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جٖيِم انِ الرَّ ْيطَ ِه ِمَن الشَّ اللّٰ اَُعوذُ بِ

Eûzü billâhi mine’ş-şeytânirracîm.
Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım

ْحٰمِن الرَّحٖيم ِه الرَّ ْســــــــــِم اللّٰ بِِِِِ

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

“BİSMİLLÂH her hayrın başıdır.
Biz dahi başta ona başlarız.

Bil, ey nefsim, şu mübarek kelime, İslâm nişanı olduğu gibi,
bütün mevcudâtın lisan-ı hâl ile vird-i zebânıdır. 

Madem herşey mânen “Bismillâh” der;
Allah namına, Allah’ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar.

Biz dahi “Bismillâh” demeliyiz.
Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız.

Öyle ise, Allah namına vermeyen gâfil insanlardan almamalıyız”
Risale-i Nur, Sözler, Birinci Söz

Es-selâmü aleyküm
ve rahmetullahi ve berekatühü, daimen-ebeden

Allah’ın celle celâluhu selâmı,
Hz. Âdem’den aleyhisselâm kıyamete kadar

geçmiş, gelmiş, gelecek bütün mü’min-mü’minât,
müslim-müslimât, sâlih-sâliha kulların üzerine olsun...



NİYET-İ SÂYİK'TE LATİF VE MANİDAR 
BİR SIRR-I HİKMET

Resûlull ah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kudside şöyle buyurdu :
«Allah Teâlâ iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra 

bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıkladı :
"Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenâb-ı Hak bunu 

yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyi-
lik yapmak ister sonra da onu yaparsa, Cenâb-ı Hak o iyiliği on 
mislinden başlayıp yedi yüz misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. 
Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenâb-ı Hak bunu 
mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yap-
mak ister sonra da onu yaparsa, Cenâb-ı Hak o fenalığı sadece bir 
günah olarak yazar.”» (1)

Bu sır ve hikmet ile inşâallah Niyet-i Sayikte'ki tüm uygula-
malara niyetleniniz.

Görüldüğü üzere niyet bir adak değildir.
Adak; Allah’tan olan bir talebinizi gerçekleştirmesi için Al-

lah’a adanan ve talebiniz gerçekleşirse, sizin verdiğiniz ve yerine 
getirmek zorunda olduğunuz bir sözdür.

(1)  Buhârî, Rikâk 31; Müslim, Îmân 207, 259. Ayrıca bk. Buhârî, Tevhîd 35;
       Tirmizî, Tefsîru sûre (6),10
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Bu niyetin çekirdeği; “Allahım, niyet ettim Senin rızan için 
Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş gelmiş ve gelecek 
tüm inananların hayrına sadaka vermeye, hayrât yapmaya” 
cümlesidir.

Bu niyet inkişaf edip ilim ve hikmet toprağında, Kur'an ve 
Sünnet güneşinde, Rahman ve Rahîm iklimlerinde, Tevbe ve 
Duâ bahçesinde, ihlâs suyu ile yeşermiştir. Allah'ın celle celâluhu vesile 
eylediği Sâyik bahçıvanın tepsisi ve elleri ile sizlere arzedilmiştir. 
Hizmetkâr Sâyikler ve siz samimi ihlâslı kardeşlerimizin vesilesi 
ile bu hizmet inşaallah kıyamete kadar devam edecektir. Aşağı-
da sizlere Niyet-i Sâyik'in yüzlerce araştırma, ar-ge ve tecrübeleri 
ile yazılmış olduğu son halini takdim edip ikram ediyoruz. Kim 
dilerse İlm-i Sâyik ağacının dünyevÎ ve uhrevÎ meyvelerine ta-
lip olabilir. Her kim bu niyeti değiştirmeye, değiştirip kendine 
göre yazmaya ve kendisine mal etmeye çalışırsa dost değil ifsatçı 
ve hasetçi bir düşmanımızdır. Mahşerde iki elimiz yakasında-
dır. Bozmadan ve değiştirmeden yazan, basan, çoğaltan, yayan 
ve sahiplenen herkes dünya-âhiret kardeşimizdir. Zira yanlış ya-
pılacak ve yazılacak bir tek kelime bile bir bardak süte karışan 
bir damla necâset misâli ifsat edip bozmaya yeterlidir. İbâdetin 
ruhu ihlâs olduğu gibi ihlâsın dahi özü niyettir. Bu niyeti yapa-
rak sırr-ı ihlâsla her amel eden İlm-i Sâyik'in kerâmet, hikmet 
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A ve neticelerine nâil olabilir. Ancak ibâdetin ruhu "ihlâs"tır. İhlâs 
ise işlediğiniz amelleri sadece Allah’ın celle celâluhu emri olduğu için 
yapmak ve netice olarak ise Allah’ın celle celâluhu rızasını ummaktır. 
Sizlerin dünyevî gayeler ile hastalıklar ve musÎbetlerden kurtul-
mak için bu niyet ile yapacağınız ameller ibâdetlerin yüksek fazi-
letlerinden ve faydalarından dahi mahrum kalmaya bir sebeptir. 
Nitekim amellerde niyetin mutlaka hâlis ve temiz olması gerekir. 
Asıl olan Allah'ın celle celâluhu rızası için yapılması ve uhrevÎ neticele-
rin ümit edilmesidir. Hatta uhrevÎ gayeler dahi hedef yapılmayıp 
sadece Allah’ın celle celâluhu rızasını kazanmak asıl maksat olmalıdır. 
Ancak ihlâs ile yapılan ameller dünyada ve âhirette Allah’ın celle 

celâluhu ikramı ile kıymetlenir ve mükâfatlandırılır.

َعالَمٖيَن ِه َرّبِ الْ ُسکٖي َوَمْحَياَي َوَمَماتٖي ِللّٰ ْل إِنَّ َصَالتٖي َونُ قُ
«De ki: “Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve 

ölümüm, hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”» (2)

Niyetinizi yaparken aşağıda yer alan Niyet-i Sâyik’i okuyup 
altta mavi maddeler şeklinde yazılmış olanların tamamına niyet-
lenin inşaallah. Eğer niyet ettiklerinizi gerçekleştiremeden ölür-
seniz amel deft erinize hepsini yapmış gibi yazılır. Ameller niyete 
göredir. Amelden önce niyetiniz amel deft erinize yazılır. O sır 
iledir ki "Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır!"

(Tüm sadaka, hayrat ile zekât-fâiz keff âretleri ve nafile iba-
detler için genel bir niyettir.)

َـٔاِتٖه... ُه َسّيِ ْر َعنْ فِّ ِه َوَيْعَمْل َصاِلحاً ُيکَ اللّٰ ِمْن بِ ...َوَمْن ُيؤْ
“Kim Allah´a inanır ve sâlih amel işlerse, Allah onun gü-

nahlarını örter.” (3)

(2)  Kur'an-ı Kerim, el-En'am 6/162.
(3)  Kur’an-ı Kerim, et-Teğabün, 64/9.
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İK:ِه ْبرِ َعْبدِ أَْجُرُهنَّ ِمْن َبْعدِ َمْوِتِه، َوُهَو ِفي قَ ي ِللْ َسْبٌع َيْجرِ
لًا. َرَس نَخْ ًرا، أَْو غَ ىْٔ َر بِ ْهًرا، أَْو َحفَ ًما، أَْو أَْجَرى نَ َم ِعلْ  َمْن َعلَّ

ُه َبْعدَ َمْوِتِه. ِفُر لَ غْ ا َيْستَ دً َركَ َولَ ا، أَْو تَ َث ُمْصَحفً ا، أَْو َورَّ دً  أَْو َبنَى َمْسجِ
“Yedi şey(in sevabı), ölümünden sonra o kabrinde iken ku-

lun lehine devam eder: Bir ilim öğreten, bir ırmak açan, bir 
kuyu açan, bir hurma ağacı diken, bir mescid inşâ eden, bir 
Mushaf (Kur’an) miras bırakan, ölümünden sonra kendisi için 
mağfiret dileyecek bir evlat bırakan.” (4) 

ُه انَْت ِهْجَرتُ َمْن كَ ىٍء َما نََوى ، فَ ِلّ اْمرِ َما ِلکُ يَّاتِ ، َوإنَّ الِنّ ْعَماُل بِ َما االَٔ نَّ إِ
َيا ُيِصيُبَها، نْ ُه ِلدُ انَْت ِهْجَرتُ ِه َوَرُسوِلِه ، َوَمْن كَ ُه إِلَى اللّٰ ْجَرتُ هِ ِه َوَرُسوِلِه فَ  إِلَى اللّٰ

ْيِه ُه إِلَى َما َهاَجَر إلَ ْجَرتُ هِ أَوِ اْمَرأٍَة َينِْكُحَها ، فَ
“Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese ancak niyet ettiği 

şey vardır. Kimin hicreti Allah’a ve Rasûlü’ne ise onun hicreti 
Allah’a ve Rasûlü’nedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünya-
lık yahut nikâhlayacağı bir kadın için ise, onun hicreti de hicret 
ettiği şeyedir.” (5)

(4)  Bezzâr rivâyet etmiş, Elbânî de Sahih-’t-Terğîb ve’t-Terhîb
(5)  Buhârî (1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953); Müslim (1907); Ebû Dâvûd (2201);
       Tirmizî (16429); İbn Mâce (4227); Ahmed (168); Mâlik (983)

“Size
derdinizi ve devâsını

haber vereyim mi?
Derdiniz günahlar,

devâsı ise istiğfardır.”
Hadis-i Şerif
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TEVBE-İ SÂYİK

Haram (Haram-i Eşme) Tevbesi (6)

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Rasulallah.
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habiballah.
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Emine Vahyil-

lah.
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Zeyyenallah.

Allahım! Kızgınlık ve öfk eyle, üzüntü ve kederle, bilerek veya 
bilmeden, gizli-açık işlediğimiz tüm günah, hata ve haramlardan, 
haramı kendimize helâl kılarak; kanımıza, canımıza haram karış-
tırarak, vücudumuzu şeytanlara uygun birer mesken haline geti-
rerek, vücudumuza serpiştirdiğin Esma'ül-Hüsna’nın (mukaddes 
isimlerinin) koruma dairelerinden çıkmaktan, bize akıl ve irade 
vermene rağmen bile isteye haramı seçmekten, helâli inkâr edip 
veya tercih etmeyip harama girmekten, haramlara ve haramların 
işlenmesine yol açmaktan, başkalarına haklarımızı haram ederek 
onların ve çocuklarının haramzâde olmalarına sebep olmaktan, 
başkalarını harama sokarak şeytana uymaktan ve şeytanın yo-
lundan gitmekten, insanları harama teşvik edip harama öncülük 
(6)  Haram-i Eşme kitabında geniş bir şekilde yer alacak olan Haram-i Eşme Tevbesi'nin 
       burada kısa bir şekli yazılmıştır.
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İKyapmaktan, elimizde olmadan ailemizin ve diğer insanların  bize 
haram yedirip içirip giydirmelerine rıza göstermekten, verdiğin 
hayata ve ikramlara haram karıştırıp nankörlük etmekten, mad-
diyat ve mâneviyatıma, his ve duygularıma, yetenek ve kabiliyet-
lerime haram karıştırmaktan, kendimde ve başkalarında harama 
kapılar açmaktan, söz, fiil ve davranışlar ile şirke, isyana, harama 
ve küfre girerek işlediğim tüm bu günahlarımdan kendi adıma, 
aynı günah ve hataları işleyen anne ve babam adına, soy ve zürri-
yetlerimiz adına, (eşim, soy ve zürriyetleri adına), Hz. Âdem'den 
aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm Îmân eden-
lerin adına; bilinen ve bilinmeyen sırların adedince, kudretinin 
ve azametinin genişliğince, yarattıkların, yok ettiklerin ve yara-
tacakların adedince, yeryüzüne yağdırdığın ve yağdıracağın yağ-
mur ve kar taneleri adedince tevbe ettim Estağfirullah...

Estağfirullah Yâ Rahmân.. Estağfirullah Yâ RahÎm.. Estağ-
firullah Yâ Melîk.. Estağfirullah Yâ Kuddûs.. Estağfirullah Yâ 
Selâm.. Estağfirullah Yâ Mü’min.. Estağfirullah Yâ Müheymin.. 
Estağfirullah Yâ Azîz.. Estağfirullah Yâ Cebbâr.. Estağfirullah Yâ 
Mütekebbir.. Estağfirullah Yâ Hâlık.. Estağfirullah Yâ Bâri'.. Es-
tağfirullah Yâ Musavvir.. Estağfirullah Yâ Gaff âr.. Estağfirullah 
Yâ Kahhâr.. Estağfirullah Yâ Vehhâb.. Estağfirullah Yâ Rezzâk.. 
Estağfirullah Yâ Fettâh.. Estağfirullah Yâ AlÎm.. Estağfirullah 
Yâ Kâbıd(z).. Estağfirullah Yâ Bâsıt.. Estağfirullah Yâ Hâfıd(z).. 
Estağfirullah Yâ Ferd.. Estağfirullah Yâ Râfi'.. Estağfirullah Yâ 
Muizz.. Estağfirullah Yâ Müzill.. Estağfirullah Yâ SemÎ’.. Estağfi-
rullah Yâ Basîr.. EstağfirullahYâ Hakem.. Estağfirullah Yâ Adl.. 
Estağfirullah Yâ Latîf.. Estağfirullah Yâ Habîr.. Estağfirullah Yâ 
Halîm.. Estağfirullah Yâ AzÎm.. Estağfirullah Yâ Gafûr.. Estağfi-
rullah Yâ Şekûr.. Estağfirullah Yâ Aliyy.. Estağfirullah Yâ Kebîr.. 
Estağfirullah Yâ Hafîz.. Estağfirullah Yâ Mukît.. Estağfirullah-
Yâ Hasîb.. Estağfirullah Yâ Celîl.. Estağfirullah Yâ Kerîm.. Es-
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A tağfirullah Yâ Rakîb.. Estağfirullah Yâ Mücîb.. Estağfirullah Yâ 
Vâsi'.. Estağfirullah Yâ Hakîm.. Estağfirullah Yâ Vedûd.. Estağfi-
rullah Yâ Mecîd.. Estağfirullah Yâ Bâis.. Estağfirullah Yâ Şehîd.. 
Estağfirullah Yâ Hakk.. Estağfirullah Yâ Vekîl.. Estağfirullah Yâ 
Kaviyy.. Estağfirullah Yâ Metîn.. Estağfirullah Yâ Veliyy.. Es-
tağfirullah Yâ Hamîd.. Estağfirullah Yâ Muhsî.. Estağfirullah 
Yâ Mübdîu.. Estağfirullah Yâ Muîd.. Estağfirullah Yâ Muhyî.. 
Estağfirullah Yâ Mümît.. Estağfirullah Yâ Hayy.. Estağfirullah 
Yâ Kayyûm.. Estağfirullah Yâ Vâcid.. Estağfirullah Yâ Mâcid.. 
Estağfirullah Yâ Vâhid.. Estağfirullah Yâ Ehad.. Estağfirullah Yâ 
Samed.. Estağfirullah Yâ Kâdir.. Estağfirullah Yâ Muktedir.. Es-
tağfirullah Yâ Muahhir.. Estağfirullah Yâ Evvel.. Estağfirullah Yâ 
Âhir.. Estağfirullah Yâ Zâhir.. Estağfirullah Yâ Bâtın.. Estağfi-
rullah Yâ VâlÎ.. Estağfirullah Yâ Müteâl.. Estağfirullah Yâ Berr.. 
Estağfirullah Yâ Tevvâb.. Estağfirullah Yâ Müntekim.. Estağfirul-
lah Yâ Mün'im.. Estağfirullah Yâ Afüvv.. Estağfirullah Yâ Raûf.. 
Estağfirullah Yâ Mâlik’el-Mülk.. Estağfirullah Yâ Ze'l-celâli 
ve'l-ikrâm.. Estağfirullah Yâ Rabb.. Estağfirullah Yâ Muksit.. Es-
tağfirullah Yâ Câmi'.. Estağfirullah Yâ Ganiyy.. Estağfirullah Yâ 
Muğni.. Estağfirullah Yâ Mâni'.. Estağfirullah Yâ Darr.. Estağ-
firullah Yâ Nâfi'.. Estağfirullah Yâ Nûr.. Estağfirullah Yâ HâdÎ.. 
Estağfirullah Yâ Bedî'.. Estağfirullah Yâ BâkÎ.. Estağfirullah Yâ 
Vâris.. Estağfirullah Yâ Reşîd.. Estağfirullah Yâ Sabûr.. Estağfi-
rullah Yâ Bedia's-semâvâti ve'l-erâdÎn.. Estağfirullah Yâ Rab-
be'l-âlemÎn.. Estağfirullah Yâ Erhame'r-râhimin..

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Rasulallah.
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Habiballah.
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Emine Vahyil-

lah.
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Zeyyenallah.
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NİYET HAKKINDA

َل ابِ َبتَْت َسْبَع َسنَ ٍة أَنْ ِل َحبَّ َمثَ ِه كَ يِل اللّٰ ُهْم فٖي َسبِ ونَ أَْمَوالَ ِفقُ ُل الَّذٖيَن ُينْ ثَ مَّ
ُه َواِسٌع َعلٖيٌم اُء َواللّٰ ُه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيشَ ٍة َواللّٰ ةُ َحبَّ ٍة ِماىَٔ ُبلَ ّلِ ُسنْ فٖي كُ

"Mallarını Allah yolunda harcayanlar, her başağında yedi 
yüz tanesi olan ve tam yedi tane başak bitiren tek bir tohuma 
benzer. Allah dilediğine kat kat verir, arttırır. Allah'ın ihsanı 
boldur ve her şeyi bilir." (7)

"İşte ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine! 
Seyyieyi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yaz-
mamak adalet olduğu halde; bir seyyieyi bir yazar, bir haseneyi 
on, bazen yetmiş, bazen yediyüz, bazen yedi bin yazar. Hem şu 
nükteden anla ki; o müdhiş Cehennem'e girmek ceza-yı ameldir, 
ayn-ı adildir. Fakat Cennet'e girmek, mahz-ı fazıldır." (8)

"Arkadaş! Bu niyet mes'elesi, benim kırk senelik ömrümün 
bir mahsulüdür. Evet niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, âdetle-
ri, hareketleri ibâdete çeviren pek acib bir iksir ve bir mâyedir.
   Ve kezâ niyet, ölü ve meyyit olan hâletleri ihyâ eden ve canlı, 
hayatlı ibâdetlere çeviren bir ruhtur.

Ve kezâ niyette öyle bir hâsiyet vardır ki; seyyiâtı hasenâta ve 
hasenâtı seyyiâta tahvil eder. Demek niyet, bir ruhtur. O ruhun 
(7)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/261.
(8)  Risâle-i Nur, Sözler, s. 321.
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A ruhu da ihlâstır. Öyle ise necat, halâs ancak ihlâs iledir. İşte bu 
hâsiyete binaendir ki; az bir zamanda çok ameller husule gelir. 
Buna binaendir ki; az bir ömürde, Cennet bütün lezâiz ve mehâsi-
niyle kazanılır. Ve niyet ile insan, daimî bir şâkir olur, şükür seva-
bını kazanır." (9)

“Ve kezâ nazar ile niyet, mâhiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı 
sevaba, sevabı günaha kalbeder (çevirir). Evet niyet âdi bir hareke-
ti ibâdete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibâdeti günaha kalbe-
der. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehâlettir. Allah hesabıy-
la olursa, mârifet-i ilahiyedir.” (10)

"Hayrât ve hasenâtın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucub, 
riya ve gösteriş iledir." (11)

"İbâdet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rıza-i ilahîdir; fai-
desi, uhrevîdir. Eğer namazdan, ibâdetten dünyevî maksadlar ni-
yet edilse, yalnız onlar için yapılsa, o namaz battal olur." (12)

"İbâdetin ruhu, ihlâstır. İhlas ise, yapılan ibâdetin yalnız emre-
dildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir faide ibâdete 
illet gösterilse, o ibâdet bâtıldır. Faideler, hikmetler yalnız müreccih 
olabilirler, illet olamazlar." (13)

"Medar-ı necat ve halâs, yalnız ihlâstır. İhlâsı kazanmak çok 
mühimdir. Bir zerre ihlâslı amel, batmanlarla hâlis olmayana 
müreccahtır (tercih edilir). İhlâsı kazandıran harekâtındaki sebe-
bi, sırf bir emr-i ilahî ve neticesi rıza-yı ilahî olduğunu düşünme-
li ve vazife-i İlahiyeye karışmamalı." (14)

(9)  Risâle-i Nur, Mesnevi-i Nuriye, s. 70.
(10)  Risâle-i Nur, Mesnevi-i Nuriye, s. 51. 
(11)  Risâle-i Nur, Mesnevi-i Nuriye, s. 201.
(12)  Risâle-i Nur, Emirdağ Lâhikası-1, s. 32.
(13)  Risâle-i Nur, İşarat'ül-İ'caz, s. 85.
 (14)  Risâle-i Nur, Mesnevi-i Nuriye, s. 172.
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جٖيِم انِ الرَّ ْيطَ ِه ِمَن الشَّ اللّٰ اَُعوذُ بِ
حٖيم ْحٰمِن الرَّ ِه الرَّ ْســــــــــِم اللّٰ بِ

Eûzü billâhi mine’ş-şeytânirracîm.

Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

نَْحلُّ ى تَ دٍ الَّذِ ا ُمَحمَّ نَ دِ ا َعلَى َسّيِ امًّ ْم َسَالًما تَ ةً َوَسلِّ اِملَ ُهمَّ َصّلِ َصَالةً كَ اَللَّ

اِئُب غَ ِه الرَّ نَاُل بِ َحَواِئُج َوتُ ِه الْ َضى بِ قْ َراُب َوتُ ِه الْکُ ِرُج بِ فَ نْ دُ َوتَ ُعقَ ِه الْ بِ

يِم رِ َوْجِحِه الْکَ َماُم بِ غَ ى الْ ْسقَ َواِتِم َوُيْستَ َوُحْسُن الْخَ

وٍم لَكَ ّلِ َمْعلُ دِ كُ َعدَ ٍس بِ ْمَحٍة َونَفَ ّلِ لَ ِه فٖى كُ َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِ
“Allahım! Efendimiz Muhammed’e kusursuz bir salât ve 

rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O 
Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve 
belâlar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar O'nun 
hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ula-
şılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefl i 
yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir. Allahım, O'nun 
Ehl-i Beytine, ashâbına her göz kırpacak kadar zamanda (her 
an, her saniye) her nefes alacak zamanda Sana mâlum olan 
varlıklar sayısınca salât eyle.”
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A Allahım! Şahit ol ki; bana, anneme, babama, ayrıldığım ve ev-
lendiğim eşlerime, çocuklarıma soyumuzdan ve zürriyetimizden 
tüm ölmüş ve sağlara elleriyle, dilleriyle, belleriyle, fiil ve dav-
ranışlarıyla her türlü zulmedip hakkımıza giren ve soyları, zür-
riyetleri üzerinde kul haklarımız bulunan bildiğimiz, bilmediği-
miz; gördüğümüz, görmediğimiz; tanıdığımız, tanımadığımız; 
duyduğumuz, duymadığımız; bütün insanların cümlesine, onla-
rın soy ve zürriyetlerine, dünya-âhiret, geçmiş, gelmiş ve gelecek 
bütün kısas, keff âret, maddÎ, mânevÎ tüm haklarımı helâl ettim, 
helâl ettim, helâl ettim ve unuttukları veya ödeyemedikleri ala-
caklarımı “Senin rızanı kazanmak için haklarını helâl edenle-
re, hakların Senin katından ödeneceğine” Îmân ederek Senin 
rızanı kazanmak için cümlesine hibe ve helâl ettim. 

Allahım! İrade, seçim ve tercihlerim dahilinde başıma gelen 
tüm belâ ve musibetlerde; hata ve kusuru kendi nefsimde görme-
yip nefsimi temize çıkarıp, başıma gelenlerin imtihanım olduğu-
nu unutarak, yaşadığım hüzün ve kederin günahlarıma keff âret 
olmasına nankörlük ederek, verdiğin belâ ve musibetler ile sabra, 
şükre ve tevbeye davet etmenden, başımıza gelen belâ, hastalık ve 
musibetler ile bizleri günahlarımızdan arındırıp sevdiğin kulla-
rına cennetinde makam ve mertebe kazandırmandan gafl et ede-
rek, belâ ve musibetler aracılığı ile nefsimize zulmederek seçtiği-
miz ve seçeceğimiz günahlara sed çekmene isyan ve nankörlük 
edip, EzelÎ ve EbedÎ ilmine, kusursuz ve noksansız hikmetine, 
hâkimiyetine, adâletine, merhametine ift ira ederek işlediğim 
günahlarımdan...

MusÎbet ve belâların bizlere isabetine vesile yaptığın anneme, 
babama, evlâdıma, akrabama, komşuma ve tüm kulluk sınavıma 
aracı olan insanlara, masum çocuklarına ve zürriyetlerine hak-
larımı haram ederek yaptığım ve yapacağım kahır, küfür, lânet, 
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İKbelâ, beddua, ah ve intizar, sitem, ift ira, kınama, gıybet, su-i zan, 
koğuculukla şirk ve isyana düşerek işlediğim haksızlık ve zulüm-
lerimden, verdiğin hayata ve hayat içerisindeki verdiğin nimetle-
re, kulluk ve sadâkat sınavına, adâletine, hikmetine, takdirine ve 
kaderime olan her türlü isyan, nankörlük, şükürsüzlük, teslimi-
yetsizlik ve tevekkülsüzlükle nefsime zulmederek işlediğim tüm 
bu günahlarımdan pişmanım ve cümlesinden yarattığın  zerreler 
ve katreler adedince binler kere binler

Tevbe ettim, Estağfirullah Yâ Gaff âr, Yâ Settâr.
Birahmetike Yâ Erhame’r-Râhimîn.

Allahım! Tevbe ile Senin sonsuz merhametini ümit ediyorum 
ve Senin kapından başka gideceğim bir kapı yok...

Lâ ilâhe illa ente Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Ya AlÎm, 
Ya HalÎm, Ya AzÎm, Yâ HakÎm, Yâ KadÎm, Yâ MukÎm, Yâ KerÎm, 
Yâ Raûf, Yâ Ferd, Yâ Hayy, Yâ Kayyûm, Yâ Hakem, Yâ Adl, Yâ 
Kuddûs, Yâ Subbûh, Yâ Sübhân, Yâ Tevvâb, Yâ Vehhâb, Yâ ŞâfÎ, 
Yâ Şekûr, Yâ Gâfir, Yâ Gaff âr, Yâ Gafûr, Yâ Gufrân, Yâ Mucîb, 
Yâ Mûceb, Yâ Hannân, Yâ Mennân, Yâ Emân, Yâ Deyyân, Yâ 
Ze’l-celâli ve’l-ikram, Yâ Bedi’as-semâvâti vel-erâdîn, Yâ Settâr 
celle celâluhu, celle şanühü ve celle senâük, Birahmetike Yâ Erhame’r-Râhimîn;

Yâ Rabbenâ, Yâ İlahenâ, Yâ Mevlânâ, Efendimiz Hz. Mu-
hammed Mustafa’nın aleyhissalâtu vesselâm, Ehl-i Beytinin, Ashâbının, 
neslinin, soy ve zürriyetinin, tüm geçmiş Nebi ve Rasûllerin alâ ne-

biyyinâ ve aleyhimüsselâm, evliyâların, velilerin, şehitlerin, âlimlerin, mehdi-
lerin, müçtehitlerin, mücahitlerin, tâbiinin ve tebe-i tâbiinin, Se-
nin dinine hizmet ederek, İslam’a, hakka, sabra, tevbeye, duaya, 
sırat-ı müstakîme sevk eden asker ve komutanlarının, Kur’an ta-
lebe ve hocalarının, hâfızların, mü’min-mü’minat, müslim-müs-
limât ve sâlih-sâliha kardeşlerimizin, Said Nursi ve talebelerinin, 
tüm hak tarikat ve tasavvuf ehlinin ve talebelerinin, Kur’an ve 
sırat-ı müstakîm yolcularının, ilim tahsil eden ve ders alan-veren 
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A kardeşlerimizin, tüm Sâyik’lerin, Sâyik Erol Tangut ve ailesinin, 
İlm-i Sâyik'in ortaya çıkmasına, yazılmasına, basılmasına, yayıl-
masına vesile olup bu ilme hizmet edenlerin ve edeceklerin aile-
leri ile soy ve zürriyetlerinin, kullarından tüm sevdiklerinin, Hz. 
Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm 
Îmân eden insanların, cinlerin ve meleklerin kabul ettiğin tüm 
halisâne niyetlerini, niyetimiz ve amellerini, amelimiz olarak ka-
bul eylemeni ve tüm Kur’an ilimlerinin ve İlm-i Sâyik'in dünyaya 
inkişaf edip yayılmasına, Hilâfet Sancağının dünya üzerinde ye-
niden dalgalanmasına, günahlarımızın aff ına, tam ihlâsı kazan-
mamıza, muttakiler arasına dahil olmamıza vesile olup tüm yu-
karıda saydıklarımın sevabına, hayrına, hasenâtına, hayrâtına 
geçmesi ümidiyle;

Allahım; cümlemizin ve cümle Ümmet-i Muhammed’in aley-

hissalâtu vesselâm günahlarımız ve hatalarımız ile; yediklerimize, iç-
tiklerimize, giydiklerimize, bindiklerimize, ikametlerimize, ev 
ve eşyalarımıza, mal ve mülklerimize, para ve birikimlerimize, 
amellerimize, sözlerimize, fiillerimize, ticaret ve alışverişleri-
mize, mirasımıza, mesleğimize ve kazancımıza, evliliklerimize, 
evlâtlarımıza emzirdiğimiz sütümüze ve yedirdiğimiz mamalara, 
bizim dahi emdiğimiz ve yediğimiz mamalarımıza, giydiklerimi-
ze, ekmeğimize, aşımıza, sol elle ve besmelesiz yiyip içtiklerimi-
ze, his ve duygularımıza, yetenek ve kabiliyetlerimize, aklımıza, 
fikrimize, dimağımıza, kalp ve ruhumuza; tüm âzâ, uzuv, cihâzat, 
âlât ve letâifl erimize, fıtratımıza, geçmişimize, bugünümüze ve 
geleceğimize karıştırdığımız ve bulaştırdığımız tüm haramlardan 
ve haram yollar ile edinilen haram kazançlarımızdan, başkaları-
nın haklarına girerek veya başkalarına haklarımızı haram ederek 
soy ve zürriyetlerin dahi haramzâde olmalarına sebep oldukla-
rımızın temizlenip arınmalarına ve arınmamıza vesile olması 
ümidiyle;
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İKAllahım; her türlü haksız, haram kazanç ve miras yiyerek, 
ölçü ve tartıda hile yaparak, israf ederek, zekâtı terk ederek, zekâtı 
eksik veya yanlış vererek, zekâtı verilmemiş maldan yiyerek ve 
istifade ederek, harama sessiz kalarak, işlediğimiz günahların af-
fına ve zekâtlarımızın keff âreti yerine geçmesi, zekât borcumuz 
olan insanların günahlarının aff ına ve üzerlerindeki lânetlerin, 
belâların, tüm musibetlerin kalkmasına vesile olması ümidiyle;

Allahım; fâiz alarak, fâiz vererek, fâize aracı olarak, fâiz bula-
şan maldan yiyip içip istifâde ederek, fâizin yayılmasına hizmet 
ederek, fâiz alanlara kefil olarak; fâize, hırsıza, zekâtı terk edene, 
rüşvet alıp verene, ölçüde tartı ve hile yapana ve her türlü hak-
sızlık yapanlara sessiz kalıp zulme taraft ar olarak veya gücümüz 
yettiği halde mâni olmayarak işlediğimiz günahlardan arınma-
mıza vesile olması ümidiyle;

Allahım; aldığımız, verdiğimiz fâiz paralarının, tüm haram 
kazançların, yaptığımız israfl arın, mehir borcumuzun, kısas ve 
keff âretlerimizin yerine geçmesi, gurre borcumuzun keff âreti ve 
yerine geçmesi, zıhar günahımızın keff âreti ve yerine geçmesi, 
Kur’an ve Sünnetin yasakladığı haramları bilerek ya da bilmeden 
işlemekle haramzâde olmamıza sebep olan tüm günahlardan 
arınmamıza vesile olması ümidiyle;

