunmuyor adam olunmuyor sakal ile adam 

olunsaydi Darwinde adam olurdu diyenler var ne dersiniz? 

 

CEVAP: Sakal Muhammed Mustafanin sünnetidir evet sakal cübbe sarik 

adam olmanin müslüman olmanin şarti degil amma, nasil bir elmaya, 

gördügümüzde elma demek icin, elmaya benzemesi gerek, yahut karpuza 
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karpuz demek icin, karpuza benzemesi gerkiyor ise, Sakal sarik cübbe 

müslümanin vizyonudur yani logosudur yani her sakalli müslüman 

degildir, fakat müslüman adabina göre sakal birakan, ve sarik saran, 

cübbe giyen, simasindan belli olur, esteuzubillah "simahüm, fi vücuhum, 

min eserissucud" sadaklalahul aziym. yani müslümanda secde alametleri 

belli olur. amma her gördügün sakalliyi hoca sanma diyede bir laf vardir, 

dogrudur. simasinda nur olmayan. sakalli ve cübbeliler, ancak cocuklarin 

oynadigi plastik karpuz, plastik elma, yahut vitrinlik, plastik üzüm elma 

gibi, sadece benzer, amma ne tadi elmadir, nede ici dışı.sakal ile cübbe ile 

müslüman olunmaz, amma sakalsiz cübbesiz de müslüman olunmaz, 

yani yarin kiyamet günü, çobanin koyunlari ayirdığı vakit şu koyunlar 

benim demek için sırtına kendi renginde boya sürdüğü gibi, muhammed 

aleyhisselamın şunlar benim ümmetim demesi için muhammedin 

sünnetlerine ittiba gerekir, bakinca muhammed bunlar benim ümmetim 

diyebilsin . 

 

Kar©glan 

 

Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 5 KASIM 2012  

 

Original Kar © glan 
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NOTLAR 
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NOTLAR 
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NOTLAR 
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Başağaçlı Raşit Tunca 

 

Schrems, 16 Ocak 2020  

 

Original Kar © glan  
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