Allahım; Senin helâl ettiklerini kendimize haram ve haram 
kıldıklarını kendimize helâl görerek insî şeytanlara dönüşmemi-
ze sebep olan günah ve haramlardan, nefsimizi deccal ve dabbe 
musallatından temizleyip kurtulmamıza, nefsânÎ, maddî, mâ-
nevî, ruhî, bedenî, kalbî, maraz hastalık ve cinnî musallatlara 
maruz kalmamıza sebep olan günahlardan arınmamıza, amel 
deft erimize yazılmış, yazılacak ve başkalarının amel deft erlerin-
de dahi yazılmasına, haramların yayılmasına sebep olarak ortak 
olduğumuz ve olacağımız gizli-açık tüm günahlardan temizlen-
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A memize, haramzâde olmamıza sebep olan günahlarımızdan ruh-
larımızın ve bedenlerimizin arınmasına vesile olması ümidiyle;

Allahım; Ümmet-i Muhammed’in aleyhissalâtu vesselâm üzerindeki 
tüm belâ, musîbet ve haramzâdeliklerin kalkmasına, şeytanın 
ve zürriyetinin dişimizden tırnağımıza kadar bedenimize ve ru-
humuza sirayet etmesine sebep olan günahlarımızın sevaplara 
dönüşerek hayatımıza giren haramların helâllere değişmesine, 
lânetlenmemize sebep olan haram ve günahları bilerek veya bil-
meden işleyerek, soyumuz üzerindeki lânet, belâ ve bedduaların 
bizlere isabetine yol açan ve açtığımız, eş, çocuk ve evlâtlarımı-
za naklettiğimiz lânetlerin, günah ve harama meyil kapılarının 
ilelebet kapanmasına ve hakkımızda tüm hayra meyil ve hayır 
kapılarının açılmasına vesile olması ümidiyle;

Allahım; benim, annemin, babamın, eşimin, öz ve üvey ço-
cuklarımın, evlendiğim, ayrıldığım veya evleneceğim tüm eş-
lerimin soy ve zürriyetlerinin, kardeşlerimin, akrabalarımın, 
soyumuzdan ve zürriyetimizden tüm ölmüş ve sağların, soy ve 
zürriyetimizle evlilik yapanların dahi soy ve zürriyetlerinin, Hz. 
Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gelecek tüm 
Îmân edenler olarak bilerek veya bilmeden her türlü haklarına 
girdiğimiz, zulmettiğimiz, şirke, küfre, kine, isyana, intihara, zul-
me, husumete, hasede, fitneye, fesada, fala, büyüye ve günahlara 
sevk ettiğimiz, beddua, belâ, lânet, kahır, ah ve intizar ile bizlere 
haklarını haram etmelerine neden olduklarımızın, zinâ yapıp içki 
içtiğimiz ve birlikte günah işleyip günah ortaklığı yaparak gü-
naha girmelerine sebep olduklarımızın, girdikleri günahlara ve 
haramlara ortak olarak günahlarını yüklendiklerimizin, Sırât-ı 
Müstakim'den sapmasına sebep olduğumuz ve üzerlerimizde kul 
hakkı olup hak sahibi olarak dünya ve âhirette karşımıza çıkacak 
yaratılmışların, canların, cinlerin ve insanların cümlesinin  gü-
nahlarının ve günahlarımızın aff ına vesile olması ümidiyle;
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İKAllahım; benim, annemin, babamın, evlendiğimiz, ayrıldı-
ğımız veya evleneceğimiz eşlerimizin, soyumuzdan ve zürriye-
timizden tüm ölmüş ve sağların nefislerimize zulmederek; miras 
paylaştığımız, ticaret, iş ortaklığı, alışveriş veya normal arkadaş-
lık, komşuluk, yolculuk yaptığımız, malına, canına, evlâdına, 
namusuna, mahremine, hakkına girip hukukunu çiğnediğimiz, 
yarattıklarını ve fiillerini hor ve hâkir görüp kibirlendiğimiz, bü-
yüklenip, aşağılayıp kınayıp küçümseyerek, sövüp küfür ettiği-
miz, kâfirlikle itham edip tekfir ettiğimiz,  katl, zinâ, sapkınlık, 
ensest, ift ira, gıybet, fitne, fesat, büyü, haset, kınama, sû-i zan 
yaparak elimiz, dilimiz ve her âzâmız ile her çeşit zulüm ve hak-
sızlık yaptıklarımızın, üzerimize mal, miras, mehir, mülk, para 
ve kul hakları geçerek mahşerde bizlerden alacaklı olan bildiği-
miz, bilmediğimiz, tanıdığımız, tanımadığımız, unuttuğumuz 
tüm yaratılmışların, canların, cinlerin, insanların günahlarının 
ve günahlarımızın keff âretine ve aff ına vesile olup üzerlerimizde-
ki hak sahiplerinin tümü ile mahşere çıkmadan helâlleşmemize 
ve onların da haklarını helâl etmesine, cümlemizin günahlarına 
keff âret olup mağfiretimize, tüm seyyiâtlarımızı hasenâta tebdil 
eylemene ve gıyaben üzerimizdeki tüm hak sahipleriyle helâl-
leşmemize vesile olması ümidiyle;

Allahım; Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gel-
miş, gelecek tüm Îmân eden insanlardan ve cinlerden tüm günah 
işleyenlerin ölmüş olanlarının ruhlarına hediye edip ruhlarının 
huzura kavuşmasına, sağ olanların ve zürriyetlerinin ruhâniyat-
larına hediye ederek onların dahi hidâyete ermelerine, onların 
adına yaptığımız hayrât ve hasenâtların ölmeden önce kabulüne 
vesile olması ve  soyumuzdan ölmüşlerimizin namaz ıskatlarının, 
oruç keff âret ve borçlarının, zekât eksiklerinin yerine geçmesine 
ve keff âretine ve ey Ganiyy ve Muğni olan Rabbim biz fakir kul-
larının borçlarını üzerimizdeki hak sahiplerine Senin sonsuz ha-
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A zinelerinden ödeyivermene ve Senin fazlına, keremine, ikramına 
ve rızana kavuşmamıza, üzerimizden her türlü lânet, belâ ve bed-
duaların ve günah yüklerinin, ağırlıklarının, hak ve alacakların 
kalkmasına, dünya ve âhiret saadetimize, bizleri merhametin 
ile nefsimizin günahlarından arındırmana, nefsimizi terbiye ve 
tezkiye etmene, nefsimizin ve şeytanın bizlere kurduğu ve ku-
racağı tüm tuzak ve hilelerinin kıyamete kadar boşa çıkmasına, 
şeytanın ve zürriyetinin üstünlük davasını kaybetmesine, İblis’in 
(aleyhillâne) lânetinin kendi üzerinde kalmasına ve şeytanın insanlar, 
cinler üzerinden tüm lânet, ruhsat ve hisselerinin kalkmasına, 
Senin bizlerden ve Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geç-
miş, gelmiş, gelecek tüm Îmân eden cinlerden ve insanlardan 
razı olmana vesile olması ümidiyle;

Allahım; benim, ana-babamın, eşimin, soyumuzdan ve zür-
riyetimizden ölmüş ve sağların ve dahi Ümmet-i Muhammed’in 
aleyhissalâtu vesselâm adak veya hayvan kesme, oruç tutma, sadaka verme, 
fakir, çocuk, öksüz, yetim, dul doyurma veya giydirme, sevindir-
me, Kur’an-ı Kerim okuma, mevlit okutma, sofra açma, yalan 
yere yemin etme, söz verme, ahitleşme, kullukta sadâkat göster-
me, namaz kılma, Kur’an dağıtma, hayır ve hayrât yapma, namazı 
ve ibadetleri terk etmeme üzerine tüm ibadet, itaat, sadâkat ve 
sadaka üzerine nezrederek, adayıp söz vererek, yemin ederek söz 
verildiği halde yerine getirilmeyen, getiremediğimiz ve soyumu-
zun dahi yerine getiremedikleri, getiremeyecekleri bildiğimiz, 
bilmediğimiz, hatırladığımız, unuttuğumuz ve unutulan «Kâlû 
Belâ»dan kıyamete kadar adanan tüm adakların, yapılan yemin-
lerin ve Rabbim Sana söz verip de tutamadığımız tüm sözlerin, 
nezirlerin yerine geçmesi ve keff âreten kabul eylemen ümidiyle; 

Allahım; cümlemizi ve cümle Ümmet-i Muhammed’i aleyhissalâtu 

vesselâm nefsimizin, hevâ ve heveslerimizin, insî ve cinnî şeytanla-
rın, âhir zamanın ve âhir zamanın lânetlenmiş kadın ve erkekle-
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İKrinin, bid’aların, dalâletlerin, deccallerin, süfyanların, tağutların, 
kâfirlerin, zâlimlerin, müşriklerin, münâfıkların, fâsıkların, zın-
dıkların, müfsitlerin, mülhidlerin, hasidlerin, fâsidlerin, yalan-
cıların, hakkımızda haksız yere zulmederek hüküm verenlerin, 
nefsine, heveslerine, insî ve cinnî şeytanlara hizmet edenlerin, 
gizli-açık bildiğimiz bilmediğimiz tüm düşmanlarımızın; bugü-
nümüzde ve yarınlarımızda bizleri bekleyen tuzak ve tehlikele-
rinden, aldatma ve hilelerinden, belâ ve musibetlerinden, fitne ve 
fesatlarından, tüm sinsi planlarından, şer ve şerirlerinden, zulüm 
ve esaretlerinden, sevk ve idarelerinden, vesvese ve şüphelerin-
den, korku ve endişelerinden bizleri kurtarıp korumana, Kur’an 
ve Îmâna hizmetkâr olarak yaşatmana ve ölümümüzün ardından 
hayır ile anılan, cemâline mazhar kıldığın ve koruduğun muttakî, 
muhlis, sıddık, sâlih ve cennetine varis kıldığın kullarının arasına 
dahil eylemene vesile olması ümidiyle;

Allahım; cümlemizin ve cümle Ümmet-i Muhammed’in aleyhis-

salâtu vesselâm bilcümle dertlerimizin devâsına, hastalıklarımızın şifâ-
sına, maddÎ, mânevÎ, kalbî ve ruhî tüm marazlarımızdan arınma-
mıza, şerre olan kabiliyet ve yeteneklerimizi hayra tebdil eyleyip 
değiştirmene, tüm kötü huy ve alışkanlıklarımızdan kurtulma-
mıza, zorluklarımızın kolaylıklara, esaretlerimizin özgürlüklere, 
aceleciliklerimizin sabırlara, cehâletlerimizin ilimlere, yokuşları-
mızın düzlere, yanlışlarımızın doğrulara değişip tebdiline, gözle-
rimizin önündeki gafl et perdelerinin aralanmasına, kalplerimiz-
deki şirk mühürlerinin açılmasına, kulaklarımızdaki ağırlıklar ile 
sırtlarımızdaki ve kalplerimizdeki kabukların kalkmasına, ruh ve 
bedenimizdeki nefsimizin, insî ve cinnî şeytanların cehâletimiz  
ile vurduğu esaret zincirlerinin kırılmasına, insî ve cinnî şey-
tanların musallatlarından kurtulmamıza, karanlıklardan aydın-
lıklara çıkarak Deccal ve Süfyân fitnesinden bizleri çıkarmana, 
Kur'an ve Sünnet hükümlerinin hâkim olmasına, ilim, hikmet, 
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A marifet,  basîret ve firâsete mazhar olup duymadıklarımızı du-
yarak, görmediklerimizi görerek, anlamadıklarımızı anlayarak, 
bilmediklerimizi öğrenerek, hakka sevk eden ilhâmatına mazhar 
olarak ve nefis ve şeytanın tüm tuzak ve hilelerinden kurtularak 
dua, tevbe ve ibadetlerimizin kabulüne engel olan günahlarımız-
dan arınmamıza ve günahlarımızın aff ına ve keff âretine vesile 
olması ümidiyle;

Allahım; cümlemizin ve cümle Ümmet-i Muhammed’in aleyhis-

salâtu vesselâm üzerine; iman, edep, haya, tevhid, teslimiyet, tevekkül, 
ilim, hilm, hikmet, basîret, firâset, mârifet, ihlâs, zühd, takva, sa-
bır, sıdk, sebat, sadâkat, sağlık, sıhhat, âfiyet, şecaat, cesaret, me-
tanet, merhamet, mağfiret, rahmet, bereket, şefk at, inâyet ve tam 
olan hidâyetini yağdırıp, yağdırdıklarınla ve Senin sevgin ve kor-
kun ile rızıklanmamıza, takva zırhı ile zırhlanmamıza, ihlâs sırrı 
ile sırlanmamıza, Mârifetullah (seni tanımak) ile şuurlanmamıza, 
Senin aşkın ile yanmamıza, Habibinin sevgisi ile nurlanmamıza, 
sâlih ameller ile süslenmemize, edep ve haya elbiseleri giymemi-
ze, emir ve yasaklarına itaat ile hayatlanmamıza, Kur’an ve Sün-
nete tâbi olarak ayaklanmamıza ve ayaklarımızın, kalplerimizin, 
fikirlerimizin Sırat-ı Müstakîm üzerinde sabit kalmasına ve tüm 
düşmanlarımıza ve düşmanlık edenlere karşı bizleri zaferler ile 
taçlandırmana, gafl ette olan insanlara, cinlere ve bizlere hidâyet 
ve hayır kapılarını açmana, yollarımıza tuzak kuranların tuzak-
larını kendilerine çevirip boşa çıkarmana, üzerimize bildiğimiz, 
bilmediğimiz, saydığımız, sayamadığımız tüm hayırların celbine 
ve üzerimizden tüm belâların, şerlerin ve musibetlerin def ’ine 
vesile olması ümidiyle;

Allahım; Senin kudretin ile vücudumuza serpiştirdiğin mü-
barek esmalarının koruma dairelerinden çıkmamıza sebep olan 
şirk, isyan, günah ve hatalarımızdan ve içerisine düşüp de çı-
kamadığımız haramlardan el-Kuddûs ismin ile arınmamıza, 
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İKet-Tevvâb ismin ile tevbelerimizin kabulüne, el-Gaff âr ismin 
ile günahlarımızın aff ına, el-Mucîb ismin ile hayır dualarımızın 
kabulüne ve yanlış dualarımızın hayra tebdiline, es-Settâr is-
min ile tüm hata, kusur, ayıp ve günahlarımızı örtmene, eş-Şâfî 
ismin ile maddî, mânevî, aklî, kalbî, ruhî, bedenî her hastalık, 
maraz ve musallatlarımızdan şifâya kavuşmamıza, er-Rahmân 
ve er-Rahîm isimlerinin fazl, kerem ve ikramına mazhar ola-
rak, el-HâdÎ ismin ile cümlemizin tam olan hidâyetine, cehâlette 
olanlara ilim ve hikmet ikramına ve cümlemizin Senin rızanı ve 
sevgini kazanarak tüm mukaddes esmalarının koruma dairele-
rine girmemize ve koruma dairesinde kalmamıza vesile olması 
ümidiyle;

Allahım; cümlemizi ve cümle Ümmet-i Muhammed’i aleyhissalâtu 

vesselâm şirkten, kibirden, isyandan, teslimiyetsizlikten, tevekkül-
süzlükten, Kur’an ve Sünnetten yüz çevirmekten, aşırı şefk atten, 
haddi aşan merhametten, Senin rahmetinden ümit kesmekten, 
gazabından emin olmaktan, haramdan, kumardan, içkiden, uyuş-
turucudan, kıskançlıktan, yalandan, ribâdan, fâizden, rüşvetten, 
riyâdan, ucbtan, fahrdan, gururdan, öfk eden, katillikten, terk-i 
zekâttan, terk-i oruçtan, terk-i namaz ve ibâdetten, zinâdan, ta-
cizden, tecavüzden, ift iradan, fitneden, fesattan, hasetten, faldan, 
büyüden, tembellikten, nankörlükten, cehâletten, cimrilikten, is-
raft an, acelecilikten, âcizlikten, mükemmeliyetçilikten, öfk eden, 
gadaptan, sabırsızlıktan, şükürsüzlükten, müşkülpesentlikten, 
bencillikten, nankörlükten, sû-i zandan, koğuculuktan, gıybet-
ten, gafl etten, sılâ-i rahimi terkten, ana, baba, evlât, eş, kardeş, 
komşu, miras, ticaret hukukuna riayetsizlikten, şirke, küfre, is-
yana düşüren; kin, öfk e, nefret, sevgi, aşk ve muhabbetten, zu-
lümlere, bid’alara, zâlimlere taraft ar olmaktan, yarattıklarını ve 
fiillerini hor ve hakir görüp küçümseyip böbürlenip kınamaktan, 
nefisperestlik, şöhretperestlik, şehvetperestlik, suretperestlik, sa-
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A nemperestlik, maddeperestlik, makamperestlik, dünyaperestlik, 
putperestlik, hayvanperestlikten, hak yolda yürürken korkaklık 
gösterip günah işlemekte cesaret göstermekten, iki dudak ve iki 
bacak aramızın fitnesinden, şerrinden, belâsından, fayda verme-
yen ilimden ve cehenneme götüren dilimden, çaresizlikten ve 
ihtiyarlıktan, gafl etin, helâketin, felâketin, dalâletin her şeklin-
den ve her türlü kötü huy, âdet, töre, gelenek ve hasletten, kötü 
ahlâktan, evham ve kötü düşüncelerden, hevâ ve heveslerimizi 
kendimize ilah yapmaktan bizleri kurtarmana, korumana, gözet-
mene ve ahlâkımızı güzelleştirip Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi vesel-

lem  ahlâkı ile ahlâklanmamıza vesile olması ve tüm işlediğimiz bu 
günahlardan ve günahlara olan meyillerden arınmamıza vesile 
olması ümidiyle;

Allahım; dünyada, kabirde, mahşerde ve cehennemde başımı-
za gelen ve gelecek her türlü lânet, belâ, musibet, helâket, felâket, 
hasâret, esâret, burûdet, harâret, hastalık, maraz, mahkumiyet, 
meşakkat, mürüvvetsizlik, kısmetsizlik, illet, zillet, elem, keder, 
sıkıntı, açlık, susuzluk, körlük, sağırlık, akılsızlık, ağırlık, darlık, 
karanlık ve haps-i ebedi ve cehennem cezası çekmemize sebep 
olan şirk, isyan ve günahlarımızın cümlesinden arınmamıza, 
üzerimizdeki kul haklarından kurtulmamıza, kalbÎ, rûhÎ, mad-
dÎ, mânevÎ her türlü hastalık ve marazlarımızdan arınmamıza ve 
doğru dua ve tevbeleri yapmamıza ve Senin rahmetine, mağfire-
tine ve tam olan hidâyetine kavuşmamıza, bizleri koruyup gözet-
mene ve şefk atin ile terbiye edip şükrü, zikri, fikri bizlere öğretip 
itaat ve kulluğu bizlere sevdirmene ve cümlemizi ve cümle ehl-i 
Îmânı, Senin sevdiğin ve razı olduğun, Sana şükreden, sevdiğin 
kullar arasına alarak yaşatmana ve huzuruna öylece kabulüne ve-
sile olması ümidiyle;

Allahım; cümlemizin ve cümle Ümmet-i Muhammed’in aley-

hissalâtu vesselâm İslâmî nikâhsız evlilikler yaparak, içkili düğünler ile 
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İKevlenerek, nikâhlarını bozarak, müslüman olmayan erkekler ile 
evlenerek, gusülsüz yaşayarak, tevbe etmeden, Eûzu besmele 
çekmeden alkollü, abdestsiz, nikâhsız cinsel ilişkiler yaşayarak, 
zinâ yaparak ve yaptırarak, zinâ yapılmasına fırsat ve zemin ha-
zırlayarak, zinâdan para kazanarak, zinâ ile çocuklar dünyaya 
gelmesine sebep olarak, aile içi ensest ve sapkın cinsel ilişkiler ve 
yakınlıklar yaşayarak, ensest ilişkilerden ve tecavüzlerden çocuk-
lar, nesiller dünyaya getirerek, zıhar yaparak, hurmet-i musâhe-
re(15) (nikâhı düşmeyenlere kayınvalide veya kendi öz kızına cinsel 
yaklaşım, dokunma-cinsel sapkınlık) riayetsizlik ederek, haram 
ve günahlara meyilli nesillerin doğmasına sebep olarak, insanla-
ra ve hayvanlara, mazlum öksüz ve yetimlere, haksızlık, zulüm, 
taciz, tecavüz ve sapkınlıklarda bulunarak, kandırarak, mazlum 
muhtaç insanların ve yetimlerin beddualarını alarak veya sessiz 
kalıp tüm bu zulümlere ortak olarak doğan ve doğacak çocuklar, 
gelmiş ve gelecek nesiller ile soy ve zürriyetlerimizin üzerinden 
şeytanın hisseler almasına, soy ve zürriyetlerimizin lânetlenme-
sine veya zürriyetimizin kesilmesine, özürlü, engelli ve otistik, 
eşcinsel ve sapkın meyiller ile çocuklar dünyaya gelmesine, ha-
ramzâde ve genetikleri bozulmuş nesiller doğmasına sebep ola-
rak, tüm bu zulümleri işleyerek ve izleyip, sessiz kalmak ile ortak 
olarak işlediğimiz günahlardan temizlenmemize ve tüm bu gü-
nah ve haramlara düşenlerin dahi arınmasına vesile olması, her 
(15)  Hurmet-i Musâhere :

1-Erkek veya kız veya kadın, şehvetle dokunurlarsa, hurmet-i musâhere olur. Bu ve ben-
zeri sebeplerden dolayı genç kızların, kadınların, kendilerinden emin olsalar da, yabancı 
erkeklere dokunmaları câiz değildir. Çünkü şehvet ile dokunurlarsa, hurmet-i musâhere 
hâsıl olur. Kızın ve ihtiyârların şehveti, kalbinin meyil etmesi demektir. Şehvete sebep 
olmayacak derecede ihtiyâr kadınla müsafaha etmek, tokalaşmak ve elini öpmek, ken-
dinden emin olana câiz ise de yapmamak daha iyidir.
2-Herhangi bir kadın ile zinâ etmek veya o kadının herhangi bir yerine şehvet ile do-
kunmak, unuturak veya yanılarak bile tutsa, HanbelÎ ve HanefÎ mezhebinde hurmet-i 
musâhereye sebep olur. Yani, o kadının nesep ve süt ile olan anası ve kızları ile o erkeğin 
evlenmesi, kızın da, oğlanın oğlu ve babası ile evlenmesi ebedÎ haram olur.
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A türlü harama, günaha, zinâya, sapkınlığa meyil ve sevklerinin 
sona erip kesilmesi, zinâ ve cinsellik ile cin musallatı yaşanması-
na sebep olan ve olacak bu günahlarımızdan ve nefsânî meyille-
rimizden, şehvânî heveslerimizden, şeytânî sevklerimizden arın-
mamıza vesile olup dünya ve âhirette bizim için hayırlı olacak 
eşler ile evlilikler yaparak hayırlı zürriyetler ve nesiller dünyaya 
getirmemize, nikâhlarımızın ve yenilediğimiz nikâhların dünya 
ve âhirette kabulüne ve devamına vesile olması ümidiyle;

Allah’ım; Mukaddes zatına, Rasûlüne ve nebilerine alâ nebiyyinâ ve 

aleyhimüsselâm ift ira ve yalan uydurup dini konularda yanlış hüküm-
ler ve fetvalar vererek, yanlış yönlendirmeler yaparak işlediğimiz 
günah ve hatalarımızın aff ına vesile ve keff âret olması, bizlere 
ihsan ettiğin ve vaad ettiğin tüm rızık ve nimetlerine teşekkür 
olarak kabul eylemene vesile olması, İslâmiyet’in tüm dünyaya 
yayılıp hâkim olarak gayr-i müslimlerin İslâm’a girmesine vesile 
olması, “Lâ ilâhe illallah” diyerek geçmişte Îmân edenlerin aff ı-
na, “Lâ ilâhe illallah, Muhammed'ür-Rasûlullâh” diyerek Îmân 
eden gelmiş ve geleceklerin son nefeste Îmân ile kabre girmesine 
ve girmemize ve mahşerde Senin huzuruna arınmış olarak gel-
memize, tüm günah ve hatalarımızın aff ına ve keff âretine, cüm-
lemizin yaptığı dua, tevbe ve ibadetlerin kabulüne, bütün üzüntü 
ve kederlerimizi gidermene, Senin rızana uygun olan tüm ihti-
yaçlarımızı ihsan edip vermene, İslâmiyetin tüm hükümleriyle 
devletimizde ve milletimizde hatta dünyada hâkimiyetine ve biz-
leri şehâdet ile şerefl endirerek huzuruna kabulüne vesile olması 
ümidiyle;

Allahım; cümlemizin yaptığı tevbe, dua, zikir, şükür, tefek-
kür, tesbih, sadaka, kurban, kısas, had ve keff âretlerin, farz, va-
cip, sünnet, nafile ibadetlerimizin ve yukarıdaki tüm temenni 
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İKve ümitlerimizin cümlemiz adına fazlın, ikramın ve keremin ile 
katında kabulüne vesile olması, eksik olan ibadetlerimizin dahi 
yerine geçmesini ümit ederek ve yaptığımız, yapacağımız kusur-
lu ve noksan ibâdet ve kulluğumuza ve ibâdetlerimize güvenerek 
değil, Senin rahmetinin ve merhametinin mükemmelliğine gü-
venerek, rahmetinin gazabını geçmesinin sevinci ile mağfiretinin 
ve kereminin, nihayetsiz zenginliğinin kapısında dilenerek, her 
şeyin Mukaddes zatına muhtaç olduğu ve hiçbir şeye muhtaç ol-
mayan Ehadiyet ve Samediyetinin muhteşemliğinden talep ede-
rek, Ferdiyetin ile tüm kâinatı ve içindekileri tek başına idaren ve 
Hakimiyetindeki kusursuzluğunu ilan ederek, mağfiretinin son-
suzluğuna ve Senden başka dualarıma cevap verecek hiçbir ilah 
olmadığına şehâdet edip;

“Eşhedu enlâ ilâhe illallah” diyerek Senin birliğine şehâdet 
getirip “ve Eşhedu enne Muhammeden abduhü ve Rasuluhü” 
deyip habibin, yaratılmışların medâr-ı ift ihârı, Senin bize 
lütfunla, kereminle ve rahmetinle gönderdiğin hakikatlerin 
biricik muallimi ve şâhidi Hz. Muhammed'e aleyhissalâtu vesselâm biat 
ederek ve sadece Sana ibâdet edip, Senin mukaddes zatından 
yardım dilenerek;

Benim, annemin, babamın, eşimin, çocuklarımın, soyu-
muzdan ve zürriyetimizden tüm ölmüş ve sağların, zulmedip 
haklarına girdiklerimizin, üzerlerimize kul hakkı geçenlerin, 
günahlarına ortak olduklarımızın ve tüm yukarıda saydıkla-
rımın,

Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş, gele-
cek tüm Îmân edenlerin, cümlemizin ve cümle Ümmet-i Mu-
hammed'in aleyhissalâtu vesselâm sevabına, hayrına, hasenâtına, hay-
râtına geçmesi ümidiyle;
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A NİYET ETTİM
Allahım Senin rızanı ve sevgini kazanmak için;

1 Eksiklerimi tamamlayarak
gusül (boy) abdesti almaya

3 Îmânımı ve nikâhımı yenilemeye

2
Sıla-i rahim yapmaya ve yaptırmaya,

akrabalarım ve üzerimdeki hak sahipleri ile 
tevbeleşip helâlleşmeyle

4Tevbe namazı kılmaya ve tevbe etmeye

5
Günde 1 hurma ile 7 gün oruç tutarak

Rasulünü sallallahu aleyhi ve sellem taklit etmeye
ve nefsimi terbiye etmeye

6Hayrât meyve ağacı ve fidan dikmeye
ve diktirmeye

7
Meyve ağacı dikiminde çalışmaya,

dikilmiş fidanların ve meyve ağaçlarının
bakımlarını yapmaya ve sulamaya

8Hayrât  su kuyusu açmaya, açtırmaya

9 Hayrât  su sebili ve çeşme yapmaya, yaptırmaya

10Hayrât  su yolu açtırmaya

11 Hayrât su dağıtmaya

12Sadaka olarak su sebili, çeşmeleri
ve musluklarını tamir etmeye ve ettirmeye
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13 Geçmişte veremediğimiz veya eksik verdiğimiz
zekât ve fitre keffâreti ödemeye

14Aldığımız, verdiğimiz ve bulaştığımız
fâizler için sadaka ile keffâret ödemeye

15 Gurre keffâreti ödemeye,
60 gün oruç tutmaya

16
Namaz ve ibadetlerime başlayıp

eksiklerimi tamamlamaya,
geçmiş kaza namazlarımı kılmaya ve

kazaya kalmış keffâret oruçlarımı tutmaya

17 Anne ve babadan süte karışan harama keffâret 
sadaka olarak mama hayrâtı yapmaya

18Salâvat-ı Şerife okumaya,
4444 Salât-ı Tefriciyye okumaya

19 Günde 7 hurma ile 41 gün
nefsi terbiye ve tevbe orucu tutmaya

20İftar ve sahur yemeği vermeye
ve iftar açtırmaya

21 İftar açanlara su ve hurma dağıtmaya

22Sâlih ve sâliha evlâtlar yetiştirmeye, sâlih ve
hayırlı nesiller yetişmesine hizmet etmeye

23 Cami - mescid yapmaya ve yaptırmaya

24
Cami - mescid ve hayır kurumları imarına,

inşasına yardım etmeye ve inşasında
çalışmaya, çalışanlara yardımda bulunmaya
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25
İlim talebesi, hâfız yetiştirmeye, yetişmesine
hizmet etmeye ve Kur’an-ı Kerim ilimlerinin

eğitim ve öğretimine hizmet etmeye

26
Kur’an-ı Kerim ve ilim kitapları dağıtmaya,

yayılmasına hizmet etmeye,
hayrât Kur’an-ı Kerim dağıtmaya

27
Ölmüşlerimize ve üzerimizdeki hak

sahiplerine Cuma günü kabir ziyareti yapmaya
(Kabir başlarında öldükleri her yıl için 3 ihlâs, 1 fâtiha 

okuyup onlar ile helâlleşmeye)

28
Çevremdekilere hakkı, hayrı ve sabrı
tavsiye etmeye; insanları şerri terke

davet etmeye

30Sadaka vermeye

31
Fakir, öksüz, yetim, dul ve kimsesizleri

barındırmaya, okutmaya, doyurmaya, giydirmeye,
yedirmeye, içirmeye ve sevindirmeye

29

Nefsimin tevbe ettiğim günah ve haramları
işleyerek tekrar aynı günahlara dönmesi halinde 

3-5-7-11 gün sadece su ile oruç tutup az uyuyarak, 
az konuşarak ve inzivaya çekilip nefsimi yalnızlık ile 

hapis ederek terbiye etmeye; itikâfa girmeye

32Kimsesiz, fakir, öksüz, yetim bekârları
evlendirmeye ve evlenmelerine yardım etmeye

33
Kimsesiz, öksüz,  yetim, fakir çocukları

sünnet ettirmeye ve sağlık hizmetlerini karşılamaya
ve tedavilerini yaptırmaya;

katarakt ameliyatı yaptırmaya
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34Yolcuya, yolda kalmışa, komşuya, misafire
yardım etmeye ve ikramda bulunmaya

35 Aç ve yaralı insanlara ve hayvanlara yardım 
edip tedavi etmeye ve tedavi ettirmeye

36Zekeriyya Sofrası kurarak yemek vermeye
(Adandıysa yapılmalıdır. Adanmadıysa tavsiye edilmez, israftır.)

38Nafile oruç; Sünnet oruçları; Hz. Davut orucu;
yemin keffâreti orucu tutmaya

39 Teheccüd Namazı, İşrak Namazı, Duha Namazı,
Evvabin Namazı, Tesbih Namazı kılmaya

37

Benim, eşimin, soy ve zürriyetlerimizden
adanıp da yerine getirilmeyen adakları kesmeye,

kestirmeye ve verilen sözleri yerine getirmeye.
Adak kurbanı, şükür kurbanı kesmeye, kestirmeye.
Evlâdımın akika kurbanını kesmeye, anne-babamın

benim için kestirmedikleri akika kurbanını kestirmeye.

40Ezan okumaya, imamlık ve müezzinlik yapmaya,
mescid namazı kılmaya, şükür namazı kılmaya

41 Kur'an-ı Kerim öğrenmeye, öğretmeye ve
öğrenenlere yardım etmeye

42Kur'an-ı Kerim okumaya; Kur'an hatmi yapmaya;
41 Yasin-i Şerif okumaya

43
Kur'an tefsirleri okuyup tefekkür yapmaya, 

Kur'an ve îmân hakikatlerini öğrenmeye
ve tebliğ yapmaya

44İlim ve zikir meclislerinde bulunmaya
ve insanları bu meclislere davet etmeye
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46Zikir, tesbih ve istiğfar yapmaya

47 «Lâ ilâhe illallah» ile Senin uluhiyetini kabul
ve ilan etmeye

45 Kur'an okuyarak ve anlamaya çalışarak
zikir yapmaya

48«Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke, inni küntü
mine'z-zâlimîn» diyerek sadece sana secde etmeye

49 «Sübhanallah» diyerek Seni tüm kusur
ve noksanlardan takdis etmeye

50«Elhamdülillah» diyerek ihsan ettiğin ve vaad 
ettiğin tüm nimetlere şükretmeye

51
«Allahuekber» diyerek Senin birliğini ve

büyüklüğünü önce kendi nefsime itaat ile
sonra da tüm insanlara ve kâinata ilan etmeye

52
«Rabbenâ efriğ ‘aleynâ sabran ve sebbit

akdâmenâ ve’nsurnâ ‘ale’l-kavmi’l-kâfirîn»
diyerek sana sığınmaya

53
«Rabbi heblî hukmen ve elhiknî bi’s-sâlihîn.

Vec’al lî lisâne sıdkin fî’l-âhirîn.
Vec’alnî min veraseti cenneti’n-naîm»

diyerek dua ve niyazda bulunmaya

54
«Rabbünallah» diyerek «Beni rahmetin ve
şefkatin ile terbiye edip tüm seyyiâtlarımı

hasenâta, zorluklarımı kolaylıklara tebdil eyle» 
diye dua ve niyaz edip rahmetinden ümit etmeye

55 Cevşen'ül-Kebir ile zikir, dua, tesbih etmeye
ve istiğfar yapmaya
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«Elhamdülillah», «Allahûekber», «Hasbünallah»,

«Feteâlallah», «Rabbünallah»
(tercihen 33 tekrar yapılabilir)

Niyet sonunda salâvat-ı şerife okunarak niyet tamamlanır.

نَْحلُّ ى تَ دٍ الَّذِ ا ُمَحمَّ نَ دِ ا َعلَى َسّيِ امًّ ْم َسَالًما تَ ةً َوَسلِّ اِملَ ُهمَّ َصّلِ َصَالةً كَ اَللَّ

اِئُب غَ ِه الرَّ نَاُل بِ َحَواِئُج َوتُ ِه الْ َضى بِ قْ َراُب َوتُ ِه الْکُ ِرُج بِ فَ نْ دُ َوتَ ُعقَ ِه الْ بِ

يِم رِ َوْجِحِه الْکَ َماُم بِ غَ ى الْ ْسقَ َواِتِم َوُيْستَ َوُحْسُن الْخَ

وٍم لَكَ ّلِ َمْعلُ دِ كُ َعدَ ٍس بِ ْمَحٍة َونَفَ ّلِ لَ ِه فٖى كُ َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِ

“Allahım! Efendimiz Muhammed’e kusursuz bir salât ve 
rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O 
Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve 
belâlar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar O'nun 
hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ula-
şılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefl i 
yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir. Allahım, O'nun 
Ehl-i Beytine, Ashâbına her göz kırpacak kadar zamanda (her 
an, saniye) her nefes alacak zamanda Sana malum olan varlık-
lar sayısınca salât eyle.”                                                       

➢➢➢➢➢➢➢ NİYETİN SONU ➢
(Yukarıdaki mavi ve yeşil renk olarak yazılmış uygulamalar-

dan hangisini ya da hangilerini yapacaksanız niyet ettim Senin 
rızanı ve sevgini kazanmak için dedikten sonra onu söyleyerek 
niyetinizi tamamlayacaksınız! Dilerseniz tamamına niyet edip 
imkan buldukça gerçekleştirebilirsiniz. Yapamazsanız adak yerine 
geçmez. Bilakis niyet amelden hayırlıdır sırrı ile yapmak niye-
tinizde olup da yapamadan ölürseniz inşaallah amel deft erinize 
yapmış gibi yazılır diye ümid edebiliriz.)
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A NOT-1 : Yukarıda saydıklarımızdan bir kısmına gerçekleş-
tirmeye maddi güçleri yetmeyen kardeşlerimiz Hz. Âdem'den 
aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm inananlar 
adına Tevbe namazı kılarak bol bol “Estağfirullah Yâ Gaff âr” di-
yerek istiğfar yapıp Ümmet-i Muhammed’in aleyhissalâtu vesselâm dünya 
ve âhiret saadetleri için dua edebilirler.

Nafile ibadetler, keff âretler, yerine getirilmeyen adaklar, sada-
ka ve hayrâtlar yukarıdaki niyet ile yapılabilir.

Adak adayanlar yine aynı niyeti okuyup niyetten sonra Niyet 
ettim Allahım Senin rızan ve sevgini kazanmak için (… bir koç 
kesmeye, bir koyun kesmeye vs. adadığı adağı söyleyecekler) yap-
tıkları adakları söyleyerek adaklarını yerine getirmeye niyetleri-
ni yapmış olacaklardır. Adaklarını başkalarına kestirecek olanlar 
aynen Kurban Bayramı'nda vacip kurbanlarını keserken vekâlet 
verdikleri gibi vekâlet vermesi gerekmektedir. Hatta zekât ve fâiz 
keff âretleri başkaları aracılığı ile yapacak olanlar da aynı şekilde 
vekâlet vermeleri gerekir.

NOT-2 : Yukarıdaki niyetin her kelimesi dil ile söylenip mânâ-
sı kalben tasdik edilerek yapıldıktan sonra sadaka vereceğiniz, 
hayrât yapacağınız zaman tekrar ilk baştan sona kadar okumanı-
za gerek kalmadan örneğin “Allahım yaptığım niyet-i sâyik ile 
niyet ettim Senin rızan için sadaka vermeye, ağaç dikmeye, vs 
….” diyerek hayrât veya amelinizi yapabilirsiniz. Ancak yaptığı-
nız niyet içeriğini unuttuğunuzda niyeti baştan tekrarlamalısınız. 
Veya niyet yaptıktan sonra bir haft adan uzun süre geçmiş ise ni-
yeti tazeleyerek tekrar yapınız.

Hatta dilerseniz niyeti kısaltarak “Allahım niyet ettim Senin 
rızan için Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş 
ve gelecek tüm inananlar hayrına sadaka vermeye, su kuyusu 
açtırmaya, ağaç diktirmeye, Kur’an-ı Kerim dağıtmaya, mescid 
yaptırmaya, tevbe-istiğfar yapmaya, Kur’an-ı Kerim okumaya, 
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yapabilirsiniz. Umulur ki bu niyet ile de verdiğiniz sadaka ve hay-
rât Biiznillah tüm inananlar sayısınca size hayır ve hasenât olarak 
geriye dönecektir. Allah’ın celle celâluhu rızasını kazanmak için ihlâs ile 
yapılan her amel binler, milyonlar ve hatta milyarlar meyve veren 
bir tohum misali gibidir ve tüm mahsulat size dönecektir. Ayrıca 
unutmayınız ki fakirin darlık ve sıkıntıda verdiği bir lira sada-
ka ile zenginin bollukta verdiği bin lira sadakayı makbul yapan 
sadakanın veya hayrâtın azlığı veya çokluğu değil ihlâs ile yapıl-
ması önemlidir. Yapılan hayır ve hasenâtın kıymetini harcanan 
paranın miktarı değil ihlâs ile Allah'ın celle celâluhu rızasını kazanmak 
için yapılması değerli ve kıymetli yapar. Bu nedenle herkes gücü 
ve imkanı nisbetinde yapabilir.

ALLAH’TAN AF DİLE, İSTİĞFAR ET!
Adamın birisi, Tabiîn’in büyüklerinden olan Hasan-ı Basrî’nin 

(rahmetullahi aleyh) huzuruna girdi ve: “Ey imam! Gök yağmur vermiyor”, 
dedi.

Bunun üzerine Hasan-ı Basrî adama: “O halde Allah’tan af dile, 
istiğfar et”, buyurdu.

Sonra bir başkası huzura girdi ve: “Ey imam! Eşimin çocuğu ol-
muyor”, dedi. Ona da: “Allah’tan af dile, istiğfar et”, buyurdu.

Sonra üçüncü bir adam geldi ve: “Ey imam! Fakirlikten yana sı-
kıntım var”, dedi. Ona da: “Allah’tan af dile, istiğfar et”, buyurdu.

Mecliste tüm bu olup bitenlere şahit olan birisi: “Ey imam, hayret 
sana! Sen bir ihtiyacı için yanına gelen herkese “Allah’tan af dile, 
istiğfar et” mi dersin?!” dedi.

Bunun üzerine Hazret, adama şöyle cevap verdi: «Ey Fülan! Sen 
Allah Teâlâ’nın Nuh Suresi 10-12. ayetini okumadın mı hiç! “Rab-
binizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret 
dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı 
ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin ve sizin için ır-
maklar akıtsın.” »
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VEKÂLET VERME VE
GURRE HELÂLLEŞMESİ

ADAK NİYETİ NASIL YAPILIR VE
ADAK VEKÂLETİ NASIL VERİLİR?

İşlenen günaha tevbe ve istiğfar yapıldıktan sonra Niyet-i 
Sâyik yapılarak : Allahım! Benim, eşimin, soy ve zürriyetleri-
mizden tüm ölmüş ve sağların adayıp yerine getirmedikleri 
benimde getirmediğim, unuttukları benimde unuttuğum tüm 
adakların, yeminlerin, sözlerin, nezirlerin yerine geçmesi ni-
yeti ile (koç, koyun, inek, dana, tavuk, horoz….vs...) kesmeye/
kestirmeye/dağıtmaya. Allahım kabûl eyle ve beni ve soyumu 
bu lânetten kurtarıver. (âmin)

ADAK VEKÂLETİ NASIL VERİLİR?

Adak vekâlet örneği :
Ben, (baba adınız)'da olma ve (anne adınız)'dan doğma (kendi 

adınız), yapmış olduğum niyetle (koç, koyun, inek, dana, tavuk, 
horoz….vs...) almak, aldırmak, kesmek, kestirmek, dağıtmak, da-
ğıttırmak için sizi vekil tayin ettim.
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ZEKÂT VEKÂLETİ NASIL VERİLİR?

Zekât hükmen farz bir ibadettir. Farz ve vacip hükmündeki 
ibâdetlerde niyet ve vekâlet amel ve ibadetin kabul şartı olup ek-
sikliği halinde amel-i hüküm yerini bulmaz ve borcu üzerinizden 
düşmez.

Zekât sahibi, direkt ihtiyaç sahibine zekâtını elden verecekse 
vekâlete ve karşı tarafa "zekâtımdır" diye bildirmeye gerek yoktur.

Ancak arada ikinci bir şahıs ile ihtiyaç sahibi üçüncü şahsa 
zekât iletilecekse niyet akabinde vekâlet şarttır.

Farz olan yıllık zekât için niyet :
Öncelikle kişi zekât niyetini “Allahım! Niyet ettim Senin rı-

zan için bu seneki üzerime farz olan zekâtımı vermeye” diyerek 
niyetini yapmalıdır. Ve o yılki zekâtını hesaplayarak vermelidir.

Yıllık verilmesi farz olan zekât verme vekâlet örneği :
Ben, (baba adınız)'dan olma ve (anne adınız)’dan doğma (ken-

di adınız), yapmış olduğum niyetle bu yılki zekâtımı ihtiyaç sa-
hiplerine vermeniz, verdirmeniz için sizi vekil tayin ettim.

Ben, (baba adınız)'dan 
olma ve (anne adınız)'dan 
doğma (kendi adınız), 
yapmış olduğum niyetle 
(koç, koyun, inek, dana, 
tavuk, horoz….vs...) al-
mak, aldırmak,
kesmek, kestirmek,
dağıtmak, dağıttırmak 
için sizi vekil tayin ettim.
(3 defa tekrarlanacak)

Aldım,
kabul ettim.
(Keff âret vekâleti 
verilen kişi 3 defa 
tekrar edecek)
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NOT : Vekâleti 1. şahıstan alıp 3. şahısa iletecek aradaki 2. 
şahıs aldığı vekâleti, zekâtı ihtiyaç sahibinin eline teslim ederken 
haricen bir vekâlet ya da beyanda bulunması gerekmez. Vekâleti 
kalbine getirip aldığım vekâlete istinaden emaneti sahibine tes-
lim etmeye diyerek direkt ihtiyaç sahibinin eline teslim etmesi 
kâfidir.

Soydan intikal eden eksik zekât için niyet :
Daha önce verilmeyen zekât için bu günaha tevbe yapıldıktan 

sonra, soydan gelen eksik zekât için Niyet-i Sâyik okunarak;
“Niyet ettim Allahım soy ve zürriyetimin vermediği, eksik 

verdiği bana ve zürriyetime intikal etmiş ve edecek tüm eksik 
zekâtlarına ve zekâtıma keff âret olarak 280 fakir doyurmaya. 
Allahım kabûl eyle. (âmin)” diyerek niyet yapılır.

NOT : Niyet yapıldıktan sonra aracılarla ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak yeterlidir.

Maddi durumu yerinde olanlar :
280 fakire, fitre miktarı; zekât keff âreti verilecek ülkedeki fitre 

bedeli üzerinden toplam bedel karşılığı para hesaplanarak fakir-
lere ödenmeli veya 280 fakir fitre miktarı üzerinden bir günde iki 
öğün olacak şekilde doyurulmalıdır.

Ben, (baba adınız)'dan 
olma ve (anne adınız)’dan 
doğma (kendi adınız), 
yapmış olduğum niyetle 
bu yılki zekâtımı ihtiyaç 
sahiplerine vermeniz, 
verdirmeniz için sizi 
vekil tayin ettim.
(3 defa tekrarlanacak)

Aldım,
kabul ettim.
(Zekât vekâleti 
verilen kişi 3 defa 
tekrar edecek)
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İKMaddi durumu yerinde olanlar için bütçelerine göre
alternatif eksik zekât keff âret uygulamaları :
1. SEÇENEK : Sabahlı akşamlı 2 öğün 280 fakir doyurma. (1 veya 

daha fazla fakir 280 gün de doyurulabilir.)
2. SEÇENEK : 7 küçükbaş hayvan kesilip eti fakirlere dağıtılabilir. 

(1 küçükbaş=40 fakir, 7 küçükbaş=280 fakir olarak kabul edilir.)
3. SEÇENEK : 1 büyükbaş hayvan kesilip eti fakirlere dağıtılabilir (1 

büyükbaş=280 fakir doyurma kabul edilir.)
4. SEÇENEK : 24 aylık mama hayrâtı yapılabilir. (24 aylık tüketim 

miktarı; toplam 19 koli, ağırlık 57 kg. olarak kabul edilir. Not; Evliler iki 
katını yani kişi başı yapılacaktır.)

5. SEÇENEK : Fakirlere un dağıtılabilir. (50 kg.luk 10 çuval un dağı-
tılır. Evliler iki katını yapacaktır.)

1 kişinin buğday üzerinden 1 günlük keff âret miktarı 1 kg. 667 gr. 
buğday unudur. Bekârlar için : 280 x 1.667 gr. = 466 kg. 760 gr. un 
olarak fakirlere dağıtılabilir. Evliler için : 560 x 1.667gr. = 933 kg. 520 
gr. un fakirlere dağıtılabilir.

NOT : Soydan verilmeyen eksik zekât keff âreti 1 günlük fitre mikta-
rı olarak hesaplanmaktadır. Toplamda 280 günlük fitre miktarı bir veya 
birden fazla fakirlere para olarak da verilebilir veya bu miktar yukarı-
daki fitre miktarı un olarak da dağıtılabilir.

6. SEÇENEK : Maddi anlamda hiç imkanı olmayanlar 41 gün hur-
ma orucu tutulabilir. Günde 7 hurma ile oruç tutularak ve Ümmet-i 
Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm) adına 41 gün istiğfar yapılabilir.

7. SEÇENEK : Oruç tutamayacak kadar hasta ve fakir olanlar ise 
Ramazan'da ift ar açan 41 kişiye hurma dağıtabilirler ve Ümmet-i Mu-
hammed (aleyhissalâtü vesselâm) adına 41 gün istiğfar yapılabilir.

Maddi durumu olmayanlar :
Yukarıda 5. seçenekte belirttiğimiz uygulamayı yapabilirler.
Maddi anlamda hiç imkanı olmayanlar :
Yukarıda 6. seçenekte belirttiğimiz uygulamayı yapabilirler.
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A Fitre başlıca 4 madde üzerinden verilir :
1-Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, 

yarım sa` (520 dirhem: 1 kg. 667 gr.) dır.
2-Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa` 

(1.040 dirhem: 3 kg. 333 gr.) dır.
3-Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa` (3 kg. 

333 gr.) dır.
4-Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa` (3 kg. 333 gr.) 

dır. Bu 4 gıda maddesinden herhangi birine göre fitre verilebilir. 
Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak verilebileceği gibi, 
kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para 
olarak ödenmesi, daha da efdaldir.

Kişinin fitresini verirken kendi malî imkânını ve zenginliğini 
göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden biri-
nin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir. Meselâ çok zengin olan-
lar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler. Çünkü 
en yüksek fitre miktarı hurmadır. Onun o zenginliğine müna-
sib olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir. Artık zenginlik 
derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre 
ödenecek gıda maddesi değişir. Her yıl Ramazan ayında, müft ü-
lükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler. O 
bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür.

FITIR SADAKASI VEKÂLETİ
NASIL VERİLİR?

Fıtır sadakası hükmen vacib bir ibadettir. Farz ve vacip hük-
münde ibadetlerde niyet ve vekâlet amel ve ibadetin kabul şartı 
olup eksikliği halinde amel-i hüküm yerini bulmaz ve borcu üze-
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İKrinizden düşmez. Direkt ihtiyaç sahibine fıtır sadakasını elden 
verecekse vekâlete ve karşı tarafa fitremdir diye bildirmeye gerek 
yoktur. Ancak arada ikinci bir şahıs ile ihtiyaç sahibi üçüncü şah-
sa fıtır sadakası iletilecekse niyet akabinde vekalet şarttır.

Vâcib olan fıtır sadakası verme vekâlet örneği :
Ben, (baba adınız)'dan olma ve (anne adınız)'dan doğma 

(kendi adınız), yapmış olduğum niyetle -(bu yılki)- fıtır sadakamı 
ihtiyaç sahibine benim adıma vermeniz ve verdirmeniz için sizi 
vekil tayin ettim.

NOT : Vekâleti 1. şahıstan alıp 3. şahısa iletecek aradaki 2. 
şahıs aldığı vekâlet ile ihtiyaç sahibinin eline teslim ederken ha-
ricen bir vekâlet yada beyanda bulunması gerekmez. Vekâleti 
kalbine getirip aldığım vekâlete istinaden emaneti sahibine tes-
lim etmeye diyerek direkt ihtiyaç sahibinin eline teslim etmesi 
kâfidir. Ancak vekâleti 1. şahıstan alıp 3. şahısa iletecek aradaki 
2. şahıs aldığı vekâletin başına kendi anne baba ve ismini koyarak 
aldığı vekâleti karşı tarafa birebir iletmesi gerekir.

Ben, (baba adınız)'dan 
olma ve (anne adınız)'dan 
doğma (kendi adınız), 
yapmış olduğum niyetle 
-(bu yılki)- fıtır sadakamı 
ihtiyaç sahibine benim 
adıma vermeniz ve ver-
dirmeniz için sizi vekil 
tayin ettim.
(3 defa tekrarlanacak)

Aldım,
kabul ettim.
(Fitre vekâleti 
verilen kişi 3 defa 
tekrar edecek)
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GURRE (KÜRTAJ) KEFFÂRETİ
VE HELÂLLİK ALMA ve VERME

Oğlum/Kızım : Kürtaj ile katline sebep olduğum çocuğum-
dan/çocuklarımdan dolayı vârisleri olarak dinin belirlediği ve 
üzerimde hakkınız olan gurre (can koruma bedeli) keff âretini 
maddi imkanım olmaması sebebi ile sana/size ödeyebilecek du-
rumda değilim. Üzerimde bulunan gurre keff âret haklarınızı; 
(ölen çocuklarınızın kardeşlerine hitaben); size ödemem gereken 
şu kadar gurre borcum var (gurre miktarını kardeş sayısına böle-
rek her birine düşen miktarı hesaplayacak) bu borcumu size öde-
yecek maddi gücüm yok. Katli gerçekleşen «cenin»in varisleri 
arasında katleden ve katline sebep olan ve olanlar hariç, miras 
hukukuna göre pay edilmelidir.

Yukarıda olduğu gibi
3 kez tekrarlanacak ve
her çocuk ile bu helâlleşme ayrı ayrı yapılacak.

Oğlum veya Kızım;
Kürtaj ile katline sebep olduğum çocu-
ğumdan/çocuklarımdan dolayı vârisle-
ri olarak dinin belirlediği ve üzerimde 
hakkınız olan gurre keff âretini maddi 
imkanım olmaması sebebi ile sana öde-
yebilecek durumda değilim. Size öde-
mem gereken şu kadar (meblağ söylenir) 
gurre borcum var bu borcumu size öde-
yecek maddi gücüm yok. Hakkını bana 
helâl eder misin?

Helâl ettim
şahit ol
Yâ Rabbî!
(Her çocuk
ayrı ayrı söyleyecek.)
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AFFETMEK VE
HAK HELÂLLİĞİ VERMEK

َعافٖيَن َعِن النَّاِس  ْيظَ َوالْ غَ اِظمٖيَن الْ ٓاِء َوالْکَ رَّ ٓاِء َوالضَّ رَّ ونَ ِفي السَّ ِفقُ يَن ُينْ اَلَّذِ
ُمْحِسنٖيَن ُه ُيِحبُّ الْ َواللّٰ

“O mü'minler bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayan-
lar, öfk elerini yenenler, insanları aff edenlerdir. Allah, iyilik 
edenleri sever.” (16)

َجاِهِليَن ْض َعِن الْ ُعْرفِ َوأَْعرِ الْ َو َواُْمْر بِ َعفْ ذِ الْ  خُ
“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (17) 

ْمُحَها ةَ تَ َحَسنَ ةَ الْ ـىَٔ ـّيِ ـِع السَّ بِ نَْت َوأتْ َما كُ َه َحـْيثُ ِق اللَّ ِاتَّ
ٍق َحَسٍن لُ خُ اِلِق النَّاَس بِ َوخَ

“Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın 
kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsan-
lara karşı güzel ahlâkın gereğine göre davran.” (18)

“Senden alâkayı kesenle sen ilgilen, iletişim ve irtibatta ol. 
Sana haksızlık edeni aff et. Sana kötülük edene iyilik et" (19) 

ِنيٌّ َحلٖيٌم ُه غَ ا اَذًى َواللّٰ َبُعهَٓ ٍة َيتْ قَ ْيٌر ِمْن َصدَ ِفَرةٌ خَ ْوٌل َمْعُروٌف َوَمغْ قَ
“Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından ezâ ve gö-

nül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiç-
bir şeye muhtaç değildir, halÎmdir, yumuşak davranır.” (20)

(16)  Kur'an-ı Kerim, el-Âli İmran 3/134.
(17)  Kur'an-ı Kerim, el-Â'raf 7/199.
(18)  Tirmizî, Birr, 55
(19)  Müsned, Ahmet Bin Hanbel
(20) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/263. 
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A “Allah-û Teâlâ merhameti olmayana merhamet etmez, aff et-
meyeni aff etmez.” (21)

“Aff edin ki, Allah-û Teâlâ da sizi aff etsin ve şerefinizi yük-
seltsin!” (22)

اِلدٖيَن َهاُر خَ َانْ ْحِتَها الْ ي ِمْن تَ ْجرِ ْم َوَجنَّاٌت تَ هِ ِفَرةٌ ِمْن َرّبِ ُهْم َمغْ اؤُ ِئكَ َجزَٓ  اُولٰٓ
َعاِملٖيَن  ِفيَها َوِنْعَم اَْجُر الْ

“İşte onların mükâfatı Rab’leri tarafından bağışlanma ve 
içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada ebedî kalacaklar-
dır. (Allah yolunda) çalışanların mükâfatı ne güzeldir!” (23) 

َاْرُض ٰمَواُت َوالْ ٍة َعْرُضَها السَّ ْم َوَجنَّ کُ ِفَرٍة ِمْن َرّبِ وا ِاٰلى َمغْ عُٓ  َوَسارِ
قٖيَن ُمتَّ ْت ِللْ  اُِعدَّ

“Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan 
ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan 
cennete koşun.” (24)

Said b. el-Müseyyeb o da Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhuma, Hz. 
Peygamber'den sallallahu aleyhi vesellem rivayet etmiştir:  «Kıyamet günü 
bir münâdi şöyle bağırır: "Allah'tan bir alacağı olan(lar) kalk-
sın. (Alacaklarını alsınlar). İnsanlar hayret içinde, Sübhanal-
lah, bu nasıl olur! Şüphesiz sonsuz kudret, mülk, saltanat yalnız 
sana mahsustur ey Rabbimiz! diyerek, bunu defalarca tekrar 
edecekler. O münâdi (çağırıcı) tekrar seslenecek: "Evet. Dünya-
da gücü yettiği halde, aff ı ve müsamahayı kendine gaye edinen 
kimse(ler) ayağa kalksın. Allah'tan istediğini (istediklerini) arz 
etsinler(ler)."» (25)

(21)  İ. Ahmed
(22)  İsfehani
(23) Kur'an-ı Kerim, el-Âli İmran 3/136.
(24) Kur'an-ı Kerim, el-Âli İmran 3/133. 
(25)  Benzer hadisler için; Taberani, Tirmizi, Ramuz el-hadis, 59. sayfa. 1. hadis.
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İKTEVBE NASIL YAPILACAK?
"Ben, sana yaptığım ve yapacağım; beddua, kötü söz ve hak-

sızlıktan tevbe ettim, ESTAĞFİRULLAH YÂ GAFFÂR" dedikten 
sonra, "Bana kalben ve dil ile yaptığın ve yapacağın beddua, 
belâ, lânet, kahır veya kötü dua varsa bunlardan tevbe eder 
misin?" diye karşımızdaki kişiye sorulacak. Karşımızdaki kişi de 
3 defa "TEVBE ETTİM, ESTAĞFİRULLAH YÂ GAFFÂR" di-
yecek.

HELÂLLİK NASIL ALINACAK?
"Ben, sana dünya ve âhiret, geçmiş ve gelecek tüm haklarımı 

HELÂL ETTİM" dedikten sonra, "Bana dünya ve âhiret, geçmiş 
ve gelecek tüm haklarını HELÂL EDER MİSİN?" diye karşımız-
daki kişiye sorulacak. Karşımızdaki kişi de 3 defa "HELÂL ET-
TİM, ŞAHİT OL YÂ RABBİ" diyecek.

Bana, kalben ve dil ile yaptı-
ğın ve yapacağın bir beddua, 
lânet, belâ, kahır ve sitem 
varsa tevbe eder misin?
(3 defa tekrarlanacak)

Bana dünya ve âhiret geçmiş 
ve gelecek tüm haklarını
helâl eder misin?
(3 defa tekrarlanacak)

Tevbe ettim, 
Estağfirullah
Yâ Ğaff âr!
(3 defa
tekrarlanacak)

Helâl ettim
şahit ol
Yâ Rabbî!
(3 defa
tekrarlanacak)
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1.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA

UYGULAMALAR, KEFFÂRETLER
VE AÇIKLAMALAR

EKSİKLERİMİ TAMAMLAYARAK
GUSÜL (BOY) ABDESTİ ALMAYA

Eksiksiz tam bir gusül abdesti alınmalı. Ağıza 3 defa bol su ve-
rilip kafa yukarıya kaldırılarak gargara yapılmalı, buruna 3 defa 
sertçe su çekilerek, çektiğiniz su boğazınızdan çıkacak şekilde 
yapılmalı, küpe ve hızma delikleri, (küpe ve hızma ıslatılıp deliğe 
takıp çıkarmak sureti ile yapılmalıdır) göbek deliği, makat deliği 
ıslatılarak yıkanmalı ve necasetten vücut sabunlanıp tertemiz yı-
kanarak temizlenmelidir.

ُروا... هَّ اطَّ باً فَ ْم ُجنُ تُ نْ ...َوِانْ كُ
"Eğer cünüp olduysanız gusül abdesti alınız." (26)

Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem :
“Muhakkak ki melekler, içinde köpek bulunan, insan ya da 

hayvan suretinde resim bulunan, heykel bulunan, cünüb bulu-
nan (yani cenabet kimselerin bulunduğu) eve, işyerine, ibadet-
haneye, hiçbir yere girmezler.” (27)

"İstinşakta bulunur (burnuna su çekip yıkar). Mazmaza ya-
par (ağzına su alıp yıkar). Yüzünü ve kollarını üçer kere yıkar. 
Başına sıra gelince meshetmez, suyu döker (ve bedeninin geri 
kalan kısmını yıkar)." (28)

Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor :
(26)  Kur'an-ı Kerim, el-Mâide 5/6
(27)  Sahih-i Müslim, No:2104.
(28)  Nesai, Gusl, 18, (1, 205, 206).
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İK"Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki : "Kim, yıkamadan 
tek bir saç kılının dibini kuru bırakırsa, ateşte nice nice azab-
lara düçar olacaktır." Hz. Ali radıyallahu anh der ki: "Bu(nu işitmem) 
sebebiyle başıma düşman oldum. Bu sebeple başıma düşman 
oldum, Bu sebeple başıma düşman oldum." Nitekim Hz. Ali 
saçlarını keserdi. (29) 

Guslün (boy abdestinin) farzlarından birisi de; mazmaza (ağı-
za su vermek) ve istinşâkta mübâlağa etmek (buruna dolu dolu 
su çekerek yıkamak). Hanefî mezhebinde ağızda ve burunda iğne 
ucu kadar kuru yer kalsa, gusül abdesti sahîh olmaz. (30)

İbn Mes'ûd'dan radıyallahu anh; Peygambere sallallahu aleyhi vesellem cünüp-
lükten yıkanan adamın vücudunda yanlışlıkla (unutkanlıkla) 
kuru bir yer bırakması hakkında sordular. Şöyle buyurdu : "Sa-
dece (unuttuğu) o yeri yıkar, sonra namaz kılar." (31) 

Gusül eksikliği : Guslün hemen ardından bu şekilde eksik alı-
nan gusül abdesti tamamlanarak tekrar namaz abdesti almadan 
namaz abdesti bozulana kadar istenildiği kadar ibadet edilebilir. 
Her amel niyete göre şekillenir hadisinin düsturunca eksik guslü 
tamamlayan her kişi amelin başında “Niyet ettim Allah’ım eksik 
guslümü tamamlamaya" diye niyet alınarak gusülde eksik bıra-
kılmış yer yıkanır.

Bedendeki girinti ve çıkıntılara, ağız boşluğu, burun boşlu-
ğundan ağıza açılan kanalın tamamı, yarıklar, kırışıklar ve göbek 
çukuru, makat deliği, koltuk altları, kulak içi ve dışı, bıyık, kaş, 
saç, sakalın iç ve dış kısımları, avret yerleri, küpe, hızma, piercing 
delikleri gibi yıkanması mümkün olan bedenin sair kısımlarında 
her türlü gizlide kalmış, içeri doğru oyuk ve deliklere, su dök-
mek, çekmek, ıslatmak ve ovmak suretiyle temizlenmesine dik-
kat edilerek yıkanması gerekir. (32)

(29) E bu Davud, Taharet 98, (249)
(30)  Halebî
(31)  Taberânî, Mu'cemu'l-Kebîr, No. 10561; Mu'cemu'l-Evsat II, 210a; Beyhakî, I, 184
(32)  bkz.Tevbe-i Sayik, 4. baskı,  Gusül, Sayfa 47, 48, 49.
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SILA-İ RAHİM YAPMAYA VE YAPTIRMAYA,
AKRABALARIM VE  ÜZERİMDEKİ HAK

SAHİPLERİ İLE TEVBELEŞİP HELÂLLEŞMEYE

الَّتٖي ِهَي اَْحَسُن... ْع بِ ةُ ِاْدفَ ىَٔ ّيِ ةُ َولَا السَّ َحَسنَ ي الْ ْستَوِ َولَا تَ
“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel  şekilde sav.” (33)

... ةَ ىَٔ ّيِ الَّتٖى ِهَى أَْحَسُن ٱلسَّ ْع بِ ِاْدفَ
 “Sen kötülüğü (günahı), iyilikle (sevapla) savuştur.” (34)

Küs ve kırgın olan akrabalar ile kopmuş sıla-i rahîm bağla-
rının yeniden tesisi ve inşası için uğraşmakla birlikte mevcut 
sıla-i rahîm bağlarının devamını sağlamak ve güçlendirmek ge-
rekmektedir. Sıla-i rahimi terk lânet ve musallat sebebidir. Hak 
helâlliği vererek aff etmeli ve kin yerine kalplerde sevgi ve mu-
habbetin temini ve tesisi sağlanmalıdır.

ٓهٖ ُه بِ ا اََمَر اللّٰ ُعونَ مَٓ طَ اِقٖه َوَيقْ ِه ِمْن َبْعدِ مٖيثَ ُضونَ َعْهدَ اللّٰ يَن َينْقُ َوالَّذِ
ارِ وُء الدَّ ُهْم سُٓ ةُ َولَ ْعنَ ُهُم اللَّ ِئكَ لَ َاْرِض اُولٰٓ ونَ ِفي الْ ِسدُ اَنْ ُيوَصَل َوُيفْ

“Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan son-
ra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi (akrabalık 
ve Hakk davayla alâkadarlık münasebetini) kesip-koparanlar 
ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar (var ya); işte onlar lânet 
onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.” (35)

ْم وا اَْرَحاَمکُ عُٓ طِّ قَ َاْرِض َوتُ وا ِفي الْ ِسدُ فْ ْم اَنْ تُ ْيتُ َولَّ ْم ِانْ تَ َهْل َعَسْيتُ فَ
(33)  Kur'an-ı Kerim, el-Fussilet 41/34.
(34)  Kur'an-ı Kerim, el-Müminûn, 23/96.
(35)  Kur'an-ı Kerim, er-Râd 13/25.

2.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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İK“Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıka-
racak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?” (36) 

ى اَْبَصاَرُهْم ُهْم َواَْعمٰٓ اََصمَّ ُه فَ ُهُم اللّٰ َعنَ ِئكَ الَّذٖيَن لَ اُولٰٓ
“İşte bunlar, Allah’ın lânetleyip, kulaklarını sağır, gözlerini 

kör ettiği kimselerdir.” (37)

Rasûlullah Efendimizin sallallahu aleyhi vesellem buyurdukları hadis-i 
şerifl er de bu konuda mânidardır :

"Rahîm (akrabalık), Arş'ta asılıdır. Der ki : "Beni gözeteni 
Allah gözetsin; beni terk edeni Allah terk etsin" (38)

"Akrabalık bağlarını kesip koparan Cennete giremez" (39)

"Her kim rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini isti-
yorsa akrabasını görüp gözetsin" (40)

ÎMÂNIMI VE NİKÂHIMI YENİLEMEYE
Bilinçsizce bizleri dinden çıkaracak sözler söylememiz nedeni 

ile Şeytan Haritası ve Tevbe-i Sâyik kitabımızda detaylı anlatılıp 
açıklandığı üzere Îmân ve nikâh yenileme (özellikle ilk yapılan 
nikahlarında bir eksik var ise) yapılmalıdır. (41)

Asırlardan beri Îmân ve nikâh yenilemesi yapılagelmiştir. 
Îmân giderse, zaten her ikisinin de tazelenmesi şart olur. Nikâhın 
da, Îmânın da yenilenmesi iyidir ancak kesin hükümlerle ger-
çekleşen bir nikâhın kesin hükümlerle talâk yani bitmesi halinde 
nikâh yenilenmez. Ekseriyetle eksik yapılan nikâhların yenilen-
(36) Kur'an-ı Kerim, el-Muhammed 47/22.  
(37)  Kur'an-ı Kerim, el-Muhammed 47/23.
(38)  Müslim, Birr ve Sıla, 17
(39)  Buhari, Edeb, 11
(40) Buhari, Edeb, 12 
(41)  bkz. Tevbe-i Sayik, 4. baskı, sayfa 62, 63, 64, 65, 66.

3.HARAM-İ EŞME UYGULAMA



50

K
U

R
’Â

N
-I

 K
ER

İM
 v

e 
S

Ü
N

N
ET

-İ
 S

EN
İY

Y
E 

IŞ
IĞ

IN
D

A mesi gerekir. Îmân ve nikâh, pamuk ipliğiyle değil, sözle bağlıdır. 
Her zaman kopabilir. Küfre düşünce kopar ve her kopuşta da, 
yeniden bağlamak gerekir.

Bir kâfir, bir sözle mü'min, bir mümin de bir sözle kâfir olur. 
Yeniden mümin olmak için, yalnız kelime-i şehadet söylemek 
yetmez. Küfre sebep olan o şeyden de tevbe etmelidir. Kişi, küfre 
düşüp mürted olunca nikâhı da gider, bu talâk (boşamak) demek 
değildir. Bunun için, üçten fazla, Îmânı ve nikâhı yenilemek, hul-
lesiz caiz olur. (42)

“Birinizin içinde Îmân, elbisenin eskimesi gibi eskir. Al-
lah'tan kalplerinizdeki Îmânı yenilemesini dileyin” (43)

Bir gün Allah Rasûlü sallallahu aleyhi vesellem : “Îmânınızı yenileyiniz!” 
buyurmuşlardı. Ashâb-ı kirâm hazretleri: “Ey Allâh’ın Rasûlü, 
îmânımızı nasıl yenileyelim?” diye sordular. Rasûlullah  sallallahu 

aleyhi vesellem :
ُه ٰلَه إِلَّا اللّٰ ٓا إِ  ”!sözünü çokça tekrarlayınız (Lâ ilâhe illâllah)" لَ

cevabını verdiler. (44)

Abdülgani Nablusî hazretleri buyuruyor ki : Erkek ve kadın-
dan biri mürted olunca, nikâhları fesh olur, yani bozulur. Bu, ta-
lak değildir. Tevbe ve tecdid-i nikâh (nikâhın yenilenmesi) gerekir. 
Küfür olup olmadığı şüpheli olan bir şeyi yapan kimsenin de, tevbe 
edince, nikâhını yenilemesi ihtiyatlı, yani iyi olur. (45)

Halk arasında, bilmeden küfre düşüren söz söyleyen çok olur. 
Bunun için her gün Îmânını, ayda 1-2 defa da nikâhını iki şahit 
yanında yenilemelidir. (46)

Küfre düşürücü söz söyleyenin Îmânı gidince, nikâhı da gi-
der. Îmân gidince, tecdid-i Îmân, nikâh gidince de, tecdid-i nikâh 
(42)  Birgivi şerhi
(43)  Hâkim, Mustedrik.
(44)  Ahmed, II, 359; Hâkim, IV, 285/7657
(45)  Hadika
(46)  Redd-ül Muhtar
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İKgerekir. Küfre sebep olan söz, hata ile, yanılarak veya teville söy-
lenirse, Îmân ve nikâh bozulmaz. Böyle kimselerin de tevbe ve 
istiğfar etmesi, Îmânını yenilemesi ihtiyatlı olur.  (47)

TEVBE NAMAZI KILMAYA VE TEVBE ETMEYE
Günlük 2 rekat tevbe namazı kılarak kendimiz, ailemiz ve 

geçmiş, gelmiş, gelecek tüm inananlar ve Ümmet-i Muham-
med’in sallallahu aleyhi vesellem günahlarının aff ı niyeti ile günlük 1.000, 
3.000, 5.000, 7.000, 10.000 istiğfar çekilerek Tevbe-i Sâyik kita-
bındaki tevbeler yapılır. Öncelikle Hulasâtü Tevbe-i Sâyik (Ha-
rami Eşme Şirk Tevbesi) yapılması tavsiye olunur.

ا الَّذٖيَن َواِننَ خْ ا َوِلإِ نَ ِفْر لَ ا اغْ نَ ونَ َربَّ ولُ ِهْم َيقُ َوالَّذٖيَن َجآُءو ِمن َبْعدِ
حٖيٌم وٌف رَّ ٓا إِنَّكَ َرؤُ نَ وا َربَّ لَّذٖيَن اَٰمنُ ا لِّ ا ِغلًّ نَ وبِ لُ ْجَعْل فٖى قُ الْاٖيَمانِ َولَا تَ ا بِ ونَ َسَبقُ

"Onların arkasından gelenler şöyle derler: “- Ey Rabbimiz! 
Bizi ve bizden evvel gelip geçmiş Îmânlı kardeşlerimizi bağış-
la; Îmân edenlere kalplerimizde kin tutturma. Şüphesiz sen çok 
şefk atli ve çok merhametlisin" (48)

“Bir kimse, mü'minler için, her gün yirmibeş kere istiğfâr 
okursa, Allahû Teâlâ, bu kimsenin kalbinden gıl ve hasedi çı-
karır. İsmi, ebdâl isimleri arasına yazılır. Ona, bütün mü'min-
ler adedince, sevap yazılır. Kıyamet günü, bütün mü'minler: Yâ 
Rabbî, bu kulun bizim için, istiğfâr okurdu. Sen de onu aff eyle! 
derler.” (49)

(47)  Berika, Hadika, Mecma-ul-enhür
(48)  Kur'an-ı Kerim, el-Haşr, 59/10.
(49)  Hadîs-i şerîf, Mift âh'un-necât. Gıl, hîle demektir. Ebdâl, evliyâdan bir sınıfın ismidir.

4.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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GÜNDE 1 HURMA İLE 7 GÜN ORUÇ TUTARAK
RASULÜNÜ sallallahu aleyhi vesellem

TAKLİT ETMEYE VE NEFSİMİ TERBİYE ETMEYE
 Günde sadece 1 hurma yenilerek, bol su tüketilerek, sünnet 

üzere yerde yatılarak, cinsellik olmadan 7 gün oruç tutulacak. İşi 
nedeniyle itikâfa giremeyenler normal hayat düzeni içerisinde de 
yapabilirler.

َرُبوَها... قْ ا تَ لَ ِه فَ وُد اللّٰ دِ ِتلْكَ ُحدُ َمَساجِ ونَ ِفي الْ ْم َعاِكفُ تُ َباِشُروُهنَّ َواَنْ ...َولَا تُ
“Bununla birlikte siz mescidlerde itikâft a iken eşlerinize 

yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara 
yaklaşmayın.” (50)

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından önce bir kaç 
taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa, kuru 
bir hurmacıkla ift ar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa, birkaç 
yudum su içerek ift ar ederdi.” (51)

■ Oruca ilk gün imsakta hurma ile niyet alarak başlayan 7. gü-
nün sonunda hurma ile orucunu açabilir. 7. günün akşamından 
sonra gelen imsak vakti yemek yiyebilir. 7 gün/24 saatlik (168 
saatlik) süre tamamlanmalı.

HAYRÂT MEYVE AĞACI VE FİDAN DİKMEYE
VE DİKTİRMEYE

(Halka ve kamuya açık alanlara dikilmelidir)
Niyet-i Sâyik okunduktan sonra aşağıdakilerden hangisi 

yapılacaksa ona niyet edilecek.
(50) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/187.
(51) Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 10 

5.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İKNiyet ettim Allahım, Senin rızanı ve sevgini için hayrat ola-
rak;

■ 7 meyva ağacı dikmeye / diktirmeye (Bekâr olanlar)

■ 14 meyva ağacı dikmeye / diktirmeye (Evli olanlar eşli yapacak)

■ 14 fidan dikmeye / diktirmeye (Bekâr olanlar)

■ 28 fidan dikmeye / diktirmeye (Evli olanlar eşli yapacak)

NOT : Niyet yapıldıktan sonra birebir yada aracılarla diktir-
mek yeterlidir. Vekâlete gerek yoktur.

Tavsiye edilen meyveli ağaçlar hurma, zeytin, incir, ceviz 
ve diğer meyve veren ağaçlardır. Niyet mukabili kişi başı di-
kilecek meyveli ağaç sayısı 7 adettir. Uygulamayı eşli yapacak 
olanlar 7+7=14 meyve ağacı dikeceklerdir

Çam, çınar, sedir, selvi vs. meyvesi olmayan fidanların ni-
yet mukabili dikilmesi durumunda kişi başı dikilecek ağaç sa-
yısı 14 adettir. Uygulamayı eşli yapacak olanlar 14+14=28 adet 
meyvesiz ağaç fidesi dikeceklerdir.

Ağaçlar umuma ve kamuya açık alanlara niyet mukabili di-
kilecek veya diktirilecektir.

اِسقٖيَن فَ َي الْ زِ ِه َوِلُيخْ نِ اللّٰ ِاذْ بِ اِئَمةً َعلٰٓى اُُصوِلَها فَ ُموَها قَٓ تُ َركْ ...تَ

"Ağaçları kökü üzerinde dikili bırakmanız Allah’ın izni ile 
kötü ve şer olanları cezalandırmak içindir." (52)

ْم... ْعَمَركُ َاْرِض َواْستَ ْم ِمَن الْ كُ اَ شَ ْيُرُه ُهَو اَنْ ْم ِمْن ِاٰلٍه غَ َه َما لَکُ وا اللّٰ ...ِاْعُبدُ
“Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yok. 

O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında 
görevli (ve buna donanımlı) kıldı.” (53)

(52)  Kur'an-ı Kerim, el-Haşr, 59/5.
(53)  Kur'an-ı Kerim, el-Hûd, 11/61.
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A “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki 
fidanı dikin.” (54) emr-i şerîfi bir başka hadiste gerekçesini bulur. 
Ağaçtan her kim istifade etse, diken adına bir sadaka hükmüne 
geçmektedir. “Bir Müslüman ağaç diker de bunun meyvesinden 
insan, ehlî hayvan veya vahşî hayvan veya kuş yiyecek olsa, ye-
nen şey onun için bir sadaka hükmüne geçer. Her kim ne eksil-
tirse bu kendisi için (kıyamete kadar) sadaka olur.” (55)

Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem, mühim bir borcun tesviyesi için 
500 adet hurma dikerek bu sadedde ümmetine pek çok feyiz ve 
bereketlerle dolu fiilî bir sünnet bırakmıştır. (56)

DİKTİRECEĞİNİZ HER AĞAÇ İLE
BİNLERCE MELEĞİN 

YARATILIŞINA VESİLE OLMAKLA BİRLİKTE
O MELEKLERİN AYNI ZAMANDA

ALLAH'I celle celâluhu ZİKRİNE DE
VESİLE OLUYORSUNUZ!

Her bir mahlûkun ibadet ve tesbih noktasından, bir melek ta-
rafından temsil edildiği ve bu meleğin de temsil ettiği mahlûkun 
şeklinde ve suretinde olduğu hadis-i şerifl er ve Risâle-i Nurlar ile 
sabittir.

Meselâ bir damla yağmura bir melek nezâret ve vekâlet edi-
yor, bu melek o yağmur damlasının suret ve şekline mütenasip 
bir şekle bürünüyor. Yine bir ağaca bir melek nezâret ve vekâ-
let ediyor, ağacın her bir dal ve yaprakları Allah’ı celle celâluhu tesbih 
ve tezkir ettiği için, bu tesbih ve zikirleri temsil edecek melek, o 
dallar ve yapraklar adedince ağza sahip bir hüviyete bürünüyor. 
(54)  Buharî, el-Edebül-Müfred s. 168, Heysemî. 
(55)  Müslim, Musâkât 10, Buharî, Edeb 27.
(56) Ahmed Îbn Hanbel, Müsned 5, 354, 440 
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İKYani ağaçta kırk bin yaprak ve dal varsa, ona nezaret ve vekalet 
eden melek; kırk bin dil ve ağız ile o dal ve yaprakların yapmış 
olduğu zikir ve tesbihleri, Allah’a celle celâluhu şuurlu bir şekilde tak-
dim ediyor.

Bediüzzaman Hazretleri bu hakikati şu şekilde tasvir ediyor :
"ÜÇÜNCÜSÜ: Meselâ, Hamele-i Arş ve yer ve göklerin melâi-

ke-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında Muhbir-i Sa-
dıkın tasvir ettiği, meselâ kırk binler başlı, herbir başta kırk binler 
lisan ve her lisanda kırk binler tarzda tesbihat ettiklerini ve inti-
zam ve külliyet ve vüs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikate çık-
mak için şuna dikkat et ki, Zât-ı Zülcelâl,.." (57)

(... نَّ ْبُع َواَْالْرُض َوَمْن فٖيهِ ٰمَواُت السَّ ُه السَّ ُّح لَ َسبِ (تُ
ّْحَن...) َباَل َمَعُه ُيَسبِ االْجِ ْرنَ ا َسخَّ (ِانَّ

(... َبالِ ٰمَواتِ َواَْالْرِض َوالْجِ ةَ َعلَى السَّ ا اَْالَمانَ ا َعَرْضنَ (ِانَّ
“Yedi gökle yer ve onların içindekiler O'nu tesbih eder” (58)  

“Biz dağları [Davud’un] emrine verdik ki, onunla beraber tes-
bih ederlerdi.” (59) “Biz emâneti göklere, yere ve dağlara teklif 
ettik.” (60) gibi âyetlerle tasrih ediyor ki, mevcudatın en büyüğü 
ve küllîsi dahi, kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir 
tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor.

Bir ağaca nezâret eden meleğin, kırk bin dili ve ağzı olmak 
gerekiyorsa, arş ve sema gibi milyonlarca galaksi ve gezegenleri 
içinde bulunduran şeylere, toptan vekâlet eden meleğin dehşet 
ve azameti ne denli olur düşünmek gerekir. Bunu anlamak; tavr-ı 
aklın haricinde olsa gerek. Meleklerin suret ve şekilleri hakkında, 
Üstad Hazretleri şunları ifade ediyor :
(57)  Risâle-i Nur, Sözler, On Dördüncü Söz.
(58)  Kur'an-ı Kerim, el-İsrâ, 17/44.
(59)  Kur'an-ı Kerim, es-Sâd, 38/18.
(60)  Kur'an-ı Kerim, el-Ahzâb, 33/72.
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A "Ve şu hakikatin sureti ise şudur ki: Bazı büyük mevcudat-ı 
cismaniye vardır ki, kırk bin baş, kırk bin tarzla vezâif-i ubu-
diyeti (kulluk vazifesini) yapar. Meselâ, semâ güneşlerle, yıldızlarla tes-
bihat yapar. Zemin, tek bir mahlûk iken, yüz bin baş ile, her 
başta yüz binler ağız ile, her ağızda yüz binler lisan ile vazi-
fe-i ubudiyeti ve tesbihat-ı Rabbâniyeyi (Allah'ı öven ve kusurdan yüce tutan tes-

bihler) yapıyor. İşte, küre-i arza müekkel (görevli) melek dahi, âlem-i 
melekûtta (görünmeyen mânâ aleminde) şu mânâyı göstermek için öyle gö-
rülmek lâzımdır. Hattâ, ben mutavassıt (orta halli) bir badem ağacı 
gördüm ki, kırka yakın baş hükmünde büyük dalları var. Son-
ra bir dalına baktım; kırka yakın dili hükmünde küçük dalları 
var. Sonra o küçük dalının bir diline baktım; kırk çiçek açmıştır. 
O çiçeklere nazar-ı hikmetle dikkat ettim. Herbir çiçek içinde 
kırka yakın incecik, muntazam püskülleri, renkleri ve san'at-
ları gördüm ki, herbiri Sâni-i Zülcelâlin (herşeyi sanatla yaratan Allah) ayrı 
ayrı birer cilve-i esmâsını (ilahi isimlerinin yansımasını) ve birer ismini okut-
turuyor. İşte, hiç mümkün müdür ki, şu badem ağacının Sâni-i 
Zülcelâli ve Hakîm-i Zülcemâli (herşeyi hikmetle yaratan Allah), bu câmid (cansız) 
ağaca bu kadar vazifeleri yükletsin; onun mânâsını bilen, ifade 
eden, kâinata ilân eden, dergâh-ı İlâhiyeye (Allah'ın yüce katına) takdim 
eden, ona münasip ve ruhu hükmünde bir melek-i müekkeli (vekil 

tayin edilmiş, görevli melek) ona bindirmesin?" (61) 

MEYVE AĞACI DİKİMİNDE ÇALIŞMAYA, DİKİLMİŞ 
FİDANLARIN VE MEYVE AĞAÇLARININ

BAKIMLARINI YAPMAYA VE SULAMAYA
ْم... ْعَمَركُ َاْرِض َواْستَ ْم ِمَن الْ كُ اَ شَ ْيُرُه ُهَو اَنْ ْم ِمْن ِاٰلٍه غَ َه َما لَکُ وا اللّٰ ...ِاْعُبدُ

“Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yok. 
(61)  Risâle-i Nur, Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz Birinci Maksat, Dördüncü Esas.

7.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında 
görevli (ve buna donanımlı) kıldı.” (62)

Hadis-i Şerif 1409 : «Sadakanın en üstünü su içirmek ve su-
lamaktır.»

"Sadaka nasıl mal ile olur. İlim ile dâhi olur. Kavl ile, fiil ile, 
nasihat ile de oluyor." (63)

HAYRÂT SU KUYUSU AÇMAYA, AÇTIRMAYA
(Halka ve kamuya açık alanlarda, yol kenarlarında yaptırılmalıdır)

Maddi durumu yerinde olan suyun olmadığı zor ulaşıldığı 
beldelerde su kuyusu açtırabilir veya çeşme yaptırabilirler.

NOT : Niyet yapıldıktan sonra aracılarla yaptırmak yeterlidir, 
vekâlete gerek yoktur.

■ Bulunduğunuz mekan, köy gibi yerler olup taşıma usulü su 
kullanılıyor ise dere ve ırmak yataklarından cami ve ihtiyaç sa-
hiplerinin ev ve hanelerine yakın kullanımlarına uygun bir şe-
kilde su yolu açmak, yada imkân cihetinde su sebilleri yerleşti-
rerek muhit sakinlerinin su ihtiyaçlarını temin etmek ve ihtiyaç 
sahiplerine, tavaf edenlere, hac ve umre ibadeti yapanlara, cami 
ve mescidden çıkanlara hayrât olarak su dağıtmak.

َراٌب ٌد َوشَ َسٌل َبارِ تَ ا ُمغْ ْجِلكَ ٰهذَ رِ ْض بِ اُْركُ
(Kendisine) : “-Ayağınla yere vur.” dedik. İşte hem yıkana-

cak, hem içecek serin bir su!... (Yıkan ve iç, yorgunluğun ve has-
talığın geçsin). (64)

Hadis-i Şerif 1406 : «Öldükten sonra da mü’minlere ecir ve 
sevabı erişen eserler (miras bıraktığı mushaf-ı şerîf, yaptırmış ol-
(62)  Kur'an-ı Kerim, el-Hûd, 11/61.
(63)  Risâle-i Nur, Sözler, 25. Söz.
(64)  Kur'an-ı Kerim, es-Sâd, 38/42. 
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A duğu mescid ve ibadetgâh, yollarda yolcu konaklanacağı yer olarak 
yaptırdığı misafirhenelerden, akıttığı sulardan, hal-i sıhhat ve ha-
yatında malından vermiş olduğu sadakadan vakfettiği hayrâtdan) 
ibâretdir.»

«Mü'min kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya de-
vam edecek işlerin sayıldığı bir rivayette, “Kanal açarak su ge-
tirmesi” de zikredilmektedir.” (65)

Medine’de suyu içilebilir kuyu, Rûme kuyusuydu. Hz. Peygam-
ber sallallahu aleyhi vesellem, bu kuyunun sahibine giderek “Bu kuyuyu cen-
nette bir pınar mukabili bana sat” talebinde bulunmuştur. Adam, 
bu suyu satarak geçimini sağladığını ifade etmiştir. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber, imkânı olanları teşvik etmiştir. “Kim Rume kuyu-
sunu (halka bağışlamak üzere) satın alırsa ona cennette misli 
verilecektir.» Başka bir anlatımla “Kim Rume kuyusunu satın 
alırsa Allah ona mağfiret buyursun” demiştir. Hz. Osman doğ-
ruca adamın yanına giderek pazarlık yapmış ve kuyuyu satın al-
mıştır. Sonra Hz. Peygamber’in yanına gelerek, kuyu sahibine vaad 
edilen ücretin ona da vaad edilip edilmediğini sormuş. “Evet” ce-
vabı üzerine “Ben onu satın aldım ve müslümanlara bağışla-
dım” demiştir. (66)

Sa’d İbn Ubâde radıyallahu anh, Rasûlullah’a sallallahu aleyhi vesellem gelerek, 
hangi sadakanın hoşuna gideceğini sorduğunda Hz. Peygamber sal-

lallahu aleyhi vesellem “su” diye cevap vermiştir. (67)

Ölenlerin ruhuna kuyu, çeşme gibi su vakıfl arı yaptırmak ne-
bevî tavsiyeler arasındadır. Sa’d İbn Ubâde vefat eden annesi için 
bir kuyu kazdırmıştır. (68)

Sa’d b. Ubâde’nin annesi vefat etmişti ve Rasûlullah'a sallallahu aleyhi 

vesellem gelerek : “Ey Allah’ın Rasûlü! Annem öldü onun adına sa-
daka verebilir miyim?” diye sordu. Rasûlullah’da sallallahu aleyhi vesellem 

(65)  İbn Mâce.
(66)  Buhârî, “Müsâkāt”, 1, 74; Tirmizî, “Menâkıb”, 57; İbn Sa‘d, I, 392.
(67)  Ebu Dâvud, Zekât, 41.
(68)  Ebu Dâvud, Zekât 42; Nesâi, Vesâyâ 9, 75.
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dir?” diye sorunca, Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem : “İnsan ve hayvan-
ların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. (69) Bunun üzerine 
Sa’d, Medine’de bir çeşme yaptırmış, o çeşme uzun süre insanlara 
hizmet etmiştir. (70)

HAYRÂT SU SEBİLİ  VE ÇEŞME YAPMAYA,
YAPTIRMAYA

(Halka ve kamuya açık alanlarda olmalıdır)

َوارٖيَرا انَْت قَ َوابٍ كَ ٍة َواَكْ ٰاِنَيٍة ِمْن ِفضَّ ْم بِ ْيهِ اُف َعلَ َوُيطَ
“Onlara (hizmet için) gümüşten billûr kaplar ve sürahilerle 

(etrafl arında) dolaşılır.” (71)

دٖيراً قْ ُروَها تَ دَّ ٍة قَ َوارٖيَر ِمْن ِفضَّ  قَ
“Gümüş beyazlığında ve cam gibi parlak kadehlerdir ki, 

hepsi de cennetliklerin içecekleri ölçüye ve susuzluklarına göre 
ayarlanmıştır.” (72)

َجبٖيًال نْ انَ ِمَزاُجَها زَ أْساً كَ ْونَ فٖيَها كَ َوُيْسقَ
“Ayrıca onlara, cennete özgü zencefil kokulu hârika içecek-

lerle dolu kadehler sunulacak.” (73)

َسبٖيًال ى َسلْ َسمّٰ َعْيناً فٖيَها تُ
“Bunun kaynağı cennette bir pınardır ki, orada “Selsebil” 

adıyla anılır.” (74)

(69)  bk. Nesai, Vesaya, 9; İbn Mace, Edeb.
(70)  bk. İbn Hanbel, Müsned, 5/284; 6/7.
(71)  Kur'an-ı Kerim, el-İnsan, 76/15.
 (72)  Kur'an-ı Kerim, el-İnsan, 76/16.
(73)  Kur'an-ı Kerim, el-İnsan, 76/17.
(74)  Kur'an-ı Kerim, el-İnsan, 76/18.

9.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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A Müslim’de yer alan bir rivayete göre (75) bir yahudi din adamı-
nın, “Cennete ilk defa kimler girecek?” şeklindeki sorusuna Hz. 
Peygamber, “Muhacirlerin fakirleri” cevabını vermiş; “Cennet 
yolunda içecekleri nedir?” sorusu üzerine de, “Onlara cennette 
selsebîl diye adlandırılan bir pınarın suyundan içirilir” buyu-
runca yahudi, “Doğru söyledin” demiştir. Abdurrahman b. Avf 
hakkındaki bir hadiste, “Allah onu cennetin selsebîlinden suvar-
sın” veya, “Allahım! Abdurrahman b. Avf ’ı cennetin selsebîlin-
den (selselinden) (76) suvar” denilmektedir. (77)

NOT : Niyet yapıldıktan sonra aracılarla yaptırmak yeterlidir, 
vekâlete gerek yoktur.

HAYRÂT SU YOLU AÇTIRMAYA
(Halka ve kamuya açık alanlarda olmalıdır)

Sa’d İbn Ubâde, Rasûlullah'a sallallahu aleyhi vesellem gelerek, hangi sa-
dakanın hoşuna gideceğini sorduğunda Hz. Peygamber, “su” diye 
cevap vermiştir. (78) Ölenlerin ruhuna kuyu, çeşme gibi su vakıfl arı 
yaptırmak nebevî tavsiyeler arasındadır. Sa’d İbn Übâde vefat eden 
annesi için bir kuyu kazdırmıştır. (79)

Mü'min kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam 
edecek işlerin sayıldığı bir rivayette, “Kanal açarak su getirmesi” 
de zikredilmektedir. (80)

Hadis-i Şerif 1405 : «Kim ki (su cedveli, kanalı, su yolu, çeş-
me, sebil gibi) nâfi’ eserler meydana getirirse veyahut insan, 
hayvan ve nebâtâtın ihyâsı için âdi kuyu, bostan kuyusu açar 
veya herhangi bir sûretle yeryüzüne su çıkarır onlardan halkı 
(75)  Müslim, Hayz, 34.
(76)  İbnü’l-Esîr, II, 389
(77)  Müsned, VI, 299, 302; Tirmizî, “Mevâkît”, 25; İbn Balabân, XV, 456.
(78)  Ebu Dâvud, Zekât, 41.
(79)  Ebu Dâvud, Zekât 42; Nesâi, Vesâyâ 9, 75.
(80)  İbn Mâce.

10.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İKfaydalandırır ise veyahut mescid cami’ ma’bed (ibâdet yeri) 
binâ ederse (hayrâtı; dünyada durdukça) sevabı o kimsenin 
amel deft erine yazılır ve deft eri öldükten sonra da kapanmaz.»

NOT : Niyet yapıldıktan sonra aracılarla yaptırmak yeterlidir, 
vekalete gerek yoktur.

HAYRÂT SU DAĞITMAYA
Hatip Bağdadi, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi vesellem ait ol-

duğunu söylediği şu hadisi rivayet eder: "Günahların çoğalınca, 
ihtiyaç sahiplerine çok su dağıt. Böylece, şiddetli rüzgar nasıl 
ağaçların yaprağını döküp yok ediyorsa, bu durum da senin gü-
nahlarını döküp yok eder.” (81)

“Her kim ki, elbise ihtiyacı olan bir müslümana elbise giy-
dirse, Allah da ona cennetin yeşil elbiselerinden giydirir. Hangi 
müslüman aç bir müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet 
meyvelerinden doyurur. Hangi müslüman susamış bir müslü-
mana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan 
cennet içeceği içirir.” (82)

NOT : Niyet yapıldıktan sonra aracılarla yaptırmak yeterlidir, 
vekâlete gerek yoktur.

SADAKA OLARAK SU SEBİLİ, ÇEŞMELERİ VE 
MUSLUKLARINI TAMİR ETMEYE VE ETTİRMEYE

Su hayrâtında az ya da çok mutlaka su kuyusu açtırmaya ve 
yaptırmaya iştirak edilmelidir. Başka hayrâtlar su kuyusu açtırma 
hayrâtının yerine geçmez.
(81)  Bağdadi, Tarih, -Şamile- 7/448, no: 3417
(82)  Ebû Dâvûd, Zekat, 32; Tirmizi, Kıyame, 18

11.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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A ■ Sadaka olarak maddi durumu yerinde olmayan kişiler cami-
lerde, hayrât sebillerde ve umuma açık kullanılan çeşmelerin bo-
zuk muslukları aynı niyetle değiştirmesi kâfidir. Suyu akmayan 
bir sebili ve çeşmeyi tekrar tamir edip akar hale getirmek çeşme 
yapmak kadar faziletledir.

ْم... ْعَمَركُ َاْرِض َواْستَ ْم ِمَن الْ كُ اَ شَ ْيُرُه ُهَو اَنْ ْم ِمْن ِاٰلٍه غَ َه َما لَکُ وا اللّٰ ...ِاْعُبدُ
“Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yok. 

O, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında 
görevli (ve buna donanımlı) kıldı.” (83)

“Üç şey vardır ki bunlar asla yasaklanamaz: Su, ot ve ateş” (84)

Suyun ferahlatıcı ve teskin edici özelliği, Hz. Peygamber’in 
hadisinde bir tedavi yöntemi olarak bizlere sunulmuştur. “Mu-
hakkak ki öfk e şeytandan yaratıldı. Şeytan da ateşten yaratıldı. 
Muhakkak ateş su ile söndürülür. Biriniz öfk elendiğinde abdest 
alsın.” (85)

NOT : Sadakalarda niyet yapıldıktan sonra aracılarla yaptır-
mak yeterlidir, vekalete gerek yoktur.

GEÇMİŞTE VEREMEDİĞİMİZ VEYA
EKSİK VERDİĞİMİZ

ZEKÂT VE FİTRE KEFFÂRETİ ÖDEMEYE
Günaha istiğfar ve tevbe yapıldıktan sonra, soydan gelen eksik 

zekât için Niyet-i Sâyik okunarak :
Niyet ettim Allahım, soy ve zürriyetimin vermediği, eksik 

verdiği bana ve zürriyetime intikal etmiş ve edecek tüm eksik 
zekâtlarına ve zekâtıma keff âret 280 fakir doyurmaya. Allahım 
kabûl eyle. (âmin)
(83)  Kur'an-ı Kerim, el-Hûd, 11/61.
(84) İbni Mâce  
(85)  Ahmed İbn Hanbel,IV, 220

13.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İKFİTRE İÇİN İSE;
Bulunduğu sene için fıtır sadakası niyetini “Allahım niyet et-

tim senin rızan için üzerime vacip olan bu seneki fıtır sadakamı 
vermeye” diyerek yapabilir.

Ancak geçmişte veremediği veya vermediği fıtır sadakaları 
için kişi isterse Niyet-i Sâyik okunduktan sonra :

“Allahım Senin rızan için vermediğim, eksik verdiğim, usu-
lüne uygun veremediğim tüm fıtır sadakalarıma keff âret olması 
niyeti ile keff âret sadakası vermeye, dağıtmaya. Allahım kabul 
eyle" (âmin) diyerek niyetini yapabilir.

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); 
insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama 
ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının 
sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan 
bir sadakadır. (86)  Vacip oluşu, sünnetle sabittir. (87)

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle 
yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-er-
kek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. (88)  Günü-
müzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir gün-
lük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü 
alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne 
(anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve 
eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, 
birkaç fakire de dağıtılabilir. (89) Ancak bir kişiye verilen miktar bir 
fitreden az olmamalıdır.

ZEKÂT VE FITIR SADAKASI
BİRBİRİNDEN İKİ AYRI İBADETTİR
■ Kişi birebir mülkünün ve birikiminin zekâtını her yıl usule 

uygun niyet ve vekâlet mukabili dağıtacak.
(86)  Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105
(87)  Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21
(88)  Ebû Dâvûd, Zekât, 20.
(89)  Merğînânî, el-Hidâye, II, 224
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A ■ Soydan intikal eden eksik zekâta mukabil 9 ay 10 gün ana 
rahminde olduğu her güne tekabül eden 280 güne keff âret 280 
fakiri fitre bedeli (fakir doyurduğu ülkenin bir fakiri bir günlük 
doyurma fitre bedeli üzerinden hesaplanır) üzerinden doyuracak 
ya da sayfa 39'daki maddi durumu yerinde olanlar için bütçe-
lerine göre alternatif eksik zekât keff âret uygulamalarına niyet 
ederek eksik zekât yerine getirilerek tamamlanacaktır.

ا ُهوُرُهْم ٰهذَ وُبُهْم َوظُ َباُهُهْم َوُجنُ َها جِ ۈى بِ تُكْ َم فَ ارِ َجَهنَّ ْيَها فٖي نَ  َيْوَم ُيْحٰمى َعلَ

ِنُزونَ كْ ْم تَ تُ نْ وا َما كُ وقُ ذُ ْم فَ ِسکُ فُ ْم ِلَانْ ْزتُ نَ َما كَ
“(Bu paralar) cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onla-

rın "alınları", "böğürleri", "sırtları" dağlanacağı gün (onlara 
denilir ki:) «İşte bu kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık 
yığmakta olduğunuz şeylerin (azâbını) tadın!»”  (90)

ْم ْيهِ َها َوَصّلِ َعلَ ْم بِ ـّيهِ ـٖ َزک ُرُهْم َوتُ ّهِ طَ ةً تُ قَ ْم َصدَ ذْ ِمْن اَْمَواِلهِ خُ
ُهْم... ٌن لَ كَ َسکَ ِانَّ َصٰلوتَ

“Onların mallarından sadaka (ve zekât) al ki, bununla on-
ları (günahlardan) temizleyesin, onların (sevaplarını) artırıp 
yüceltesin. Onlara dua et, çünkü senin duan onlar için sükû-
nettir …” (91)

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, Abdullah İbn Ömer'in 

radıyallahu anhuma bize naklettiğine göre şöyle buyuruyor: “Hastaları-
nızı sadaka vermek yoluyla tedavi ediniz. Ve mallarınızı zekât 
vermek sûretiyle, hıfz ve himaye içine, emniyete alınız. Çünkü 
bu, böyle hareket etmek; başınıza musallat olacak arızaları ve 
bedeninize gelecek hastalıkları sizden def eder.” (92)

(90)  Kur'an-ı Kerim, et-Tevbe, 9/35.
(91)  Kur'an-ı Kerim, et-Tevbe, 9/103.
(92)  RE. 283/1
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İKResul-i Ekrem'den aleyhisselâtü vesselâm “ِاْسَالِم الْ َرةُ  نْطَ قَ اةُ  كَ  ,yani ”اَلزَّ
“Zekât İslam’ın köprüsüdür” (93) hadis-i şerifi mervidir. “Namaz 
dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da İslâm’ın kantara-
sı, yâni köprüsüdür. Demek, biri dini, diğeri asayişi muhafaza 
eden İlâhî iki esastırlar.” (94)

“Zekât, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyâttır. 
Zekâtı vermeyenin herhalde elinden zekât kadar bir mal çıka-
cak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacak-
tır.” (95)

ALDIĞIMIZ, VERDİĞİMİZ VE
BULAŞTIĞIMIZ FÂİZLER İÇİN

SADAKA VE KEFFÂRET ÖDEMEYE
Bir kişi fâize bulaşma nedeni ile 3 farklı durumda olabilir ve 3 

farklı duruma göre keff âretlerde farklılık göstermektedir.
1- Kişinin fâize bulaşma nedeni ile parasını, malını, mülkü-

nü tüketip yiyecek ekmeğe muhtaç duruma düşmesidir ki, bu 
kişinin keff âreti 41 gün hurma ile oruç tutarak fâizden tevbe 
edip günlük 1 TL’de olsa sadaka vermek sûreti ile Allah’a celle 

celâluhu iltica etmektir.
(93)  el-Münzirî, et-Terğîb ve't-Terhîb, 1:517.
(94) Risâle-i Nur, İşârât-ül İ’câz.
 (95) Risâle-i Nur, Mektûbât.

14.HARAM-İ EŞME UYGULAMA

ZEKÂT ÇALMADAN TAM VERİLDİĞİNDE;
canının, evlâdının, eşinin, arsanın, malının, mülkünün,

paranın, altınının, gümüşünün, afetlere, musibetlere, belâlara,

ruhsal-fi ziksel hastalıklara, bulaşıcı hastalık ve taunlara

BİR YILLIK SİGORTA POLİÇESİDİR... 
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A 2- Fâiz malını mülkünü silip süpürmüş ve kendine yetecek 
malı ve az çok geliri olan kişidir. Bu kişinin keff âreti 70 fakir 
doyurma, 41 gün hurma ile oruç tutarak fâizden tevbe edip 
Allah'a celle celâluhu iltica etmektir.

3- Fâize bulaşan parası ve malı olan kişidir. Bu kişinin kef-
fâreti aldığı ve verdiği fâiz kadar fakirlere sadaka olarak dağı-
tacak ve hatta parası bitse malını satıp bu keff âreti ödeyip, 41 
gün hurma ile oruç tutarak fâizden tevbe edip Allah'a celle celâluhu 
iltica etmektir.

“Beşer salâh (kurtuluş) isterse, hayatını severse, zekâtı vaz’ et-
meli (emretmeli ve hayatına almalı), ribâyı (fâizi) kaldırmalı. Be-
şer, hayatını isterse enva-ı ribâyı (fâizin her çeşidini) öldürmeli 
(hayatından çıkartarak yok etmeli)” (96)

“Hayat-ı ihtilâl (hayattaki tüm karışıklık, maddî ma'nevî 
musîbet ve olumsuzlukların sebebi) mevt-i zekât (zekâtın ölerek 
hükmen hayatımızdan çıkması), (ve) hayat-ı ribâdan (fâizin ha-
yatımıza girerek hayat bulmasının neticesidir) çıkmış” (97)

“Zekâtın ölerek hükmen hayatımızdan çıkmasının neticesinde 
fâiz 73 çeşit lânet ve belâsı ile hayatımızda ve bedenimizde kapı 
açarak hayat bulmaktadır.”

Abdullah İbn-i Mes’ûd’un Peygamberimize isnat ederek rivâ-
yet etmiş olduğu şu hadiste bu olayın ne kadar çirkin bir iş oldu-
ğu şöyle tasvir edilmektedir: “Fâiz yetmiş üç bölümdür. En hafifi 
bir kişinin annesini nikahlaması (onunla zinâ etmesi) gibidir. 
En büyüğü ise kişinin müslüman bir adamın ırzına daima leke 
getirmeye çalışmasıdır.” (98)

ِمنٖيَن ْم ُمؤْ تُ نْ وا ِانْ كُ بٰٓ ُروا َما َبِقَي ِمَن الّرِ َه َوذَ وا اللّٰ قُ وا اتَّ َها الَّذٖيَن ٰاَمنُ ا اَيُّ يَٓ
(96) Risâle-i Nur, Sözler, s.649.  
(97) Risâle-i Nur, Sözler, s.649. 
(98)  Sahihu’l-Câmî: 3533; Mecmau'z-zevaid, Heysemî.
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İK“Allah'tan korkun, eğer gerçekten inanıyorsanız, fâiz olarak 
artakalan (ana paranın üzerindeki) miktarı almayın.”  (99)

ِه َوَرُسوِلٖه... َحْربٍ ِمَن اللّٰ وا بِ نُ أْذَ وا فَ َعلُ فْ ْم تَ ِانْ لَ فَ
“Şayet bunu yapmazsanız (fâize devam ederseniz), Allah ve 

Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin.” (100)

İbni Abbas hazretleri tefsirini yapmış olduğumuz ayet-i keri-
me hakkında şöyle der: Kıyamet günü fâiz yiyen kimseye: “Savaş 
için silahını al.” denilecektir.

“Evet, âyet-i Kur’âniye, âlem kapısında durup, ribâya (fâize) 
“Yasaktır!” der. “Kavga kapısını kapamak için, ribâ (fâiz) ka-
pısını kapayınız!” diyerek, insanlara ferman eder. Şâkirdlerine 
(talebelerine), “Girmeyiniz!” emreder.” (101) 

الَّتٖي ِهَي اَْحَسُن... ْع بِ ةُ ِاْدفَ ىَٔ ّيِ ةُ َولَا السَّ َحَسنَ ي الْ ْستَوِ َولَا تَ
“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde 

sav.” (102)

... ةَ ىَٔ ّيِ الَّتٖى ِهَى أَْحَسُن السَّ ْع بِ اِْدفَ
 “Sen kötülüğü (günahı), iyilikle (sevapla) savuştur.” (103)

FÂİZ KEFFÂRETİ SADAKA NİYETİ NASIL YAPILIR?
Günaha tevbe ve istiğfar yapıldıktan sonra Niyet-i Sâyik ya-

pılarak;
“Allahım aldığım, verdiğim, alınmasına verilmesine aracılık 

ettiğim, şahit ve kefil olduğum tüm fâizlerime keff âret olması 
niyeti ile sadaka vermeye/dağıtmaya. Allahım kabûl eyle ve 
beni bu lânetten kurtarıver." (âmin)
(99)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/278.
 (100)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/279.
(101) Risâle-i Nur, Sözler, s.650.
(102)  Kur'an-ı Kerim, el-Fussilet 41/34.
(103)  Kur'an-ı Kerim, el-Müminûn, 23/96.
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GURRE KEFFÂRETİ ÖDEMEYE,
60 GÜN ORUÇ TUTMAYA

ا الَّذٖيَن َواِننَ خْ ا َوِلإِ نَ ِفْر لَ ا اغْ نَ ونَ َربَّ ولُ ِهْم َيقُ َوٱلَّذٖيَن َجآُءو ِمن َبْعدِ
حٖيٌم وٌف رَّ ٓا إِنَّكَ َرؤُ نَ وا َربَّ لَّذٖيَن اَٰمنُ ا لِّ ا ِغلًّ نَ وبِ لُ ْجَعْل فٖى قُ الْاٖيماَنِ َولَا تَ ا بِ ونَ َسَبقُ

"Onların arkasından gelenler şöyle derler: “-Ey Rabbimiz! 
Bizi ve bizden evvel gelip geçmiş Îmânlı kardeşlerimizi bağış-
la; Îmân edenlere kalplerimizde kin tutturma. Şüphesiz sen çok 
şefk atli ve çok merhametlisin" (104)

1 - Böyle bir cinayet işleyen kimsenin keff âret olarak Allah’a 
yaklaştıracak fiiller işlemesinin ve istiğfar etmesi gerekmektedir, 
çünkü bu kişi cinayet cihetinde bir günah işlemiştir, dolayısıyla 
keff âret ödeyerek günahının aff ına çalışması ve günaha kalben ve 
lisânen tövbe etmesi şarttır.

ْم اكُ ُهْم َوِايَّ قُ ْرزُ ْحُن نَ اقٍ نَ َيةَ ِاْملَ شْ ْم خَ وا اَْولَاَدكُ لُٓ تُ قْ  َولَا تَ
بٖيراً اً كَ ـٔ انَ ِخطْ ُهْم كَ لَ تْ ِانَّ قَ

“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, 
sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir 
suç günahtır.” (105)

... َحّقِ الْ ُه ِالَّا بِ َم اللّٰ َس الَّتٖي َحرَّ وا النَّفْ لُ تُ قْ َولَا تَ
“Haksız yere Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıy-

mayın..." (106)

وٌّ ُمِضلٌّ ُمبٖيٌن ُه َعدُ انِ ِانَّ ْيطَ ا ِمْن َعَمِل الشَّ اَل ٰهذَ ْيِه قَ ٰضى َعلَ قَ َزُه ُموٰسى فَ َوكَ ...فَ
(104)  Kur'an-ı Kerim, el-Haşr, 59/10.
(105)  Kur'an-ı Kerim, el-İsrâ 17/31.
 (106)  Kur'an-ı Kerim, el-İsrâ 17/33.

15.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İK“Bunun üzerine Mûsâ ötekine bir yumruk vurup ölümüne 
sebep oldu; sonra şöyle dedi: "Bu şeytanın işidir; o gerçekten 
ayartıcı ve apaçık bir düşman!” (107)

حٖيُم وُر الرَّ فُ غَ ُه ُهَو الْ ُه ِانَّ َر لَ فَ غَ ِفْر لٖي فَ اغْ سٖي فَ فْ لَْمُت نَ ّي ظَ ـٖ اَل َرّبِ ِان قَ
"(Mûsa yaptığına pişman olarak Allah’tan af diledi ve şöyle) 

dedi: “- Ey Rabbim! Doğrusu ben nefsime (onu öldürmekle) ya-
zık ettim. Artık günahımı bağışla.” Bunun üzerine Allah da onu 
bağışladı. Çünkü O, çok bağışlayıcıdır ve çok merhametlidir." 
(108)

2 - Tövbenin kabulü için ard arda iki ay "Gurre Keff âreti Töv-
be" orucu tutacak, yaş ve sağlık durumuna göre tutamayanlar 60 
gün oruç fidyesini fakirlere dağıtacak.

ِه... ْوَبةً ِمَن اللّٰ َعْيِن تَ ابِ تَ ْهَرْيِن ُمتَ ِصَياُم شَ ...فَ
“Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda 

oruç tutması gerekir.” (109)

َر اٍم اُخَ ةٌ ِمْن اَيَّ ِعدَّ رٍ فَ يضاً اَْو َعٰلى َسفَ ْم َمرِ انَ ِمنْكُ َمْن كَ وَداتٍ فَ اماً َمْعدُ اَيَّ
ُه  ْيٌر لَ ُهَو خَ ْيراً فَ عَ خَ وَّ طَ َمْن تَ َعاُم ِمْسکٖيٍن فَ َيةٌ طَ ُه ِفدْ ونَ َوَعلَى الَّذٖيَن ُيطٖيقُ

ْعلَُمونَ ْم تَ تُ نْ ْم ِانْ كُ ْيٌر لَکُ ُصوُموا خَ َواَنْ تَ
“Size farz kılınan oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta 

olanlar, bir yolculukta bulunanlar, oruç tutamadıkları günler 
sayısınca diğer günlerde oruç tutarlar. Oruca dayanmakta zor-
lananların, tâkatleri tükenenlerin, her gün için çevresi, çaresi 
olmayan bir yoksul doyuracak fidye vermeleri gerekir. Kim de 
gönül hoşluğu ile daha fazla yoksul doyurmak suretiyle fazla 
fidye verirse, bu onun hakkında daha hayırlıdır. Zor da olsa 
oruç tutmanız fidye vermekten ve kazaya bırakmaktan hayır-

(107)  Kur'an-ı Kerim, el-Kasas 28/15.
(108)  Kur'an-ı Kerim, el-Kasas 28/16.
(109)  Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ 4/92.
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A lıdır. Eğer orucun faziletini, sevabını, faydalarını öğrenirseniz, 
ihmal etmezsiniz.” (110)

3 - Gurre keff âreti ve cenin diyeti olan 212,5 gr. altın ya da 
karşılığı olan para, katli gerçekleşen "cenin"in varisleri arasında 
katleden ve katline sebep olan ve olanlar hariç, miras hukukuna 
göre pay edilecek. (111)

ا... لَ ا فَ انً ٖه ُسلْطَ ا ِلَوِلّيِ نَ دْ َجَعلْ قَ وماً فَ لُ ِتَل َمظْ ...َوَمْن قُ
“Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermi-

şizdir.” (112)

... َمةٌ ِالٰٓى اَْهِلٓهٖ َيةٌ ُمَسلَّ ٍة َودِ ِمنَ َبٍة ُمؤْ ـْحٖريُر َرقَ ـتَ اً فَ ـٔ ـ طَ ِمناً خَ َل ُمـؤْ تَ َٖوَمْن قَ
“Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi 

azad etmesi ve (ölenin) ailesine (vârisine) diyet ödemesi gere-
kir.” (113)

"Eğer cenin ikiz yahut üçüz olursa, diyet de ceninin sayısına 
göre katlanır. Ödenecek gurre miktarı ceninin erkek veya dişi ol-
masına göre değişmez. Hanefî mezhebi gayrimüslim bir kadının 
çocuğu için de gurre ödenmesi gerektiğini ifade etmiştir." (114)

Ebû Hüreyre’den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir : “Hüzeyl ka-
bîlesinden iki kadın kavga ettiler. Bunlardan birisi diğerine bir taş 
attı, karnındaki cenini öldürdü. Allah Rasûlü’nün sallallahu aleyhi vesellem 
önünde mahkemeleştiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem kadının 
akile (yakın akrabası) cenînin diyeti olan gurreyi ödemesine hük-
metti.” (115)

"Hadis-i şerift e gurrenin miktarının kadın veya erkek bir kö-
lenin âzâd edilmesi olduğu ifade edilmiştir" Ancak ödenmesi 

(110)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/184.
(111)  Âyet, Hadis, Halifelerin İctihadı, İmam Âzam Ebu Hanife.
(112)  Kur'an-ı Kerim, el-İsrâ 17/33.
(113)  Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ 4/92.
(114)  Hamdi Döndüren, “Gurre”, Şamil İslâm Ansiklopedisi.
(115)  Müslim, Kasâme, 36; Buhârî, Tıb, 468, Ebû Dâvûd, Diyât, 19; Nesâî, Kasâme, 39; 
           Ahmed b. Hanbel, II-274, 535; ed-Dârimî, Diyât, 21.
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İKgereken gurre bedeli sonraki fakihler tarafından köle ve cariye-
nin kendi dönemlerindeki değeri esas alınarak şu şekilde takdir 
edilmiştir : Gurrenin miktarı beş deve yani diyetin yirmide biri 
veya buna denk olan nakit para olup, bu da Hanefîlere göre 50 di-
nar (212,5 gr. altın para) veya 500 dirhem (1400 gr. gümüş para)
dır. Diğer hukukçuların büyük çoğunluğuna göre ise, 600 dirhem 
(1680 gr. gümüş)dür. (116)

Ulemânın çoğuna göre ceninin mirasçıları, gurreyi miras 
hisselerine göre aralarında paylaşırlar. Yani ceninin canlı olarak 
doğduğunu düşündüğümüzde, mirasçıları kimler olacaksa, gur-
reyi de onlar alırlar. (117)  Suçlu baba olduğu takdirde, kendisi gur-
reden bir şey alamaz çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem 
ُث : اِتُل لَا َيرِ قَ Kâtil mirasçı olamaz.” buyurmuşlardır. (118)“  الْ

َيْيِن... ثَ ُانْ ُل َحظِّ الْ رِ ِمثْ كَ ْم ِللذَّ كُ ي اَْولَادِ ُه ٓفٖ ُم اللّٰ ُيوِصيکُ
“Allah, (miras konusunda) çocuklarınız hakkında erkeğe, 

kadının/kızın (hak ettiği tek) hissesinin iki misli (kadar miras 
vermenizi) emreder.” (119)

4 - Eğer katil fıkhen belirtilen rakamı katledilen "cenin"in vâ-
rislerine ödemeye güç yetiremez ise, her vâristen gurre keff âreti 
borcu için dünya ve âhiret helâllik isteyecek. Vârisler gurre (ce-
nin) diyeti hakkını helâl etme ve sadaka olarak bağışlama hakkı-
na sahiptir.

وا... قُ دَّ ٓا اَنْ َيصَّ ...ِالٰٓى اَْهِلٖهٓ ِالَّ
“Meğer ki ölünün ailesi (vârisleri) o diyeti bağışlamış ola. 

(Bu takdirde diyet vermez).” (120)

(116)  bk. Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanâyi’, V/325; İbn Kudâme, el-Muğnî, V/799;
           İbn Rüşd Bidâyetü’l-Müctehid, II/ 407.
(117)  Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi, 10/457.
(118) Tirmizî, ferâiz 17.
(119)  Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ 4/11.
(120)  Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ 4/92.



72

K
U

R
’Â

N
-I

 K
ER

İM
 v

e 
S

Ü
N

N
ET

-İ
 S

EN
İY

Y
E 

IŞ
IĞ

IN
D

A

NAMAZ VE İBADETLERİME BAŞLAYIP
EKSİKLERİMİ TAMAMLAMAYA; GEÇMİŞ KAZA
NAMAZLARIMI KILMAYA VE KAZAYA KALMIŞ 

KEFFÂRET ORUÇLARIMI TUTMAYA
(Bu uygulama için ayrıca Niyet-i Sayik'in okunmasına gerek 

yoktur. Çünkü namaz farzdır ve geçmiş kaza namazlarının niyet-
leri yapılarak kılınması gerekir.)

“Kişi ile şirk ve küfür arasındaki perdenin kalkması namazı 
terketmektir. Namaz, küfre ve şirke engeldir.” (121)

"Biriniz uyuyakalır veya unutur da bir namazı vaktinde kı-
lamaz ise, hatırladığı vakit o namazı kılsın; o vakit, kaçırdığı 
namazın vaktidir" (122)

ْم ْبِلکُ ِتَب َعلَى الَّذٖيَن ِمْن قَ َما كُ َياُم كَ ُم الّصِ ْيکُ ِتَب َعلَ وا كُ َها الَّذٖيَن ٰاَمنُ ا اَيُّ  يَٓ
ونَ قُ تَّ ْم تَ َعلَّکُ لَ

“Ey Îmân edenler, sizden öncekilere de yazıldığı gibi, oruç 
size de yazıldı (ve farz kılındı) ; umulur ki (bu sayede kötülük 
kirlerinden ve nefse esaretten) sakınırsınız (ve takvaya ulaşır-
sınız)” (123)

“Her kim, geçen Ramazandan borcu varken, yeni Ramaza-
na ulaşırsa, ondan (bu yeni) oruç kabul olunmaz. Kim de, üze-
rinde Ramazan borcu olduğu halde -onu kaza etmediği sürece- 
tuttuğu nafile oruçları da kabul olmaz." (124)

يَن ُمَصلّٖ ْم نَكُ ِمَن الْ وا لَ الُ َر قَ ْم ِفي َسقَ کُ َما َسلَکَ
(121)  Cami'u's-sağir-3170.
(122)  Buhârî, "Mevâkit", 37; Müslim, "Mesâcid", 314-316.
(123)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/183.
(124)  Ahmed b. Hanbel, Müsned 2/352.

16.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İK«Suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen ne-

dir? Şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik."» (125)

"Elhâsıl, ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder -nefis 
ise Cenâb-ı Hakkın abdi ve memlûküdür- hem kâinatın hu-
kuk-u kemâlâtına karşı bir tecâvüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki 
küfür, mevcudata karşı bir tahkirdir; terk-i ibadet dahi, kâinatın 
kemâlâtını bir inkârdır. Hem hikmet-i İlâhiyeye karşı bir tecâvüz 
olduğundan, dehşetli tehdide, şiddetli cezâya müstehak olur." (126)

Namaz borcu ancak namaz kılmakla ödenir; onun başka bir 
ödeme şekli yoktur. İnsanların hayır ile şerri, hak ile bâtılı ayırt 
edebilmeleri bâliğ olduktan sonra mümkündür. Bülûğ zamanı 
tarih olarak kesin değildir. Erkek 14-15, kız 12-13 yaşından baş-
layarak, bülûğa erme hissi teşekkül eder. Erkekde ihtilâm olma, 
kızda ise ay hâli görme şeklinde kendini gösteren bu beşerî ve 
cinsî hissin başladığı günden itibaren, mükellefiyetlerin her biri 
ayrı ayrı amel deft erine ya “yerine getirdi” ya da “getirmedi” şek-
linde yazılır.

Kazaya kalan namaz sayısını tam olarak bilmeyen erkekler 
yaşlarından 14-15 seneyi, bayanlar ise 12-13 seneyi çıkararak, 
hesaplar ve kıldığı gün ve vakitler varsa bundan çıkarır ve kaza 
eder.

Kaza Namazı Niyeti :
"Niyet ettim Allahım senin rızan için, en son kazaya kalan 

öğle namazının farzının kazasını kılmaya."
Oruç borcu ancak oruç tutarak ödenir; onun başka bir öde-

me şekli yoktur. İnsanların hayır ile şerri, hak ile bâtılı ayırt ede-
bilmeleri bâliğ olduktan sonra mümkündür. Bülûğ zamanı tarih 
(125)  Kur'an-ı Kerim, el-Müddessir, 74/42-43.
(126) Risâle-i Nur, Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.  
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A olarak kesin değildir. Erkek 14-15, kız 12-13 yaşından başlayarak, 
bülûğa erme hissi teşekkül eder. Erkekde ihtilâm olma, kızda ise 
ay hâli görme şeklinde kendini gösteren bu beşerî ve cinsî his-
sin başladığı günden itibaren, mükellefiyetlerin her biri ayrı ayrı 
amel deft erine ya “yerine getirdi” ya da “getirmedi” şeklinde ya-
zılır.

Kazaya kalan orucun sayısını tam olarak bilmeyen erkekler 
yaşlarından 14-15 seneyi, bayanlar ise 12-13 seneyi çıkararak, 
her yıl otuz günden hesaplar ve tuttuğu günler varsa bundan çı-
karır. Oruç tutma imkânı olan kişi fidye vererek bu borcundan 
kurtulamaz. Ancak hasta olup iyileşme ümidi olmayan hastalar 
tutamadıkları günler sayısınca fidye verirler.

Kaza Orucu Niyeti :
"Niyet ettim Allahım senin rızan için, en son kazaya kalan 

farz olan Ramazân-ı Şerif orucumu tutmaya."

ANNE VE BABADAN SÜTE KARIŞAN HARAMA 
KEFFÂRET SADAKA OLARAK

MAMA HAYRÂTI YAPMAYA
Allahuâlem âyet-i kerimenin aynen işaret ettiği ise bir çocu-

ğun anne rahmine düştüğü andan itibaren 30 aylık dönem içe-
risinde mânen meyil ve genetik yapısının dahi oluştuğu sürece 
işaret etmektedir. Yapılan uygulama ise geriye dönük bir gen ta-
miri hükmüne geçerek bozuk genlerin tamiratını Biiznillah ger-
çekleştiren bir sırrı sadakadır.

ْهًرا... ونَ شَ اثُ لَ ُه ثَ ُه َوِفَصالُ ْرًها َوَحْملُ ُه كُ ...َوَوَضَعتْ
"Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten ayrılması otuz 

aydır." (127)

(127)  Kur'an-ı Kerim, el-Ahkâf, 46/15.

17.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İK...ُه ِفي َعاَمْيِن ُه َوْهنًا َعلٰى َوْهٍن َوِفَصالُ مُّ ...أُ
"Onu annesi zorluk üstüne zorlukla yüklendi ve onun sütten 

ayrılması da iki yıldır." (128)

HaramÎ eşmenin insan rızkına haram karışıp fıtratı bozma-
sında 3 aşama vardır.

1- Anne karnı (9 ay da anne karnı için 280 fakir doyurma)

2- Çocuğun süt emme zamanı (21 ya da 24 ay mama dağıtma)

3- Sütten kesildikten sonra yiyip içtikleri
Kucak bebeği olan, 0-2 yaş grubunda olan, 2 yaşını doldurma-

mış yetim ve fakir çocuklara mama olarak sadaka vermek ikinci 
aşamayı teşkil etmektedir. Miktarı ise keff âret ödeyecek kişinin 
annesini emdiği süre kadar mama yardımında bulunmaktır. 
Âyet-i kerîmelerin işaret ettiği mânâ cihetinde bakıldığında;

- 7 aylık doğanların 24 ay mama yardımı
- 9 aylık doğanların 21 ay mama yardımı
Örnek :
24 ay annesini emen bir kişi 24 ay boyunca 0-2 yaş arası bir 

bebeğin mama ihtiyacı kadar fiili mama yardımı yapacak.
21 ay annesini emen bir kişi 21 ay boyunca 0-2 yaş arası bir 

bebeğin mama ihtiyacı kadar fiili mama yardımı yapacak.
Bu keff âreti ailede anne baba ve çocuklar olmak üzere her fer-

dinin yapması tavsiye olunmaktadır. Bekâr olanların imkanları 
varsa anne babalarının her biri adına aynı mama uygulamasını 
yapmasını, evli olanların ise hem kadının hem de kocanın anne 
babalarının her biri adına 24 aylık mama uygulaması yapması 
gerekir. Mama yardımı kesinlikle para olarak değil mama olarak 
yapılmalıdır! Ve yardım yapılacak aile fakir olmalıdır.

NOT : Niyet yapıldıktan sonra aracılarla yaptırmak yeterlidir, 
vekâlete gerek yoktur.
(128)  Kur'an-ı Kerim, el-Lukmân, 31/14.
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A Öncelikle akraba ve komşularımızda ve yakın çevremizde 
fakir olup bebeği olanları araştırıp tercih ederek aynı zamanda 
kimsesizler yurduna ve yetimhâneler aracılığı ile mama yardımı 
yapılabilir. Afrika’da ve fakir ülkelerde ve bulunduğunuz ülkede 
fakir aile çocuklarına mama yardımı yapılabilir.

SALÂVAT-I ŞERİFE OKUMAYA,
4444 SALÂT-I TEFRİCİYYE OKUMAYA

ِبّيِ ُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّ تَ ِئكَ َه َوَملٰٓ  ِانَّ اللّٰ
ْسلٖيماً ُموا تَ ْيِه َوَسلِّ وا َعلَ وا َصلُّ َها الَّذٖيَن ٰاَمنُ ا اَيُّ يَٓ

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey 
Îmân edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.” (129)

«Allah Teâlâ benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir 
müslümanın yanında anıldığımda bana salavât getirdi mi, mut-
laka o iki melek ona "Allah seni bağışlasın" derler. Allah Teâlâ 
ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak "âmin" derler. Bir 
müslümanın yanında adım zikrolunduğunda da bana salavât ge-
tirmedi mi, mutlaka o iki melek : "Allah seni bağışlamasın" der-
ler. Yüce Allah ve öteki melekleri de o iki meleğe cevaben "âmin" 
derler.» (130)

"Öyle de o Zat-ı Akdes’e ve o Şems-i Ezel ve Ebed’e biz çendan 
nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziya-i rahmeti, onu 
bize yakın ediyor. İşte ey insan! Bu rahmeti bulan, ebedî tükenmez 
bir hazine-i nur buluyor. O hazineyi bulmasının çaresi: Rahmetin 
en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en beliğ bir lisanı 
ve dellâlı olan ve Rahmeten li’l-âlemîn unvanıyla Kur’an’da tesmiye 
edilen Resul-i Ekrem'in aleyhissalâtü vesselâm sünnetidir ve tebaiyetidir. Ve 
(129)  Kur'an-ı Kerim, el-Ahzâb, 33/56.
(130)  İbn Kesir, II/515

18.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İKbu Rahmeten li’l-âlemîn olan rahmet-i mücessemeye vesile ise salâ-
vattır. Evet, salavâtın manası, rahmettir. Ve o zîhayat mücessem 
rahmete, rahmet duası olan salavât ise o Rahmeten li’l-âlemîn’in 
vusulüne vesiledir. Öyle ise sen salavâtı kendine, o Rahmeten li’l-â-
lemîn’e ulaşmak için vesile yap ve o zatı da rahmet-i Rahman’a 
vesile ittihaz et. Umum ümmetin Rahmeten li’l-âlemîn olan aley-
hissalâtü vesselâm hakkında hadsiz bir kesretle rahmet manasıyla 
salavât getirmeleri, rahmet ne kadar kıymettar bir hediye-i İlahiye 
ve ne kadar geniş bir dairesi olduğunu parlak bir surette ispat eder.

Elhâsıl : Hazine-i rahmetin en kıymettar pırlantası ve kapıcısı 
Zat-ı Ahmediye aleyhissalâtü vesselâm olduğu gibi en birinci anahtarı dahi 
Bismillahirrahmanirrahîm’dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavât-
tır." (131)

"Evet, münâcât-ı Ahmediye aleyhisselâtü vesselâm zamanından şimdiye 
kadar bütün ümmetin bütün salâtları ve salavâtları O'nun duası-
na bir âmin-i daimî ve bir iştirâk-i umumîdir. Hattâ O'na getirilen 
herbir salavât dahi, O'nun duasına birer âmindir ve ümmetinin 
herbir ferdi, herbir namazın içinde O'na salât ve selâm getirmek ve 
kametten sonra Şâfiî'lerin O'na dua etmesi; O'nun saadet-i ebediye 
hususundaki duasına gayet kuvvetli ve umumî bir âmindir." (132)

ُه َرْحَمةً تَ ْم َعٰلى َمْن اَْرَسلْ حٖيِم َصّلِ َو َسلِّ ْحٰمِن الرَّ ِه الرَّ ْسِم اللّٰ َحّقِ اَْسَرارِ بِ ُهمَّ بِ  اَللّٰ
ٖه اَْجَمعٖيَن ُحْرَمِتٖه َو َعٰلى ٰاِلٖه َو اَْصَحابِ َرْحَمِتكَ َو بِ َما َيلٖيُق بِ َعالَمٖيَن كَ ِللْ

ِقكَ ٰامٖيَن.(133) لْ َها َعْن َرْحَمِة َمْن ِسَواكَ ِمْن خَ ا بِ نٖينَ غْ ا َرْحَمةً تُ َو اْرَحْمنَ
َعلٖيُم الَْحکٖيُم.(134) ا ِانَّكَ اَنَْت الْ نَٓ ْمتَ ا ِالَّا َما َعلَّ نَٓ َم لَ ُسْبَحانَكَ لَا ِعلْ

(131)  Risâle-i Nur, 14. Lemâ, 2. Makam, 6. Sır
(132) Risâle-i Nur, Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime, Beşinci Hakikat (Haşiye-1) 
(133)  Allah'ım! "Bismillâhirrahmânirrahîm"in hakkı için, âlemlere rahmet olarak gönder-

diğin zâta ve bütün âl ve ashâbına, Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir 
şekilde salât ve selâm et. Bize de, Senden gayrı, Senin mahlûkatından hiç kimsenin 
merhametine muhtaç olmayacağımız bir rahmetle merhamet et.

(134) Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/32.  "Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize 
öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan 
Alîm-i Hakîmsin." 
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GÜNDE 7 HURMA İLE 41 GÜN
NEFSİ TERBİYE VE TEVBE ORUCU TUTMAYA

Niyet-i Sâyik okunduktan sonra aşağıdaki niyet yapılacak;
“Niyet ettim Allah’ım Senin rızan için günde 7 hurma ile 41 

gün oruç tutarak Rasûlünün sallallahu aleyhi vesellem sünnetini taklit et-
meye ve nefsimi terbiye etmeye”

■ Niyet-i Sâyik yapılarak günde sadece (ift arla sahur arasında) 
7 hurma yenilerek, bol su tüketilerek, sünnet üzere yerde yatıla-
rak cinsellik olmadan 41 gün oruç tutulacak.

■ Oruca ilk gün imsakta hurma ile niyet alarak başlanmalı ve 
41. günün akşamında su ve hurma ile orucunu açıp yemek yeme-
ye 41. günün akşamından sonra gelen imsak vakti başlayabilir. 41 
gün x 24 saatlik süre tamamlanmalı.

■ Niyet-i Sâyik ve Şeytan Haritası sf: 38-39'daki niyetler ya-
pılarak her gün 2 rekat tevbe namazı kılınacak ve 3.000 istiğfar 
çekilecek. Niyet ilk başta bir kere yapıldıktan sonra diğer günler 
niyet kalbe getirilerek “Allahım yapmış olduğum niyetle tvbe 
namazı kılmaya / 3000 istiğfar çekerek tevbe etmeye" denilmesi 
kâfidir. İlerleyen günlerde niyetin kalben hatırlanmaması halin-
de tekrarlanması tavsiye edilir.

■ Bu orucu sağlık nedeni ile tutamayanlar Ramazan ayında bu 
orucun yerine 82 kişiye ift ar açtırabilirler, ift ar yemeği veremeye-
cek kadar fakir olanlar ift ar açanlara hurma dağıtabilirler, buna 
da gücü yetmeyenler oruç tutanların ift ar yemeklerinin hazırlan-
masına hizmet edebilirler.

Elmalı’nın ifade ettiği gibi, “Oruç şehveti kırar, nefsi mağlup 
eder, azgınlıktan, kötülükten korur, dünyanın aşağılık lezzetlerini, 

19.HARAM-İ EŞME UYGULAMA



79

N
İY

ET
-İ

 S
AY

İKmakam ve üstünlük kavgalarını hakir gördürür, kalbin Allah’a te-
veccühünü arttırır. Ona melekî bir zevk ü safa bahşeder.”

ْم ْبِلکُ ِتَب َعلَى الَّذٖيَن ِمْن قَ َما كُ َياُم كَ ُم الّصِ ْيکُ ِتَب َعلَ وا كُ َها الَّذٖيَن ٰاَمنُ ا اَيُّ  يَٓ
ونَ قُ تَّ ْم تَ َعلَّکُ لَ

“Ey Îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç size 
de yazıldı (ve farz kılındı); umulur ki (bu sayede kötülük kirle-
rinden ve nefse esaretten) sakınırsınız (ve takvaya ulaşırsınız)” (135)

ْعلَُمونَ ْم تَ تُ نْ ْم ِانْ كُ ْيٌر لَکُ ُصوُموا خَ ...َواَنْ تَ
“Eğer (orucun faziletini, sevabını, dünyevî-uhrevî faydalarını) 

bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır."  (136)

... ةً ْيلَ ٖهٓ اَْرَبعٖيَن لَ ّ اُت َربِ مَّ مٖيقَ تَ رٍ فَ َعشْ َمْمنَاَها بِ ةً َواَتْ ْيلَ ٰلثٖيَن لَ ا ُموٰسى ثَ نَ َوۈَعدْ
“Biz, Mûsa'ya otuz gün (oruç tutmasına karşılık kendisine 

Tevrat'ı vereceğimizi, yahut kendisiyle konuşacağımızı) vâdettik; 
ve ona bir on (gün) daha ilâve ettik. Böylece Rabbinin tayin et-
tiği vakit kırk gece (gün) olarak tamamlandı.” (137)

“Kırk gün Allah için ihlâsla amel eden kimsenin kalbinden dili-
ne doğru hikmet pınarları akar.” (138)

َرُبوَها... قْ ا تَ لَ ِه فَ وُد اللّٰ دِ ِتلْكَ ُحدُ َمَساجِ ونَ ِفي الْ ْم َعاِكفُ تُ َباِشُروُهنَّ َواَنْ ...َولَا تُ
“Bununla birlikte siz mescitlerde itikâft a iken eşlerinize yak-

laşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara 
yaklaşmayın.” (139)

“Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem yaş hurma bulunduğu 
müddetçe onunla, yaş hurma bulunmadığı zaman da kuru hur-
manın üzerine ift ar etmekten hoşlanırdı. İft arını hurmalarla açar 
(135)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/183.
(136)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/184.
(137)  Kur'an-ı Kerim, el-Â’raf, 7/142.
(138)  Keşfu’l-Hafâ
(139)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/187.
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A ve onlarla yetinirdi. İft ar ederken hurmaların sayısını çift  değil, 
3-5 veya 7 olan tek sayılardan kılardı.” (140) Bu konuda bilimsel bir 
araştırma vardır. Amerikalı bilim adamları diyor ki : Hurmayı tek 
sayılar üzerinden yerseniz şeker karbonhidrata çevriliyor ve vücu-
da enerji veriyor. Eğer çift  olarak yerseniz (2-4-6) şeker potasyuma 
dönüşüyor ve böbrekleri olumsuz etkiliyor.

«Bu ağacın yaratılışında topluluk ve adâlet vardır. İnsanın ya-
ratılışı da böyledir. Bunun içindir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu 

aleyhi vesellem nahle ağacına âdemoğullarının halasıdır, derdi : "Hala-
nız olan nahleye saygı gösteriniz. Çünkü bu ağaç, Âdem'in aleyhisselâm 
çamurundan kalan artıktan yaratılmıştır." buyurdu. Görülüyor 
ki nahle, Hz. Âdem'in aleyhisselâm çamurundan yaratılmıştır. Nahleye 
bereket buyurması, bunda her şeyin bulunduğu için olsa gerektir. 
Bunun için, nahlenin meyvesi olan hurmayı yiyince, insanın par-
çası, dokusu olur. Böylece hurmada bulunan her şey, insana da ak-
tarılmış olur.» (141)

Hz. Aişe (radıyallahu anha) validemiz şöyle anlatıyor : «Evimizde ba-
zen iki üç ay geçerdi de ateş yanmazdı, "Esvedan (iki siyah)" yani 
hurma yiyip su içerdik.» (142) Resul-u Ekrem sallallahu aleyhi vesellem Efendi-
mizin hanesinde, aylarca sadece hurma yemekle hayatlarını de-
vam ettiriyorlar. 

Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi vesellem :
"Zemzemden başka yiyeceğim olmadığı halde Kabe'yle örtüsü 

arasında kırk gün kırk gece kaldım", buyurduğunu Ebu Zer radıyallahu 

anh Buhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ediyor.
"Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur." (143)

Ebu Süleyman Darani diyor ki : "Açlık Allah'ın hazinelerin-
dendir. Allah dilediği ve sevdiği kimselere verir."

(140)  Camiüssağir, 878
(141)  İmâm-ı Rabbânî, Mektubat, 162. Mektup
(142)  Buhari, Hibe 1; Müslim, Zühd 28.
(143)  İbni Mâce, Sıyam: 44
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İFTAR VE SAHUR YEMEĞİ VERMEYE
VE İFTAR AÇTIRMAYA

«“Ramazan ayında kim helâl kazancından bir oruçluyu ift ar 
ettirirse, Ramazan’ın bütün gecelerinde melekler ona dua eder ve 
Kadir Gecesinde Cebrail aleyhisselâm onunla musafaha eder (tokala-
şır). Cebrail aleyhisselâm kiminle musafaha ederse, onun kalbi incelir 
ve gözlerinin yaşı çoğalır.” Ravi der ki: “Ya Resulallah! Oruçluyu 
ift ar ettirecek bir şeyi yoksa ne yapacak? Bana bildir” dediğimde: 
“Bir avuç yiyecek de yeterlidir” buyurdu. Ben, “Bir lokma ekmek de 
bulamazsa?” deyince: “Birazcık su ile karıştırılmış süt ikram eder” 
buyurdu. Ben, “Yanında o da yoksa?” deyince: “Bir içim su” bu-
yurdu.» (144)

“Kim, Allah için oruç tutan bir kimsenin ift arını açtırırsa oruç 
tutan kimsenin kazandığı sevap kadar sevap kazanır. Fakat oruç 
tutanın sevabında da bir noksanlık olmayacaktır.” (145)

Hadis-i şerift e; "Ramazanda bir misafire oruç açtırana Sırat 
köprüsünü geçmek kolaylaşır." (146)

İFTAR AÇANLARA SU VE HURMA DAĞITMAYA
«“Kim bir oruçluya ift ar verirse, bu onun günahlarının bağış-

lanmasına, Cehennem azâbından kurtulmasına ve kendi mükâ-
fatından hiçbir şey eksilmeden bir oruç tutma sevâbına daha nâil 
olmasına vesîle olur.” Bunu işiten sahâbîler: “-Ey Allah’ın Elçisi! 
(144) et-Tergîb ve’t-Terhîb, 2:431
(145)  Cami'üs-sağir, 886.
(146)  V. Necat

20.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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A Hepimiz bir oruçluyu doyuracak kadar yiyeceğe sahip değiliz.” de-
diler. Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz bunun üzerine: “-Kim 
bir oruçluyu bir hurma ile veya içecek su ile veya tadımlık bir süt 
ile ift ar ettirirse, Allah ona bu sevâbı verir.” buyurdu.» (147)

Peygamber efendimiz, "Ramazan ayında bir oruçluyu su ile 
ift ar ettiren, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur" buyu-
runca da, ashab-ı kiram, “Su az ve kıymetli iken mi?” diye sual 
etti. Onlara cevaben "isterse nehir kenarında versin, aynıdır" bu-
yurdu. (148)

SÂLİH VE SÂLİHA EVLÂTLAR YETİŞTİRMEYE, 
SÂLİH VE HAYIRLI

NESİLLER YETİŞMESİNE HİZMET ETMEYE
Ebû Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resûlullah 

sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “İnsanoğlu öldüğü zaman bütün 
amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: 
Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı ev-
lât.” (149)

"Çocuğun yaptığı iyiliklerin sevabı kendisinedir. Ana-babasına, 
öğretme ve yaptırma sevabı verilir." (150)

CAMİ - MESCİD YAPMAYA VE YAPTIRMAYA
ْم... ْعَمَركُ َاْرِض َواْستَ ْم ِمَن الْ كُ اَ شَ ْيُرُه ُهَو اَنْ ْم ِمْن ِاٰلٍه غَ َه َما لَکُ وا اللّٰ ...ِاْعُبدُ

“Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka hiçbir ilâhınız yok. 
(147)  Ali el-Müttakî, VIII, 477/23714.
(148) V. Necat 
(149) Müslim, Vasiyyet 14. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizî, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8. 
(150) Bezzâziyye

22.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İKO, sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında 
görevli (ve buna donanımlı) kıldı.” (151)

ِة َجنَّ ُه ِفي الْ لَ ُه ِمثْ ُه لَ ا َبنَى اللّٰ دً َمْن َبنَى َمْسجِ
Nebi Efendimiz de sallallahu aleyhi vesellem bu konuda şöyle buyur-

muştur: "Kim, (Allah rızâsı için) bir mescit yaparsa, Allah da ona 
(cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar." (152)

CAMİ - MESCİD VE HAYIR KURUMLARI İMARINA, 
İNŞASINA YARDIM ETMEYE
VE İNŞASINDA ÇALIŞMAYA,

ÇALIŞANLARA YARDIMDA BULUNMAYA
Bunların hiç birine gücü yetmeyenler bu hizmetlerde çalışan-

ların yemeklerini hazırlayabilir, çalışanlara su dağıtabilir, bu yer-
lerin temizliklerini yapabilirler.

ٰكوةَ ٰلوةَ َوٰاتَى الزَّ اَم الصَّ ٰاِخرِ َواَقَ َيْوِم الْ ِه َوالْ اللّٰ ِه َمْن ٰاَمَن بِ دَ اللّٰ َما َيْعُمُر َمَساجِ  ِانَّ

دٖيَن ُمْهتَ وا ِمَن الْ ونُ ِئكَ اَنْ َيکُ ى اُولٰٓ َعسٰٓ َه فَ َش ِالَّا اللّٰ ْم َيخْ َولَ
“Allah'ın mescidlerini ziyaret etmek, yahut onarıp gözetmek, 

imar etmek, canlı tutup zirvede kalmasını sağlamak ancak Al-
lah'a ve ahiret gününe inanan, namazlarında sürekli ve dos-
doğru olan, zekatlarını veren, Allah'tan başka kimseden kor-
kup çekinmeyen kimselere aittir. İşte doğru yola ermişlerden 
olmaları umulanlar bunlardır.” (153)

"Sadaka nasıl mal ile olur. İlim ile dâhi olur. Kavl ile, fiil ile, 
nasihat ile de oluyor." (154)

(151)  Kur'an-ı Kerim, el-Hûd, 11/61.
(152) Buhârî, hadis no:450. Müslim, hadis no:533. 
(153)  Kur'an-ı Kerim, et-Tevbe, 9/18.
(154)  Risâle-i Nur, Sözler, 25. Söz.

24.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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İLİM TALEBESİ, HÂFIZ YETİŞTİRMEYE
 YETİŞMESİNE HİZMET ETMEYE VE

KUR'AN-I KERİM İLİMLERİNİN
EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE HİZMET ETMEYE
َم َدَرَجاتٍ ... ِعلْ وا الْ ْم َوالَّذٖيَن اُوتُ وا ِمنْكُ ُه الَّذٖيَن ٰاَمنُ ِع اللّٰ ...َيْرفَ

"Allah, içinizden Îmân edenlerle kendilerine ilim verilenle-
rin değerini yükseltir." (155)

اثٍ : لَ ُه إِالَّ ِمْن ثَ َع َعَملُ طَ قَ ا َماَت اْبُن آَدَم انْ «إذَ
ُه » ُعو لَ دٍ َصاِلٍح يدْ ِه ، أْو َولَ ُع بِ فَ تَ َيٍة ، أْو ِعلٍم ُينْ ٍة َجارِ قَ  َصدَ

“İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona 
erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edi-
len ilim, kendisine dua eden hayırlı evlât.” (156)

“Her kime öğrendiği dini ilim sorulursa o da çeşitli sebeplerden 
dolayı o bilgisini gizlerse kıyamet günü o kimseye ateşten bir gem 
vurulacaktır.” (157)

َمُه آنَ َوَعلَّ ْر قُ َم الْ َعلَّ م ِمْن تَ يُْركُ خَ
Osman b. Affân'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Nebî sal-

lallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: ''Sizin en hayırlınız Kur'an-ı 
öğrenen ve öğretendir.'' (158)

(155)  Kur'an-ı Kerim, el-Mücadele, 58/11.
(156)  Müslim, Vasiyyet 14. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizî, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8.
(157)  İbn Mace, Mukaddime 24; Ebû Davûd, İlim, 17; Tirmizi, İlim 3
(158)  Buhari

25.HARAM-İ EŞME UYGULAMA

Musallat kaynaklı ruhsal ve fi ziksel hastalıkların
en büyük iki sebebi;

FÂİZ ALIP-VERMEK ve ZEKÂTI TERKTİR!
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KUR'AN-I KERİM VE İLİM KİTAPLARI DAĞITMAYA, 
YAYILMASINA HİZMET ETMEYE,

HAYRÂT KUR'ANI KERİM DAĞITMAYA
Kur’an-ı Kerim dağıtmaya gücü yetmeyenler bunun yerine 

yeni Kur’an okumaya başlayanlara Elifb a alıp dağıtabilirler.
"En faziletli en üstün sadaka, müslüman kişinin ilim öğrenme-

si, sonra da müslüman kardeşine öğretmesidir." (159)

"İlim öğrenmek kadın-erkek her müslümana farzdır" (160)

اِعِلِه فَ ْيرِ كَ الُّ َعلَى الْخَ  اَلدَّ
"Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (161)

ÖLMÜŞLERİMİZE VE ÜZERİMİZDEKİ
HAK SAHİPLERİNE

CUMA GÜNÜ KABİR ZİYARETİ YAPMAYA
➢ a. Anne, baba, eş, dede, anneanne, büyükbaba, büyükan-

ne, kardeş, hala, dayı, teyze, amca, hala ve özellikle sağlıklarında 
aralarında husumet ve kırgınlık yaşananların kabirlerini Cuma 
günü güneşin doğuşu ile batışı arasında ziyaret edip kabirleri ba-
şında öldükleri her yıl için 3 ihlâs bir fatiha okumak.(meselâ öleli 
10 yıl olduysa 30 ihlâs 10 Fatiha okumak gibi...)

ا الَّذٖيَن َواِننَ خْ ا َوِلإِ نَ ِفْر لَ ا اغْ نَ ونَ َربَّ ولُ ِهْم َيقُ يَن َجآُءو ِمن َبْعدِ َوالَّذِ
حٖيٌم وٌف رَّ ٓا إِنَّكَ َرؤُ نَ وا َربَّ لَّذٖيَن آَمنُ ا لِّ ا ِغلًّ نَ وبِ لُ ْجَعْل فٖى قُ الْاٖيٰمِن َولَا تَ ا بِ ونَ َسَبقُ

"Onların arkasından gelenler şöyle derler :
(159)  Kütüb-i Sitte
(160)  İbn Mace, Mukaddime, 17.
(161)  Tirmizi, İlm, 14.

26.HARAM-İ EŞME UYGULAMA
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A - Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden evvel gelip geçmiş Îmânlı kar-
deşlerimizi bağışla; Îmân edenlere kalplerimizde kin tutturma. 
Şüphesiz sen çok şefk atli ve çok merhametlisin" (162)

Cebrâil aleyhisselâm Peygamber Efendimiz’e sallallahu aleyhi vesellem gelip: 
“-Rabbin Bakî ehline gidip onlar için istiğfâr etmeni emrediyor!” 
buyurmuştur. Efendimiz de hemen bu emre icâbet edip Cenne-
tü’l-Bakî’yi ziyaret etmiştir. (163)

"Kişi kabirde bile olsa, yedi şeyden meydana gelen sevap de-
vamlı olarak kendisine ulaşır: Öğretilen ilim, halkın yararlanması 
için akıtılan su, açılan kuyu, dikilmiş ağaç, yapılan mescit, okun-
mak üzere bağışlanan Kur’an ve ölümünden sonra kendisine dua 
edecek evlât." (164)

Bir sahabî : “Ey Allah’ın Resûlü, anne ve babamın vefatlarından 
sonra da onlara iyilik yapma imkânı var mı, ne ile onlara iyilik 
yapabilirim?” diye sormuş. Peygamber Efendimiz şunları buyur-
muştur:

■ Onlara dua etmek.
■ Onlar için Allah’tan istiğfar (günahlarının aff edilmesini) ta-

lep etmek.
■ Onlardan sonra vasiyetlerini yerine getirmek.
■ Anne ve babanızın akrabalarına karşı sıla-i rahmi ifa etmek.
■ Anne ve babanızın dostlarına ikramda bulunmak. (165)

“Ana babasının kabrini Cuma günleri ziyaret edenin günahları 
aff olur, haklarını ödemiş olur.” (166)

Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi vesellem ashâb-ı kirâma, kabrista-
na gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi: “Selâm size, ey bu 
diyârın mü’min ve müslim halkı! İnşâallah yakında biz de aranıza 
(162)  Kur'an-ı Kerim, el-Haşr, 59/10.
(163)  Müslim, Cenâiz, 103.
(164)  Münavi, IV/87
(165)  Ebu Davut, Edeb.
(166)  Tirmizi
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İKkatılacağız. Allâh’ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim.” (167)

“Sizden biri vefât ettiğinde onu fazla bekletmeden kabre götü-
rünüz. Defnettiğiniz zaman da biriniz, baş ucunda Fâtiha Sûre-
si’ni, ayak ucunda da Bakara Sûresi’nin son kısmını (Âmenerrasû-
lü) okusun.” (168)

“Fatiha sûresi Allah-û Teâlâ’nın gazabını önler.” (169)

“Kim «Kul hüvellahu ehad» sûresini okursa, Kur’ân’ın üçte bi-
rini okumuş gibi olur ve ona, Allâh’a şirk koşan ve Allâh’a îmân 
edenlerin sayısı kadar on misli ecir (sevap, mükâfât) verilir.” (170)

(Öldükleri her yıl için 3 ihlâs okumak sureti ile her yıla bir 
Kur’an’ı Kerim hatim sevabı kabir ehline hibe edilmiş olur.)

Tâbiînin büyüklerinden İmâm Şa‘bî şöyle der : “Ensâr’ın ya-
kınlarından biri vefât ettiğinde sık sık kabrini ziyaret eder, yanında 
Kur’ân okurlardı.” (171)

İmam-ı Rabbânî Ahmed Fâruk-ı Serhendî hazretleri buyuru-
yor ki : «Ölmek, felâket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri 
bilmemek felâkettir. Ölülere de, dua ile, istiğfâr etmekle, onun için 
sadaka vermekle yardım etmek, imdatlarına yetişmek lâzımdır. 
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki : "Ölünün mezardaki hâli, 
imdât diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak 
üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit 
de, babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir 
duayı gözler. Kendisine bir dua gelince, dünyanın hepsi kendine ve-
rilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allahü Teâlâ, yaşayanla-
rın duaları sebebi ile, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin 
(167)  Müslim, Cenâiz, 104.
(168)  Taberânî, Kebîr, XII, 340; Deylemî, I, 284; Heysemî, III, 44.
(169)  Şir’a
(170)  Buhârî, Îman, 3 Fedâilu’l-Kur’ân, 13; Müslim, Müsâfirîn, 259-261; Ebû Davud,
           Vitr, 18, Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân, 10; Nesâî, İft itah, 69, İbn-i Mâce, Edeb, 52.
(171)  Ebû Bekir bin Hallâl, el-Kırâe ınde’l-Kubûr, Beyrut 1424, s. 89, no: 7.
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A de ölülere hediyesi, onlar için dua ve istiğfâr etmektir."» (172)

“Ölülerin duâya olan ihtiyacı, dirilerin yiyeceğe ve içeceğe olan 
ihtiyacından daha fazladır.” (173)

“Allah yolunda yapılan her şey bâkiye inkılâp ederek bekâya 
mazhar olacağı gibi âlem-i berzahta da ziyadar, munis birer man-
zara olarak sahibine fayda sağlarlar.” (174)

➢ b. Husumet yaşandığı halde kabirleri bilinmeyenler için ise 
kabir ziyaretine gidildiğinde mezarlıkta iki elin avuçları herhan-
gi bir kabrin toprağına temas halindeyken “Allahım, soyumdan 
olan veya olmayan üzerimde hakkı olup da kabrini bilmediğim 
ve benim ve soyum üzerindeki tüm hak sahiplerinin ve hatta 
beddua edenlerin cümlesine şahit ol ki ben dünya ve âhiret tüm 
haklarımı helâl ettim ve onların kabirlerinde ruhlarının huzu-
ra kavuşmasını senden niyaz ediyor ve okuduğum Kur’an’dan 
hâsıl olacak sevabı onların ruhlarına hediye ediyorum” diyerek 
100 Fatiha Sûresi okunur.

“Bir kimse tanıdığı kabir yanına gelip selâm verirse, meyyit de 
onu tanır ve selâmına cevap verir. Tanımadığı kabrin başına gelip 
selâm verirse, selâmına cevap verir.” (175)

Abdullah ibni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi 

vesellem Medine’de, kabristan yanından geçiyordu. Kabirlere baka-
rak, «Esselamü aleyküm ya ehlel-kubur! Yağfirullahü lena ve 
leküm, entüm selefüna ve nahnü bil-eser» buyurdu.

Dünyada yakınlarının Kur’an okuyarak ve hayır yaparak seva-
bını kabirdekilere bağışlamalarının onlara fayda vereceği de Pey-
gamberimizin sallallahu aleyhi vesellem uygulamaları ile sabittir. Nitekim 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem 
(172)  Mektûbât-ı Rabbânî 1/104.
(173)  Süyûtî, Şerhu’s-Sudûr, Lübnân 1417, s. 297.
(174)  Risâle-i Nur, Sözler, 49.
(175)  Beyheki
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İKbir mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün azap çekmekte 
olduklarını gördü. Bu iki mezardaki ölülerden birisi hayatında 
koğuculuk yaparak laf taşıyor, diğeri de idrardan sakınmayarak 
temizliğe dikkat etmiyordu. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi 

vesellem yaş bir hurma dalı almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir 
parçayı iki kabre de birer birer dikmiştir. Bunu gören ashab, niye 
böyle yaptığını sorduklarında: "Bu iki dal kurumadığı sürece, o 
ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifl etilmesini umarım." bu-
yurmuşlardır.(176) Kabirlerin üzerine dikilen ağaçların yaptıkları 
zikirler, tesbihler ve ondan istifade eden canlılar, o kabirde yata-
nın deft erine yazılır ve onu dikene sevap kazandırır. "Kim ağaç 
dikiminde bulunursa, onun için ağaçtan hasıl olan ürün mikta-
rınca Allah sevap yazar." (177)

Hz. Hâtem-i Esam : “Bir mezarlığa uğrayıp da oradakilere duâ 
etmeyen ve kendi (âkıbeti)ni düşünmeyen biri; hem kendine, hem 
de oradakilere ihânet etmiş sayılır.” buyurmuştur. (178)

ÇEVREMDEKİLERE HAKKI, HAYRI VE
SABRI TAVSİYE ETMEYE;

İNSANLARI ŞERRİ TERKE DAVET ETMEYE
54 farzın içerisinde yer alan “emr-i bi’l mâruf nehy-i anıl mün-

ker" emrini yerine getirerek nefsimi ve insanları kötülükten men 
edip iyiliği emretmek.

رِ ُمنْكَ َهْونَ َعِن الْ َمْعُروفِ َوَينْ الْ ْيرِ َوَيأُْمُرونَ بِ ُعونَ ِالَى الْخَ ةٌ َيدْ ْم اُمَّ ْن ِمنْكُ تَكُ  َولْ
ِلُحونَ ُمفْ ِئكَ ُهُم الْ َواُولٰٓ

“İçinizden, insanlığı hayra çağıran, (Kur’an’ın ortaya koyduğu 
(176)  Buhârî, Cenâiz, 82; Müslim, İmân, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26.
(177) Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/415. 
(178)  İhyâ, IV, 868

28.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A evrensel adâlet ölçüleri çerçevesinde) iyiliği emreden ve kötülükleri 
önlemeye çalışan bir topluluk bulunsun. İşte (gerçek anlamda mut-
luluğa ve) kurtuluşa erenler, bunlardır."(179)

NEFSİMİN TEVBE ETTİĞİM GÜNAH VE
HARAMLARI İŞLEYEREK TEKRAR AYNI

GÜNAHLARA DÖNMESİ HALİNDE 3-5-7-11 GÜN 
SADECE SU İLE ORUÇ TUTUP AZ UYUYARAK, 

AZ KONUŞARAK VE İNZİVAYA ÇEKİLİP NEFSİMİ 
YALNIZLIK İLE HAPİS EDEREK TERBİYE ETMEYE; 

İTİKÂFA GİRMEYE
■ Günahtan vazgeçmek ve nefsi terbiye etmek : Nefsinize yeni-

lerek tevbe ettiğiniz bir günahı tekrar işlediğinizde 3 gün su ile oruç 
tutup tekrar tevbe ederek ikinci kez tekrarladığında 5 güne çıkara-
rak her seferinde gün sayısını 2’şer arttırarak biiznillah nefsinizi 
terbiye edebilir, nefsinizi azgınlık ile meyledip işlediği günahtan 
vazgeçirebilirsiniz. Defalarca tecrübe edilmiş ve muhteşem neticeler 
vermiştir. Oruç tüm semâvi dinlerde nefis terbiyesinde uygulanan 
en muazzam bir yöntem ve en masrafsız bir işlemdir. Nefsimizin 
tevbe ettiğimiz günah ve haramları işleyerek tekrar aynı günahlara 
dönmesi üzerine 3 - 5 - 7 - 11 gün sadece su ile oruç tutup, az uyu-
yarak, az konuşarak ve inzivaya çekilip nefsimizi yalnızlık ile hapis 
ederek bu nefis terbiyesini mutlaka yapmalıyız.

SADAKA VERMEYE
ةَ ىَٔ ّيِ ِة السَّ َحَسنَ الْ نَ بِ َرؤُ َما َصَبُروا َوَيدْ ْيِن بِ تَ ْونَ اَْجَرُهْم َمرَّ تَ ِئكَ ُيؤْ اُولٰٓ

ونَ ِفقُ اُهْم ُينْ نَ قْ ا َرزَ َوِممَّ
(179)  Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmran, 3/104.

30.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA

29.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA



91

N
İY

ET
-İ

 S
AY

İK“İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendileri-
ne rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşı-
lığında, mükâfatları kendilerine iki kez verilecektir.” (180)

Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: «Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdu-
lar ki: "Sadaka vermede acele edin. Çünkü belâ sadakanın önüne 
geçemez."» (181)

"Sadaka nasıl mal ile olur. İlim ile dâhi olur. Kavl ile, fiil ile, 
nasihat ile de oluyor." (182)

َل ابِ َبتَْت َسْبَع َسنَ ٍة اَنْ ِل َحبَّ َمثَ ِه كَ ُهْم فٖي َسٖبيِل اللّٰ ونَ اَْمَوالَ ِفقُ ُل الَّذٖيَن ُينْ َمثَ
ُه َواِسٌع َعلٖيٌم اُء َواللّٰ ُه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيشَٓ ٍة َواللّٰ ةُ َحبَّ ٍة ِماىَٔ ُبلَ ّلِ ُسنْ فٖي كُ

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi ba-
şak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. 
Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hak-
kıyla bilendir.” (183)

FAKİR, YETİM, ÖKSÜZ, DUL VE KİMSESİZLERİ
BARINDIRMAYA, OKUTMAYA, DOYURMAYA,

GİYDİRMEYE, YEDİRMEYE,
İÇİRMEYE VE SEVİNDİRMEYE

قٖيَر فَ اِئَس الْ ـبَٓ ِعُموا الْ َها َواَطْ وا ِمنْ لُ كُ ...فَ
"Artık ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire ye-

dirin.” (184)

... رَّ ُمْعتَ اِنـَع َوالْ قَ ِعُموا الْ َها َواَطْ وا ِمنْ لُ كُ ...فَ
(180)  Kur'an-ı Kerim, el-Kasas, 28/54.
(181)  Rezîn tahriç etmiştir. (Câmi'u's-Sagîr şerhi Feyzu'l-Kâdir'de mevcuttur
(182)  Risâle-i Nur, Sözler, 25. Söz.
(183)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/261.
(184)  Kur'an-ı Kerim, el-Hac, 22/28.

31.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A “Onlardan hem kendiniz yiyin, hem de ihtiyacını gizleyen ve 
gizlemeyen fakirlere yedirin.” (185)

ْيٌر ُهْم خَ ْل إِْصَالٌح لَّ اٰمى قُ َيتَ ونَكَ َعِن الْ ...َوَيْسأَلُ
ُمْصِلِح... ِسدَ ِمَن الْ ُمفْ ُم الْ ُه َيْعلَ ْم َواللّٰ كُ َوانُ إِخْ وُهْم فَ اِلطُ خَ  َوإِنْ تُ

«Yetimlere nasıl davranacağınız hakkında sana sorarlar. De 
ki: “Onların durumlarını düzeltmek onları iyi yetiştirmek en 
hayırlı olandır.” Ve onların hayatlarını paylaşırsanız unutma-
yın ki, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozgunculuk yapanla-
rı da düzeltmeye çalışanları da en iyi bilir.» (186)

"Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan 
asla yaklaşamaz." (187)

“Kalbinin yumuşamasını ve hacetinin görülmesini sever misin? 
Yetime merhamet et, onun başını oksa ve ona yediğinden yedir. 
Kalbin yumuşar ve hacetine erişirsin.” (188)

“Kocasız kadınlarla, yoksulların işlerine yardım eden kimse, Al-
lah yolunda cihâd etmiş gibi sevap kazanır.” (189)

KİMSESİZ, YETİM, ÖKSÜZ, FAKİR
BEKÂRLARI EVLENDİRMEYE

VE EVLENMELERİNE YARDIM ETMEYE

ِاْحَسانُ ِاْحَسانِ ِالَّا الْ اُء الْ َهْل َجزَٓ
"İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir?" (190)

ُه اَْجراً َعِظيماً نْ دُ تِ ِمْن لَ َها َوُيؤْ ةً ُيَضاِعفْ كُ َحَسنَ ...َوِانْ تَ
(185)  Kur'an-ı Kerim, el-Hac, 22/36.
(186)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/220.
(187)  Ebû Mûsa (rahmetullahi aleyh) Taberânî (rahmetullahi aleyh)
(188)  Ravi: Hz. Ebu'd-Derda radıyallahu anh
(189)  Buhârî, Nafakât 1, Edeb 25, 26.
(190)  Kur'an-ı Kerim, er-Rahmân, 55/60. 

32.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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İK“(Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat 

arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.”  (191)

"Bir kimse, akrabasından veya başkasından olan bir yetimi, 
yetim kendisini kurtarana kadar uhdesine alsa, o kimseye Cennet 
vacip olur." (192)

“Müslüman kardeşini sevindirmek mağfirete sebep olur.” (193)

KİMSESİZ, YETİM, ÖKSÜZ, FAKİR ÇOCUKLARI 
SÜNNET ETTİRMEYE; SAĞLIK HİZMETLERİNİ 
KARŞILAMAYA;  TEDAVİLERİNİ YAPTIRMAYA;

KATARAKT AMELİYATI YAPTIRMAYA
اِلَها... ُر اَْمثَ ُه َعشْ لَ ِة فَ َحَسنَ الْ اَء بِ َمْن جَٓ

“Kim bir iyilik yaparsa, ona iyiliğinin on katı karşılık var-
dır.” (194)

“İyilikler fenalıkları giderir.” (195)

Hz. Ebu’d-Derda Uveymir radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben Rasû-
lullah'ı sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyururken işittim: “Fakirleri kollayıp 
gözetiniz. Aranızdaki zayıfl ar sayesinde Allah’tan yardım görüp 
rızıklanırsınız.” (196)

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh : Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle 
buyurmuşlardır: “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi gö-
zetip kollayan kimseyle ben cennette şöyle yanyana bulunacağız.” 
hadis-i şerifi aktaran Malik bin Enes Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem 
yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. (197)

(191)  Kur'an-ı Kerim, en-Nisâ, 4/40.
(192)  Ravi: Hz. Adiyy İbni Hakem radıyallahu anh
(193)  Taberani
(194)  Kur'an-ı Kerim, el-En'âm, 6/160.
(195)  Ebu Nuaym
(196)  Ebu Davud, Cihad 710.
(197)  Müslim, Zühd 42.

33.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA



94

K
U

R
’Â

N
-I

 K
ER

İM
 v

e 
S

Ü
N

N
ET

-İ
 S

EN
İY

Y
E 

IŞ
IĞ

IN
D

A

YOLCUYA, YOLDA KALMIŞA; KOMŞUYA,
 MİSAFİRE YARDIM ETMEYE
VE İKRAMDA BULUNMAYA

ٖه دَ َرّبِ هُٓ اَْجُرُه ِعنْ لَ ِه َوُهَو ُمْحِسٌن فَ َم َوْجَهُه ِللّٰ َبٰلى َمْن اَْسلَ
ونَ ْم َولَا ُهْم َيْحَزنُ ْيهِ ْوٌف َعلَ َولَا خَ

“Bilâkis, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisi-
ni Allah'a teslim ederse, artık onun Rabbi Katında ecri vardır. 
Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.” (198)

"Allah, celle celâluhu insanlara merhamet etmeyene rahmette bulun-
maz." (199)

AÇ VE YARALI İNSANLARA VE HAYVANLARA 
YARDIM EDİP TEDAVİ ETMEYE VE ETTİRMEYE

... َوانِ ُعدْ ِم َوالْ ِاثْ وا َعلَى الْ َعاَونُ ۈى َولَا تَ ّرِ َوالتَّقْ بِ وا َعلَى الْ َعاَونُ ...َوتَ
“İyilik etmek ve fenalıktan sakındırmak hususunda birbiri-

nizle yardımlaşın!” (200)

“Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu 
ve içine indi; su alıp dışarı çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek, dili bir 
karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duru-
yordu. Adam kendi kendine “bu köpek de tıpkı benim gibi pek su-
samış” deyip hemen kuyuya indi, mestini su ile doldurdu ve mesti 
ağzına alarak yukarıya çıktı ve köpeği suladı. Onun bu hareketin-
(198)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara, 2/112.
(199)  Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, Tirmizi, Birr 16.
 (200)  Kur'an-ı Kerim, el-Maide, 5/2.

34.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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İKden Allah Teâlâ hoşnut oldu ve adamı bağışladı.”
Sahâbîler: - Ey Allah’ın Resûlü! Bizim için hayvanlardan dolayı 

da sevap var mı? dediler. Resûl-i Ekrem: “Her canlı sebebiyle sevap 
vardır” buyurdu. (201)

“Bana namazda cehennem gösterildi. Cehennem ateşi bana o 
kadar yaklaşmıştı ki ben: Allahım! Ben de cehennemliklerle (ateşe 
atılanlarla) beraber miyim, diye telaşlandım. Orada bir kadın gör-
düm. Bu kadının yüzünü bir kedi tırmalıyordu.

-Bu kadının günahı nedir, diye azap meleklerine sorduğumda,
-Bu kadın dünyada bir kediyi aç olarak ölünceye kadar hapset-

ti, diye cevap verdiler.” (202)

“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzünde-
kilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler.” (203)

ZEKERİYYA SOFRASI KURARAK 
YEMEK VERMEYE

Zekeriyya sofrası diye adak yapmak bid’attir. (204) 
Zekeriyya sofrasının özelliği, sofrada 41 çeşit yiyeceğin bu-

lunmasıdır. Aslı itibariyle israft an ve külfetten ibarettir, bid’attir. 
Misafire ikram için külfete girilmez, israf haramdır. “Zekeriyya 
Peygamber sofrası” ya da “Peygamber sofrası” diye adlandırılan 
bu sofranın peygamberlerin yemek ahlâkı ile alakası yoktur. 
Peygamberlere ift iradır. Bu isimle adanılan nezir ve adaklarınızı 
yerine getirdikten sonra aynı şekilde adak adamaktan kesinlikle 
sakının.
(201)  Buhârî, Müsâkât 9, Mezâlim 23, Edeb 27; Müslim, Selâm 153.
           Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 44; İbni Mâce, Edeb 8.
(202)  Buhari, Mûsakât, 9.
(203)  Ebu Davud, Edeb, 66 / Tirmizi, Birr, 16.
(204)  Saadet-i Ebediyye.

36.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A فٖيَن ُمْسرِ ُه لَا ُيِحبُّ الْ وا ِانَّ فُ ْسرِ َرُبوا َولَا تُ وا َواشْ لُ ...َوكُ
“Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri 

sevmez.” (205)

َياطٖيِن... َوانَ الشَّ وا ِاخْ انُٓ ٖريَن كَ ُمَبذِّ ِانَّ الْ
“Muhakkak ki israf edenler, Şeytanların kardeşleridir.” (206) 

َعاُم... نْ أَ ُل الْ كُ أْ َما تَ ونَ كَ لُ كُ ُعونَ َوَيأْ َمتَّ ُروا َيتَ فَ ...َوالَّذٖيَن كَ
"İnkâr edenler dünyada zevklenirler (dünya hayatının zev-

kini düşünürler) ve hayvanların yediği gibi yerler." (207)

"Mü'min bir mideyle (bir kişilik) yer (içer), kâfir ise yedi kişilik 
yer (içer)." (208)

Hz. Ömer radıyallahu anh halifeliği döneminde bir gün Ebu Hurey-
re’ye radıyallahu anh;

- "Bende Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi vesellem sünnetine aykırı bir şey 
görüyorsan söyle" demişti. O da;

- "Evet görüyorum, sofranızda iki çeşit katık bulunduruyorsu-
nuz. Bundan başka sünnete aykırı bir halinizi asla görmedim" de-
miş.

Bu ifade üzerine Hz. Ömer radıyallahu anh ağlamış ve bundan sonra 
sofrasında iki çeşit katık bulundurmamıştı.

(205)  Kur'an-ı Kerim, el-Â'raf 7/31.
(206)  Kur'an-ı Kerim, el-İsrâ 17/27.
(207)  Kur'an-ı Kerim, el-Muhammed 47/12.
(208)  Buhari, Et'ıme, 12.

Sütünde haram olanın dişi harama karışır,
Haramzâde doğan günahta şeytanla yarışır...

Kucak  bebeklerine; sadaka olarak mama vermek

sütünüze karışan haramları temizler...
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İK

BENİM, EŞİMİN VE SOY VE ZÜRRİYETLERİMİZDEN 
ADANIP DA YERİNE GETİRİLMEYEN ADAKLARI 

KESMEYE, KESTİRMEYE VE
VERİLEN SÖZLERİ YERİNE GETİRMEYE...

ADAK KURBANI, ŞÜKÜR KURBANI
KESMEYE, KESTİRMEYE...

EVLÂDIMIN AKİKA KURBANINI KESMEYE, AN-
NE-BABAMIN BENİM İÇİN KESTİRMEDİKLERİ 

AKİKA KURBANINI KESTİRMEYE...
Resulullah sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki :
“Yeni doğan çocuk (şeytanın etkisi altından) ancak akika 

kurba nını kesmekle kurtulabilir. Öyleyse onun için kurban kesip ve 
şeytanın eziyetinden kurtarın. Buna aynı zamanda şükran kurba-
nı da denilir. Akika kurbanı, doğan çocuğun yedinci günü tamam-
lanınca kesilir. İsim verilir, başı tıraş edilir.” Sevgili Peygamberimiz 
sallallahu aleyhi vesellem ölmeden evvel hayvanın kellesinin vücudundan 
koparılıp ayrılmasını yasak kılmıştır. (209)

ى ِفيِه، َوُيـْحلَُق َرأُْسُه ِعِه، َوُيَسمَّ ُه َيْوَم َسابِ َبُح َعنْ ذْ ِتِه، تُ َعِقيقَ َهٌن بِ الٍَم ُمْرتَ لُّ غُ كُ
"Yeni doğan her çocuk, akikası karşılığında rehindir (Akikası 

kesilmeden ölürse, kıyâmet günü anne ve babasına şefaat etmekten 
men edilir). Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir, o günde 
kendisine isim verilir ve başı tıraş edilir." (210)

■ Adaklar ismi ile adanıldığı (koç, koyun, keçi, inek, dana, 
deve, tavuk, horoz vb.) şekilde yerine getirilmelidir.
(209)  İmam Suyuti, Camiu’s-Sağir Ve Tercemesi, Aydın Yayınevi: 1/928
(210)  Tirmizî; hadis no: 1522. Ebu Dâvud; hadis no: 2838. İbn-i Mâce; hadis no: 3164. 
           Elbânî, "İrvâu'l-Ğalîl'; c: 4, s: 385'te hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

37.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A ■ Adağını yerine getiremeyecek fakir kimseler adaklarının ye-
rine geçmesi niyeti ile 10 gün peşpeşe oruç tutarak Allah’tan celle 

celâluhu kabul etmesini ve adak lânetini üzerlerinden kaldırmasını 
murat ve niyaz etmeliler.

■ Soydan intikal eden adaklar soyun vârisleri tarafından kesi-
lerek yerine getirilebilir.

■ Adak; soy bağı, kan bağı, nikah bağı bulunan akrabalardan 
kimseye verilmez. Verildiği ve yenildiği takdirde adak bozulur, 
yeniden Îfâsı gerekir.

Arapça’da nezir (nezr) diye ifade edilen adak; fıkıh dilinde, 
“bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsinden bir 
şeyi kendisi için vacip kılması”nı ifade eder. Diğer bir deyişle “ki-
şinin sorumlu olmadığı halde farz veya vacip cinsinden bir ibadeti 
yapacağına dair Allah Teâla’ya söz vererek o ibadeti kendisine borç 
kılması”dır. (211)

ُمُه... َه َيْعلَ ِانَّ اللّٰ رٍ فَ ذْ ْم ِمْن نَ ْرتُ ذَ ٍة اَْو نَ قَ فَ ْم ِمْن نَ تُ قْ فَ ا اَنْ َومَٓ
“Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı muhak-

kak Allah bilir.” (212)

وَرُهْم... ذُ وا نُ ُيوفُ ...َولْ
“Adaklarını yerine getirsinler!” (213)

ُه ُمْستَطٖيًرا رُّ انَ شَ ونَ َيْوًما كَ افُ رِ َوَيخَ النَّذْ ونَ بِ ُيوفُ
“(Cennetlik olan iyi insanlar, o kimselerdir ki, dünyada) 

adaklarını yerine getirirler; ve azabı salgın olan bir günden 
korkarlar.” (214)

“Kim bir şeyi adarsa adağını yerine getirsin.” (215)

(211)  Mevsılî, el-İhtiyâr, III, 445.
(212)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/270.
(213)  Kur'an-ı Kerim, el-Hac 22/29.
(214)  Kur'an-ı Kerim, el-İnsan 79/7.
(215)  Nasbu’r-Raye, 3/300.
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İKHz. Peygamberin “Adak, (Allah’ın takdir buyurmuş olduğu) 
hiçbir olayı geri çevirmez. Sadece cimrinin malını eksiltmiş olur.” (216)

“Adak bir şeyi ne ileri alır ne de geri bırakır…” (217)

ADAK NİYETİ NASIL YAPILIR?
Günaha tevbe ve istiğfar yapıldıktan sonra Niyet-i Sâyik yapı-

larak; "Allahım! Benim, eşimin, soy ve zürriyetlerimizden tüm 
ölmüş ve sağların adayıp yerine getirmedikleri, benimde ge-
tirmediğim, unuttukları, benimde unuttuğum tüm adakların, 
yeminlerin, sözlerin, nezirlerin yerine geçmesi niyeti ile ( koç, 
koyun, inek, dana, tavuk, horoz….vs... ) kesmeye/kestirmeye/da-
ğıtmaya. Allahım kabul eyleyiver, beni ve soyumu bu lânetten 
kurtarıver." (âmin)

ADAK ADAMANIN VE KESMENİN HÜKMÜ

َمْن يِ فَ َهدْ ْيَسَر ِمَن الْ َما اْستَ َحّجِ فَ ُعْمَرِة ِالَى الْ الْ َع بِ َمتَّ َمْن تَ ْم فَ تُ ا اَِمنْ ِاذَٓ  ...فَ
... ةٌ اِملَ َرةٌ كَ ْم ِتلْكَ َعشَ ا َرَجْعتُ َحّجِ َوَسْبَعٍة ِاذَ اٍم ِفي الْ ِة اَيَّ ٰلثَ ِصَياُم ثَ دْ فَ ْم َيجِ لَ

“Sağlıklı ve emniyette olduğunuzda, hacdan önce umre ya-
pan gücünün elverdiği türden bir kurban kessin, ama kurbana 
gücü yetmeyen, hac sırasında üç gün ve döndükten sonra yedi 
gün, yani tam on gün oruç tutsun..” (218)

Hedy Kurbanı Hükmü : Deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlar-
dan olduğunda "bedene", koyun keçi cinsinden olduğunda "dem" 
adını alan hedy kurbanı nâfile ve vâcip olmak üzere ikiye ayrılır. 
Nâfile hedy, hac ya da umre niyetiyle Mekke'ye giden kişinin kur-
ban kesmesini vâcip kılacak herhangi bir mükellefiyeti olmaksı-
zın sırf Allah rızası için kestiği kurbandır. Hz. Peygamber'in bu 
amaçla 100 deve kurban ettiği nakledilmektedir. (219) Vâcip hedy 
(216)  Buhârî, Eymân, 26.
(217)  Müslim, Nezir, 2.
(218)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/196.
(219)  Dârimî, "Menâsik", 34; Buhârî, "Hac", 121-122; İbn Mâce, "Menâsik", 84.
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A ise iki türlüdür. Birincisi, adak sebebiyle kişinin zimmetinde borç 
olarak tahakkuk eden hedydir. İkincisi, temettû veya kırân hac-
cı yapan kimselerin kesmek zorunda oldukları şükür kurbanı ile 
hac ve umrenin vâciplerinden birinin yerine getirilmemesi veya 
ihram yasaklarına uyulmaması halinde kesilen ceza kurbanıdır. 
Şükür kurbanının en faziletlisi sırasıyla deve, sığır ve koyundur. 
Bu kurbanı kesemeyenler üç günü hac sırasında, yedi günü hac-
dan sonra olmak üzere on gün oruç tutarlar. Ceza kurbanı ise 
çiğnenen yasağın türüne göre büyükbaş veya küçükbaş hayvan 
olmak üzere farklılık arzeder. (220)

Adak adadığı halde adak kesmeye gücü yetmeyenler keff âre-
ten yukarıdaki bahsi geçen 10 gün orucu tutarak tevbe ederek 
Allah’ın rahmetine sığınmaları tavsiye edilir.

Adak Kurbanı Hükmü : Adak adamak mekruh, adanmış 
adağı adanıldığı şekilde ismi ile (koç, koyun, keçi, inek, dana, 
deve, tavuk, horoz vb.) yerine getirmek vaciptir. Adağını yerine 
getirebilecek maddi imkana sahip olmayan kimseler ayetin işaret 
ettiği mânâ cihetinde adaklarının yerine geçmesi niyeti ile 10 gün 
peşpeşe oruç tutabilirler.

... ودِ ُعقُ الْ وا بِ يَن ٰاَمنُٓوا اَْوفُ َها الَّذِ ا اَيُّ يَٓ
"Ey Îmân edenler! Akitlerinizi (Rabbinize ve birbirinize ver-

diğiniz sözlerinizi ve yaptığınız anlaşma metinlerinizi) yerine 
getirin." (221)

ÖLMÜŞ ANNE BABANIN ORUÇ ADAKLARINI
SAĞ OLAN ÇOCUKLARI TUTABİLİR Mİ?

“Sa’d bin Ubade radıyallahu anh, Rasulullah'a sallallahu aleyhi vesellem : Annesi-
nin bir adak adadığını fakat bunu yerine getiremeden vefât ettiğini 
söyleyerek bunun hükmünü sordu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi vesellem : 
(220)  bk. Bedene; Dem; Fidye; Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.
(221)  Kur'an-ı Kerim, el-Mâide 5/1.
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İK«Annenin adına onun adağını sen yerine getir» buyurdu.” (222)

İbnu Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor: Bir kadın Rasûlullah’a aleyhis-

salâtu vesselâm gelerek: "Annem vefat etti, üzerinde de nezir orucu bor-
cu var, kendisine bedel oruç tutabilir miyim?" dedi. Rasûlullah: 
"Annen üzerinde borç olsaydı da sen ödeyiverseydin, bu borç onun 
yerine ödenmiş olur muydu?" diye sordu. Kadın: "Evet!" deyince, 
Efendimiz : "Öyleyse annene bedel oruç tut!" buyurdu. (223)

SAĞ OLAN BİR KİMSE, SAĞ OLAN
BİR BAŞKA KİMSE ADINA ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
İmam Malik'e ulaştığına göre İbnu Ömer radıyallahu anh, "Bir kimse-

nin diğer bir kimse yerine oruç tutmasını veya bir kimsenin başka 
bir kimse yerine namaz kılmasını münker (haram, günah) adde-
derdi (sayardı)." (224)

NAFİLE ORUÇ; SÜNNET ORUÇLARI; HZ. DAVUT 
ORUCU; YEMİN KEFFÂRETİ ORUCU TUTMAYA
Sünnet Oruçlar :
Pazartesi-Perşembe günü orucu;
Şevval ayında altı gün oruç;
Eyyâm-ı Biyz yani Hicri ayın 13-14-15. günü orucu;
Zilhicce'nin ilk 10 günü orucu (10. gün Bayram!!!) (225),
Muharrem'in ilk 10 günü orucu (10. gün aşure günü).

(222)  Müslim 3092.
(223) Buhari, Savm 42; Müslim, Savm 156, (1148); Ebu Davud, Eyman 25, (3307, 3308); 
           Tirmizi, Savm 22, (716)
(224) Muvatta, sıyam 43, (1, 303). 
(225) Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutulur. Kurban Bayramı günü oruca niyet edilir
           ve bayram yemeğiyle ve kesilen kurbanın etiyle sabah ift ar edilir... 
           Diğer türlü bayram günleri oruç tutmak haramdır.

38.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A Ebû Hüreyre'den radıyallahu anh; Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle 
buyurdu: "Pazartesi ve perşembe günleri ameller (Allah'a) arz olu-
nur. Ben, oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim." (226)

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor : "Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm pazar-
tesi-perşembe günlerinde oruç(la sevap) arardı."  (227)

Ebu Eyyûb el-Ensâri radıyallahu anh : «Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem : 
"Herkim ramazan orucunu tutar sonra ona şevval ayından altı 
gün oruç eklerse bu sene orucu tutmuş gibidir"» (228)

İbnu Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor: "Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm 
eyyam-ı biyzde oruç tutmayı hazerde (memleketinde) de seferde 
(yolculukta) de bırakmazdı." (229)

Abdullah İbnu Katade İbni Milhan el-Kaysi, babasından ra-

dıyallahu anhuma anlatıyor: "Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm, bize eyyam-ı biyz-
de yani ayın onüç, ondört ve onbeşinci günlerinde oruç tutmamızı 
emrederdi ve «Bunlar yıl orucu vaziyetindedir» derdi.'' (230)

Hüneyde İbnu Halid hanımından, o da Rasûlullah'ın aleyhis-

salâtu vesselâm zevcelerinden birinden anlatıyor: "Rasûlullah Zilhic-
ce'den dokuz günle Aşura günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç 
gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı." (231)

KADIN KOCASINDAN İZİNSİZ
NAFİLE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: «Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm 
buyurdular ki: "Kadın, kocası varken izin almadan (nafile) oruç 
tutmasın."» Ebu Davud'un rivayetinde, "Ramazan dışında" ziya-
desi vardır. (232)

(226)  Tirmizî, Savm 44. Ayrıca bk. Müslim.
(227)  Tirmizi, Savm 44, (745); Nesai, Savm 70, (4, 202, 203); İbnu Mace, Sıyam 42, (1739).
(228) Müslim (1164/204) Ebu Davud (2433) Tirmizi (759) İbni Mace (1716). 
(229)  Nesai, Savm 70, (4, 198).
(230)  Ebu Davud, Savm 68, (2449); Nesai, Savm 83, (4, 220, 221).
(231)  Ebu Davud, Savm 61, (2437); Nesai, Savm 83, (4, 220).
(232)  Buhari, Nikah 84; 86; Müslim, Zekat 84, (1026);. Ebu Davud, Savm 74, (2485).
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TEHECCÜD NAMAZI, İŞRAK NAMAZI,
DUHA NAMAZI, EVVÂBİN NAMAZI,

TESBİH NAMAZI KILMAYA
“Geceleyin namaz kılmayı sakın ihmâl etmeyin! Çünkü o, siz-

den evvelki sâlih kimselerin âdetidir. Geceleyin ibâdet etmek, Al-
lâh’a yaklaştırıcı, günâhlara keff âret sebebi, vücûdu hastalıklardan 
koruyucu ve günâhlardan alıkoyucudur.” (233)

ْمُس َع الشَّ لُ طْ َه َحتَّى تَ ُر اللّٰ كُ َعدَ َيذْ مَّ قَ اةَ ِفي َجَماَعٍة، ثُ دَ غَ َمْن َصلَّى الْ
ٍة امَّ ٍة، تَ امَّ ٍة، تَ امَّ ٍة َوُعْمَرٍة، تَ أَْجرِ َحجَّ ُه كَ انَْت لَ ْيِن، كَ َعتَ مَّ َصلَّى َركْ ثُ

"Bir kimse sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra (mes-
cidde) oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olursa, 
güneş doğduktan sonra da iki rekât (İşrak) namazı kılarsa, bir 
tam nâfile hac ve umre sevabına nâil olur, bir tam nâfile hac ve 
umre sevabına nâil olur, bir tam nâfile hac ve umre sevabına 
nâil olur." (234)

Bir Hadis-i Kudsîde şöyle buyurulur: “Ey Âdemoğlu, gününün 
ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gös-
terme ki, günün sonunda seni korumayı tekeff ül (kefil olma, so-
rumluluğu üzerine alma) edeyim.” (235)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) nama-
zı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir. (236)

“Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için 
bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir 
(233)  Tirmizî
(234)  Tirmizî; hadis no: 586. Elbânî de Sahih-i Sünen-i Tirmizî'de hadisin
           hasen olduğunu belirtmiştir.
(235)  Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 12
(236)  Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83.

39.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A sadakadır, her tehlîl bir sadakadır, emr bi’l-ma’rûf bir sadakadır, 
nehy ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşluk-
ta kılacağı iki rekât namaz kâfî gelir.” (237)

«Evvâbîn», tevbe edip Allah’a sığınanlar ve ona yönelenler 
anlamına gelir. Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm, evvâbîn namazının 
vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir.(238) Bunun yanı sıra 
akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (239) için de, “Ev-
vâbîn Namazı” tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve 
halk arasında akşam namazından sonraki namaz olarak kulla-
nım daha yaygındır.

“Akşamla yatsı arasındaki namaza dikkat edin, zira bu namaz 
gün içinde eğlenme ve yanlış işlere bulaşmadan ötürü oluşan ma-
nevi kirleri giderir ve günün sonunu güzelleştirir.” (240)

“Kim akşam namazından sonra altı rekat kılarsa, deniz köpüğü 
kadar günahı olsa bile aff olur.” (241)

İbn-i Abbâs ve Ebû Râfî radıyallahu anhuma anlatıyor: Rasûlullah sallallahu 

aleyhi vesellem amcası Abbâs bin Abdülmuttalib'e dediler ki :
"Ey Abbâs, ey amcacığım! Sana bir iyilik yapayım mı? Sana ba-

ğışta bulunayım mı? Sana ikram edeyim mi? Sana on hasleti nasıl 
yapacağını bildireyim mi? Eğer sen bunu yaparsan Allâh senin bü-
tün günahlarını; önceki-sonraki, eski-yeni, hatâen yapılan, kasden 
yapılan, küçük-büyük, gizli-açık yani hepsini aff eder. Bu on has-
let şunlardır : Dört rek'at namaz kılarsın. Her bir rek'atte Fâtiha 
sûresi ve bir sûre okursun. Birinci rek'atte kıraati tamamlayınca, 
ayakta olduğun hâlde on beş kere 'subhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi 
ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhu ekber' dersin. Sonra rükû yapıp orada 
(237)  Müslim, Müsâfirîn, 84.
(238) Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; 
          Dârimî, Salât, 153. 
(239) Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat, I, 250; VII, 191. 
(240)  Abdurrezzak, Musannaf, III, 44; Kenzu’l-Ummal, VII, 387.
(241)  Ebû Nuaym el-İsfahanî, Ma’rifetu’s-Sahabe, XIV, 486.
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İKaynı tesbihi on kere söylersin, rukûdan başını kaldırır on kere daha 
söylersin. Daha sonra secde yapıp aynı tesbihi on kere söylersin. 
Secdeden başını kaldırınca da on kere tekrarlarsın. Tekrar secdeye 
varıp yine on kere aynı tesbihi söylersin. İkinci secdeden başını kal-
dırınca da on kere söylersin. Böylece bir rekatte bunları yetmiş beş 
defâ söylemiş olursun. Aynı şeyleri dört rek'atte de yaparsın. Diler-
sen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haft ada 
bir kere, haft ada yapamazsan ayda bir kere, o da olmazsa yılda bir 
kere yap. Yılda bir kere de kılamazsan hiç olmazsa ömründe bir 
kere yap." (242)

EZAN OKUMAYA, İMAMLIK VE MÜEZZİNLİK
YAPMAYA, MESCİD NAMAZI KILMAYA,

ŞÜKÜR NAMAZI KILMAYA
“Kıyamet günü boyunları en uzun olanlar müezzinlerdir” (243) 
“Müezzine, sesinin gittiği yer boyunca mağfiret edilir. Yaş ve 

kuru her şey onun lehinde şehadet eder. Namaza katılan kimseye 
yirmi beş kat namaz sevabı yazılır. Ve iki namaz arası günahları 
aff edilir.” (244)

“Sizden biriniz mescide girdiği zaman, oturmadan önce iki re-
kat namaz kılsın!” (245)

Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, 
Allâh’ın bu ihsânına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz 
kılardı. (246)

(242) Ebû Dâvud, Tatavvu', 14; Tirmizî, Vitr, 19.  (Tesbih namazı için ilmihallere bakılabilir.)
(243)  Müslim, Salât 14. Ayrıca bk. İbni Mâce, Ezân 5.
(244)  Ebu Dâvud, Salât 31; Nesâî, Ezân 14; İbn Mâce, Ezân 5.
(245)  Buhari 2/540, Müslim 714/69.
(246)  İbniMâce, Salât, 192.
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KUR'AN-I KERİM ÖĞRENMEYE, ÖĞRETMEYE VE
ÖĞRENENLERE YARDIM ETMEYE

قٖيَن ُمتَّ ى ِللْ اُب لَا َرْيَب فٖيِه ُهدً ِکتَ ٰذِلكَ الْ
“O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sa-

kınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”  (247)

“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”(248)

Risâle-i Nur'da Bediüzzaman adresi şöyle anlatır :
"Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübrâ olan Kur’ân-ı Hakîm, 

nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalâtu vesselâm ile vahdâniyet-i İlâhiyeyi o de-
rece kat’î ispat ediyor ki, başka burhana hâcet bırakmıyor. Biz de 
onun tarifine ve medar-ı tenkit olmuş bir iki lem’a-i i’câzına işaret 
ederiz.

İşte, Rabbimizi bize tarif eden Kur’ân-ı Hakîm,
• Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,
• Şu sahâif-i arz ve semâda müstetir künûz-u esmâ-i İlâhiyenin 

keşşafı,
• Şu sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikın mift âhı,
• Şu âlem-i şehadet perdesi arkasındaki âlem-i gayb cihetinden 

gelen iltifâtât-ı Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliyenin hazinesi,
• Şu âlem-i mâneviye-i İslâmiyenin güneşi, temeli, hendesesi,
• Âvâlim-i uhreviyenin haritası,
• Zât ve sıfât ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı,
burhan-ı nâtıkı, tercüman-ı sâtıı,
• Şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi, hikmet-i hakikîsi, mürşid ve 

hâdîsi,..
• Hem bir kitab-ı hikmet ve şeriat,

(247)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/2.
(248)  Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21.
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• Hem bir kitab-ı emir ve davet,
• Hem bir kitab-ı zikir ve marifet gibi,
• Bütün hâcât-ı mâneviyesine karşı birer kitap ve bütün muh-

telif ehl-i mesâlik ve meşârib olan evliya ve sıddıkînin, asfiya ve 
muhakkikînin herbirinin meşreplerine lâyık birer risale ibraz eden 
bir kütüphane-i mukaddesedir.

Sebeb-i kusur tevehhüm edilen tekraratındaki lem’a-i i’câza bak 
ki: Kur’ân hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı 
davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve 
eblâğdır. Ehl-i kusurun zannı gibi değil. Zira, zikrin şe’ni, tekrar ile 
tenvirdir. Duanın şe’ni, terdad ile takrirdir. Emir ve davetin şe’ni, 
tekrar ile te’kittir.

Hem Kur’ân müessistir, bir din-i mübînin esasatıdır ve şu âlem-i 
İslâmiyetin temelleridir ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip 
muhtelif tabakata, mükerrer suallerine cevaptır. Müessise, tesbit 
etmek için tekrar lâzımdır. Te’kid için terdad lâzımdır. Te’yid için 
takrir, tahkik, tekrir lâzımdır." (249)

AYA,

KUR'AN-I KERİM OKUMAYA, KUR'AN HATMİ
YAPMAYA, 41 YASİN-İ ŞERİF OKUMAYA

ْرتٖيًال ْرٰانَ تَ قُ ِل الْ ...َوَرتِّ
“Kur’an’ı da tertil üzere (ağır, sakin ve anlayarak) oku(yup içi-

ne sindir ve ölçü edin!)” (250)

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini 
okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” (251)

(249)  Risâle-i Nur, Sözler, 19. Söz, 14. Reşha.
(250)  Kur'an-ı Kerim, el-Müzzemmil 73/4.
(251)  Müslim, Müsâfirîn 252.
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A "Yâsin, Kur'ân'ın kalbidir. Allah'ı ve âhiret gününü arzu ederek 
Yâsin okuyan kimsenin geçmiş günahı aff edilir. Onu ölülerinize 
okuyunuz." (252)

KUR'AN TEFSİRLERİ OKUYUP TEFEKKÜR
YAPMAYA, KUR'AN VE ÎMÂN HAKİKATLERİNİ

ÖĞRENMEYE VE TEBLİĞ YAPMAYA
اِلَحاتِ وا الصَّ وا َوَعِملُ ْسرٍ ِالَّا الَّذٖيَن ٰاَمنُ َسانَ لَفٖي خُ ِانْ َعْصرِ ِانَّ الْ  َوالْ

ْبرِ الصَّ َواَصْوا بِ َحِقّ َوتَ الْ َواَصْوا بِ َوتَ
"Asr´a yemin olsun ki, insan mutlaka bir ziyandadır.Ancak 

Îmân edenler, sâlih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı 
tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır." (253)

َجاِهِليَن نَّ ِمَن الْ ونَ كُ ا تَ لَ ...فَ
"Sakın ha cahillerden olma." (254)

... ي الَّذٖيَن َيْعلَُمونَ َوالَّذٖيَن لَا َيْعلَُمونَ  ...َهْل َيْستَوِ
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?.." (255)

ًما ْدنٖي ِعلْ ّبِ زِ ْل رَّ ...َوقُ
“De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır.” (256)

ا... ؤُ ُعلَمٰٓ ِه الْ َه ِمْن ِعَبادِ ى اللّٰ شَ َما َيخْ ...ِانَّ
“Kulları içinden ancak ilim sahibi olanlar, Allah´tan (gere-

ğince) korkar.” (257)

Enes bin Mâlik'ten radıyallahu anh rivâyet edildiğine göre, Rasûlul-
(252)  Ebû Davud Cenâiz 20; İbn Mace, Cenâiz 4; İbn Hanbel, Müsned V, 26, 27.
(253)  Kur'an-ı Kerim, el-Asr 103/1-3.
(254)  Kur'an-ı Kerim, el-En'âm 6/35.
(255)  Kur'an-ı Kerim, ez-Zümer 39/9.
(256)  Kur'an-ı Kerim, et-Tâhâ 20/114.
(257)  Kur'an-ı Kerim, et-Fatır 35/28.
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İKlah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “İlim talep etmek her Müs-
lüman üzerine farzdır.” (258)

َعُه بِ ُل أُُجورِ َمْن تَ ْجرِ ِمثْ أَ ُه ِمَن الْ انَ لَ ى كَ «َمْن َدَعا إِٰلى ُهدً
« ْيئاً ِهْم شَ ِلكَ ِمْن أُُجورِ ُص ذَ  لَا َينْقُ

“Hidâyete davet eden kimseye, kendisine uyanların seva-
bı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey 
azaltmaz.” (259)

İLİM VE ZİKİR MECLİSLERİNDE BULUNMAYA
VE İNSANLARI BU MECLİSLERE

DAVET ETMEYE
Sehl İbni Sa’d'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Nebî  sallalla-

hu aleyhi vesellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle dedi: “Allah’a yemin ederim ki, 
Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuş-
turması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere 
(bu asrın en kıymetli mal ve mülkü ile kıyas edilsin) sahip olman-
dan daha hayırlıdır.” (260)

KUR'AN  OKUYARAK VE ANLAMAYA ÇALIŞARAK 
ZİKİR YAPMAYA

Allah’ı zikretmek ile Allah’ı tesbih etmeyi birbirinden ayırmak 
gerekir. Kur'an lafzını gözleri ile okuyan ve mânâlarını kalplerine 
indirmeyen ve ilâhi vahyin emir ve yasaklarını aklen idrak edip 
(258) İbn Mâce (224); Taberânî, el-Evsat 9. 
(259) Müslim, İlim 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, İlim 15;
          İbni Mâce, Mukaddime 14. 
(260)  Buhârî, Fezâilü’l-ashâb 9, Meğâzî 38; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe 34.
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A anlamayan mânadan uzaklaşmış âhirzaman insanlarına mânen 
ihtar eder ve der ki;

آِء ْحشَ فَ نْٰهى َعِن الْ لٰوةَ تَ لٰوةَ إِنَّ الصَّ ابِ َوأَِقِم الصَّ ِکتَ ْيكَ ِمَن الْ لَ ُل َمآ أُوِحَى إِ تْ  اُ
ْصنَُعونَ ُم َما تَ ُه َيْعلَ َبُر َواللّٰ ِه أَكْ ُر اللّٰ كْ رِ َولَذِ ُمنْكَ َوالْ

“Sana vahiy olarak inen Kitabı (mânâsını idrak ederek anla-
mak ve gereği üzere Allah’a ibadet etmek ve O’ndan sakınmak için) 
güzel güzel oku ve namazı kıl! Muhakkak sahih namaz edepsiz-
likten ve çirkin işlerden alıkoyar.

Muhakkak Allah´ı anmak en büyük iştir ve Allah, her ne iş-
lerseniz bilir.” (261)

لُوُب قُ َمِئنُّ الْ طْ ِه تَ رِ اللّٰ كْ ذِ ...أَلَا بِ
“Bilin ki, kalplerin yatışıp rahatlaması Allah’ın zikri ile 

olur.” (262)

َرُه كَ اَء ذَ َمْن شَٓ ِكَرةٌ فَ ذْ ُه تَ ٓا ِانَّ لَّ كَ
“Şüphesiz ki, Kur'an, bir zikirdir (öğüttür). Artık kim dilerse 

onu okuyarak öğüt alır.” (263)

ZİKİR, TESBİH VE İSTİĞFAR YAPMAYA
دٖيَن اجِ ْن ِمَن السَّ كَ َوكُ َحْمدِ َرّبِ ـْح بِ َسّبِ فَ

"Sen Rabb'ini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol." (264)

َاْعٰلى ّكَ الْ ِّح اْسَم َربِ َسبِ
"Rabb'inin yüce adını tesbih et (O 'nun eksikliklerden uzak 

olduğunu an)." (265)

(261)  Kur'an-ı Kerim, el-Ankebût 29/45.
(262)  Kur'an-ı Kerim, er-Ra’d 13/28.
(263)  Kur'an-ı Kerim, el-Müddessir 74/54-55.
(264)  Kur'an-ı Kerim, el-Hicr 15/98.
(265)  Kur'an-ı Kerim, el-A'lâ 87/1.
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"İKİNCİ NOKTA: Şeytanın mühim bir desisesi, insana kusu-
runu itiraf ettirmemektir, tâ ki istiğfar ve istiâze yolunu kapasın. 
Hem nefs-i insaniyenin enâniyetini tahrik edip, tâ ki nefis kendini 
avukat gibi müdafaa etsin, âdeta taksirattan takdis etsin."

"Evet, şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. 
Görse de, yüz tevil ile tevil ettirir. ٌة ِليلَ ِلّ َعْيبٍ كَ َضا َعْن كُ ّ -sır َوَعْيُن الرِ
rıyla, nefsine nazar-ı rıza ile baktığı için, ayıbını görmez. Ayıbını 
görmediği için itiraf etmez, istiğfâr etmez, istiâze etmez, şeytana 
maskara olur. Hazret-i Yusuf aleyhisselâm gibi bir peygamber-i âlîşan 
ّى وِء ِاالَّ َما َرِحَم َربِ السُّ اَرةٌ بِ َس ََالمَّ ِسى ِانَّ النَّفْ فْ ىُٔ نَ ّ َبرِ  dediği halde, nasıl َوَما اُ
nefse itimad edilebilir?"

"Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, 
istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın şer-
rinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir 
kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve 
kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, aff a müste-
hak olur." (267)

«LÂ İLÂHE İLLALLAH» İLE SENİN ULUHİYETİNİ
KABUL VE İLAN ETMEYE

حٖيُم ْحٰمُن الرَّ ْم ِاٰلٌه َوا ِحدٌ لَٓا ِاٰلَه ِالَّا ُهَو الرَّ َوِاٰلُهکُ
“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, 

Rahmân’dır, Rahîm’dir.” (268)

(266)  Müslim, Musâfirûn, 84, Zekât, 53; Ahmed b. Hanbel, V/167, 168.
(267) Risâle-i Nur, Lem'alar, On Üçüncü Lem'a. 
(268)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/163.
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A "Îmânınızı Lâ ilâhe illâllah ile yenileyiniz." (269)

«"Îmânınızı Lâ ilâhe illâllah ile yenileyiniz."ın hikmetini soru-
yorsunuz. Onun hikmeti çok Sözlerde zikredilmiştir. Bir sırr-ı hik-
meti şudur ki:

İnsanın hem şahsı, hem âlemi her zaman teceddüt (yenileme) ettik-
leri için, her zaman tecdid-i Îmâna (İmânı yenilemeye) muhtaçtır. Zira in-
sanın herbir ferdinin mânen çok efradı (ferdleri) var. Ömrünün seneleri 
adedince, belki günleri adedince, belki saatleri adedince birer ferd-i 
âhar (ayrı bir ferd) sayılır. Çünkü, zaman altına girdiği için, o ferd-i va-
hid (tek ve yalnız olan Allah) bir model hükmüne geçer, hergün bir ferd-i âhar 
(ayrı bir ferd) şeklini giyer.

Hem insanda bu taaddüt (çoğalma) ve teceddüt (yenilenme) olduğu gibi, 
tavattun (vatan tuttuğu) ettiği âlem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine 
gelir. Daima tenevvü (çeşitlenerek çoğalıyor) ediyor, hergün başka bir âlem 
kapısını açıyor.

Îmân ise, hem o şahıstaki her ferdin nur-u hayatıdır, hem girdi-
ği âlemin ziyasıdır. Lâ ilâhe illâllah ise, o nuru açar bir anahtardır.

Hem insanda madem nefis, hevâ ve vehim ve şeytan hükmedi-
yorlar; çok vakit Îmânını rencide etmek için, gafl etinden istifade 
ederek, çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle İmân nurunu ka-
parlar.

Hem zâhir-i şeriate muhalif düşen ve hattâ bazı imamlar na-
zarında küfür derecesinde tesir eden kelimat ve harekât eksik ol-
muyor. Onun için, her vakit, her saat, hergün tecdid-i Îmâna (Îmânı 

yenilemeye) bir ihtiyaç vardır.» (270) 

(269)  Müsned, 2:359; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 2:415; Hâkim, el-Müstedrek, 4:256; 
           el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1:52. 
(270)  Risâle-i Nur, Mektubat, 26. Mektup.

İnsan ve cin şeytanlarının günahları insanlara aşılayarak
dünyayı belâlara, âfetlere, coronalara ve yakın bir kıyamete 

hamile bırakmalarının tek ilacı ve aşısı
tevbe ve istiğfardır...
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«LÂ İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHANEKE,
İNNİ KÜNTÜ MİNE'Z-ZÂLİMÎN» DİYEREK

SADECE SANA SECDE ETMEYE
اِلمٖيَن  نُْت ِمَن الظَّ ي كُ ٓا اَنَْت ُسْبَحانَكَ ِانّٖ ...لَٓا ِاٰلَه ِالَّ

“Senden başka ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıktan, 
eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık eden-
lerden oldum” (271)

“Yûnus’un balığın karnındaki duası ي ِانّٖ ُسْبَحانَكَ  اَنَْت  ٓا  ِالَّ ِاٰلَه   لَٓا 
اِلمٖيَن نُْت ِمَن الظَّ  şeklinde idi. Sıkıntıya düşmüş ve başı belâya düçâr كُ
olmuş hangi müslüman bu duayı yaparsa, Allah Teâlâ mutlaka 
onun duasını kabul buyurur.” (272)

ٓا اَنَْت -Senden başka ilâh yoktur." cümlesiyle istikba" لَٓا ِاٰلَه ِالَّ
limize, َُسْبَحانَك "Sen her noksandan münezzehsin." kelimesiyle 
dünyamıza, اِلمٖيَن الظَّ ِمَن  نُْت  ي كُ -gerçekten ben kendine zulme" ِانّٖ
denlerden oldum.” fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb 
etmeliyiz. (273)

«SÜBHANALLAH» DİYEREK SENİ TÜM KUSUR
VE NOKSANLARDAN TAKDİS ETMEYE

ِق لْ ُرونَ فٖي خَ كَّ فَ ْم َوَيتَ هِ وبِ ُعوداً َوَعٰلى ُجنُ َه ِقَياماً َوقُ ُرونَ اللّٰ كُ  اَلَّذٖيَن َيذْ
ارِ اَب النَّ ا َعذَ ِقنَ ا َباِطًال ُسْبَحانَكَ فَ َت ٰهذَ لَقْ ا َما خَ نَ َاْرِض َربَّ ٰمَواتِ َوالْ السَّ
"Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatar-

(271)  Kur'an-ı Kerim, el-Enbiyâ 21/87.
(272)  Tirmizî, Deavât 81; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 170.
(273) Risâle-i Nur, Lem'alar, Birinci Lem'a.
           bk. Buhârî, Ezan: 149, Tevhid, 9; Müslim, Zikr: 47-48, Hudûd: 23.

48.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA

49.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A ken (her vakit) Allah'ı zikrederler, göklerin ve yerin yaratılışı 
hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! 
Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ve takdis ederiz. Bizi 
cehennem azabından koru!" (274)

“Sübhanallah demek mizanın yarısını doldurur. Elhamdülillah 
demek ise teraziyi doldurmuş olur. Allah’tan başka gerçek ilah yok-
tur, sadece O vardır, diyen kimse ile Allah arasında hiçbir perde 
yoktur. Cennette kendisiyle beraber oluncaya kadar”(275)

"İKİNCİ NÜKTE: İbadetin manası şudur ki: Dergâh-ı İlahîde 
abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin 
ve kudret-i Samedaniyenin ve rahmet-i İlahiyenin önünde hayret 
ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı, nasılki 
ubudiyeti ve itaati ister; rububiyetin kudsiyeti, paklığı dahi ister ki: 
Abd, kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbını bütün nekaisten 
pâk ve müberra ve ehl-i dalaletin efk âr-ı bâtılasından münezzeh 
ve muallâ ve kâinatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra 
olduğunu; tesbih ile Sübhanallah ile ilân etsin." (276)

«ELHAMDÜLİLLAH» DİYEREK İHSAN ETTİĞİN
VE VAAD ETTİĞİN TÜM NİMETLERE ŞÜKRETMEYE

"Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatar-
ken (her vakit) Allah'ı zikrederler, göklerin ve yerin yaratılışı 
hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! 
Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ve takdis ederiz. Bizi 
cehennem azabından koru!" (277)

"Temizlik îmanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. 
(274)  Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmrân 3/191.
(275)  Tirmizî, Daavat, 87.
(276)  Risâle-i Nur, Sözler, Dokuzuncu Söz/2.Nükte.
(277)  Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmrân 3/191.

50.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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İKSübhanallâh ve elhamdülillah göklerle yer arasını doldururlar (ya-
hut doldurur.) Namaz bir nurdur. Sadaka bir burhandır. Sabır bir 
ziyadır. Kur'an da senin ya lehine ya aleyhine bir hüccettir. Bütün 
insanlar sabahleyin kalkarlar, kimisi nefsini satar, kimisi de onu ya 
azad eder, yahut helâk!.." (278)

"İKİNCİ NÜKTE: Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rah-
meti de ister ki: Abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr u 
ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbının ihsan ve in'a-
matını, şükür ve sena ile ve Elhamdülillah ile ilân etsin. Demek, 
namazın ef 'al ve akvali, bu manaları tazammun ediyor ve bunlar 
için taraf-ı ilahîden vaz'edilmişler." (279)

«ALLAHUEKBER» DİYEREK SENİN BİRLİĞİNİ VE 
BÜYÜKLÜĞÜNÜ ÖNCE KENDİ NEFSİME İTAAT İLE 

SONRA DA TÜM İNSANLARA
VE KÂİNATA İLAN ETMEYE

"Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatar-
ken (her vakit) Allah'ı zikrederler, göklerin ve yerin yaratılışı 
hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! 
Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ve takdis ederiz. Bizi 
cehennem azabından koru!" (280)

"Sübhanallah demek mizanın yarısıdır. Elhamdülillah ise onu 
doldurmuş olur. Allahuekber demek gök ile yeryüzü arasını doldu-
rur oruç sabrın yarısı temizlikte Îmânın yarısıdır.” (281)

"İKİNCİ NÜKTE: Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi is-
ter ki: Abd, kendi za'fını ve mahlukatın aczini görmekle kudret-i 
(278)  Müslim, Taharet, 1.
(279)  Risâle-i Nur, Sözler, Dokuzuncu Söz/2.Nükte.
(280)  Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmrân 3/191.
(281) Müsned: 17571; Tirmizî, Daavat, 87.

51.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A Samedaniyenin azamet-i âsârına karşı istihsan ve hayret içinde 
Allahu Ekber deyip huzû ile rükûa gidip ona iltica ve tevekkül et-
sin." (282)

«RABBENÂ EFRİĞ' ALEYNÂ SABRAN VE SEBBİT 
AKDÂMENÂ  VE'SURNÂ 'ALE'L-KAVMİ'L KÂFİRÎN»

DİYEREK SANA SIĞINMAYA

اِفٖريَن ْوِم الْکَ قَ ا َعلَى الْ ُصْرنَ ا َوانْ اَمنَ دَ ْت اَقْ ّبِ ا َصْبراً َوثَ ْينَ رِ غْ َعلَ ا اَفْ نَٓ ...َربَّ
“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam 

bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” (283)

«RABBİ HEBLÎ HÜKMEN VE ELHIKNÎ
Bİ'S-SÂLİHÎN.

VEC'AL LÎ LİSÂNE SIDKİN FÎ'L-ÂHİRÎN.
VEC'ALNÎ MİN VERÂSETİ CENNETİ'N-NAÎM.»

DİYEREK DUA VE NİYAZDA BULUNMAYA

اِلحٖيَن الصَّ نٖي بِ ِحقْ ماً َواَلْ َرّبِ َهْب لٖي ُحکْ
“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni sâlih kimseler 

arasına kat.” (284)

ٰاِخٖريَن قٍ ِفي الْ َواْجَعْل لٖي ِلَسانَ ِصدْ
“Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan 

kıl.” (285)

(282)  Risâle-i Nur, Sözler, Dokuzuncu Söz/2.Nükte.
(283)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/250.
(284)  Kur'an-ı Kerim, el-Şuara 26/83.
(285)  Kur'an-ı Kerim, el-Şuara 26/84.

53.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA

52.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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İKِة النَّعٖيِم ِة َجنَّ نٖي ِمْن َوَرثَ  َوا ْجَعلْ
“Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.” (286)

حٖيُم َعٖزيُز الرَّ َهاَدِة الْ ْيبِ َوالشَّ غَ ٰذِلكَ َعاِلُم الْ
“İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç 

sahibidir, çok merhametlidir.” (287)

«RABBÜNALLAH» DİYEREK «BENİ RAHMETİN VE 
ŞEFKATİN İLE TERBİYE EDİP

TÜM SEYYİÂTLARIMI HASENÂTA,
ZORLUKLARIMI KOLAYLIKLARA TEBDİL EYLE» 

DİYE DUA VE NİYAZ EDİP
RAHMETİNDEN ÜMİT ETMEYE

ا نَ ِفْر لَ ا َواغْ وَرنَ ا نُ نَ ِمْم لَ نٓا أَتْ َربَّ

اِهدٖيَن ا َمَع الشَّ ْبنَ تُ اكْ ُسوَل فَ ا الرَّ َبْعنَ َزلَْت َواتَّ مَٓا أَنْ نٓا اَٰمنَّا بِ َربَّ

َعلٖيُم مٖيُع الْ بَّْل ِمنَّا إِنَّكَ أَنَْت السَّ قَ ا تَ نَ ...َربَّ

حٖيُم اُب الرَّ وَّ ا إِنَّكَ أَنَْت التَّ ْينَ ْب َعلَ ...َوتُ
"Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla." (288)

"Ey Rabbimiz, indirdiğine inandık ve Peygamber'in ardınca 
gittik; şimdi bizi o şahitlerle birlikte yaz!" (289)

"Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Çünkü daima işiten, da-
ima bilen Sensin ancak Sen!" (290)

(286)  Kur'an-ı Kerim, el-Şuara 26/85.
(287)  Kur'an-ı Kerim, el-Secde 32/6.
(288)  Kur'an-ı Kerim, et-TahrÎm 66/8. 
 (289)  Kur'an-ı Kerim, el-Âl-i İmrân 3/53.
 (290)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/127.

54.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA
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A "Tevbe ettikçe üzerimize rahmetinle bak! Tevbeleri çok kabul 
eden, çok merhamet eden Sensin ancak Sen!" (291)

َه َن اللّٰ  َربُّ
Rabbünallah (Bizim Rabbimiz Allah'tır)  {33 tekrar}

CEVŞEN'ÜL-KEBİR  İLE
ZİKİR, DUA, TESBİH ETMEYE

VE İSTİĞFAR YAPMAYA
İlm-i Sâyik; Cevşen'ül-Kebir'deki esmalarla yapılan münâcâta 

bir cevaptır.
Cevşen; Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi vesellem Cebrail'in aleyhis-

selâm vahiyle getirdiği "Zırhı çıkar, bunu oku" dediği, gayet yüksek 
ve çok kıymettar bir münâcât-ı PeygamberÎdir ki, Zeynel Âbi-
din'den radıyallahu anh tevâtürle rivâyet edilmiştir.

 (291)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/128.

55.NİYET-İ SÂYİK UYGULAMA

Bu niyet sadece bir duadır. Dua ise bir ibâdettir.
Dua ve ibadetler Allah’ın celle celâluhu rızasını kazanmak için yapılır.

Başka maksatlar için yapılmaz.
MusÎbet ve belâlar o duaların vakitleridir.

Duanızı ibâdet olarak yapınız ve asla neticesini düşünmeyiniz.
Îmânın / İhlâsın sırrını idrak etmek için;

Risâle-i Nur Külliyatı’nı, özellikle İhlâs Risâlesi’ni
okuyabilirsiniz.
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DUA-İ SÂYİK

41 gün boyunca kalben tasdik ederek günde 1 defa yap.
Hayatındaki olumlu değişimleri yaşayarak

duanın sırrına şahit ol...!
(Her gün 1 kere yapılması tavsiye olunur.)

جٖيِم انِ الرَّ ْيطَ ِه ِمَن الشَّ اللّٰ اَُعوذُ بِ
حٖيم ْحٰمِن الرَّ ِه الرَّ ْســــــــــِم اللّٰ بِ

Eûzü billâhi mine’ş-şeytânirracîm.
Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm.

َعالَمٖيَن  اَْسلَْمُت ِلَرّبِ الْ
“Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum” (292)

ِم هِ لِّ ِق كُ لْ ْيرِ الْخَ كَ خَ يبِ ا َعٰلى َحبِ ْم َداِئماً أََبدً َمْوَالَى َصِلّى َوَسِلّ

Mevlâya salli ve sellim dâimen ebeden ‘alâ Habibike hayri'l-hal-
kı külli-himi

Allahım; yaratılmışların en güzeli iki cihan güneşi Hz. Mu-
hammed’e aleyhissalâtu vesselâm, ehline, ashâbına, nesline, soy ve zürriye-
tine ve bütün geçmiş peygamberlere ebediyyen ve daima salât ve 
selâm eyle. Peygamberimizin aleyhissalâtu vesselâm dilediklerini diliyor, 
sığındıklarından da Sana sığınıyorum.
(292)  Kur'an-ı Kerim, el-Bakara 2/131.
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A Lâ ilâhe illa ente Yâ Allah, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ AlÎm, 
Yâ HalÎm, Yâ AzÎm, Yâ HakÎm, Yâ KadÎm, Yâ MukÎm, Yâ 
KerÎm, Yâ Raûf, Yâ Ferd, Yâ Hayy, Yâ Kayyûm, Yâ Hakem, Yâ 
Adl, Yâ Kuddûs, Yâ Subbuh, Yâ Sübhân, Yâ Tevvâb, Yâ Vehhâb, 
Yâ ŞâfÎ, Yâ Şekûr, Yâ Gâfir, Yâ Gaff âr, Yâ Gafûr,  Yâ Gufrân, Yâ 
Mucîb, Yâ Müceb, Yâ Hannân, Yâ Mennân, Yâ Emân, Yâ Dey-
yân, Yâ Ze’l-celâli ve’l-ikram, Yâ Bedi’as-semavâti vel-erâdîn, 
Yâ Settâr, Birahmetike Yâ Erhame’r-Râhimîn;

Allahım! İsm-i A'zamın hakkına, Kuran-ı Muciz'ül-Beyanın 
hürmetine, Rasul-i Ekrem'in aleyhissalâtu vesselâm şerefine... 

Yarattığın uçsuz bucaksız kâinatın ve içindekilerin yaptık-
ları zikirler, tesbihatlar, şükürler, yaratılışlarındaki sırlar, hik-
metler ve güzelliklerin, arşın etrafında durmadan dönüp zikre-
den melekler hürmetine...

Arşın, kürsîn, azametin, kudretin, ehadiyetin, samediyetin, 
vahdaniyetin, ulûhiyetin, rubûbiyetin, hakÎmiyetin, ferdiyetin, 
şanına...

Mağfiretin, merhametin, rahmetin, şefk atin, izzetin ve kere-
min namına...

İsm-i A'zamın, kusur ve noksanlıktan mukaddes esmaların 
adına...

Levh-i mahfuzun, Kur’an-ı Mu’ciz'ül-Beyanın, indirdiğin 
semâvi fermanların, mahkeme-i kübranın ve cehennemin hak-
kına...

Rasul-i Ekrem'in aleyhissalâtu vesselâm, gönderdiğin peygamberlerin, 
Kâbe-i Muazzama'nın, ihsan ettiğin ve vadettiğin tüm nimetle-
rin, cennetin ve cemâlullahın aşkına....

Bende aff etmediğin hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder 
ve rızana uygun olup da vermediğin hiçbir ihtiyaç bırakma ve 
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İKbizleri hakikÎ Îmân sahibi olmadan ve günahlarımızdan arınma-
dan bu dünyadan alma... (âmin)  

  Allahım; Benim, annemin, babamın, eşimin, çocuklarımın, 
kardeşlerimin, soyumuzdan ve zürriyetimizden tüm ölmüş ve 
sağların,  Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş 
ve gelecek tüm inananların, üzerlerimizde kul hakkı bulunanla-
rın, bilerek veya bilmeden zulmedip haklarına girdiğimiz ve gü-
nahlarına ortak olduğumuz canların, cinlerin, insanların, cümle-
mizin ve cümle Ümmet-i Muhammed'in aleyhissalâtu vesselâm;

Dünyada, kabirde, mahşerde ve cehennemde; her türlü lânet, 
belâ, musÎbet, nedâmet, helâket, felâket, hasâret, esâret, burûdet, 
harâret, hastalık, maraz, mahkumiyet, meşakkat, mürüvvetsizlik, 
kısmetsizlik, illet, zillet, elem, keder, sıkıntı, açlık, susuzluk, kör-
lük, sağırlık, akılsızlık, ağırlık, darlık, karanlık ve haps-i ebedi ve 
cehennem cezası çekmemize sebep olan; bilerek ve bilmeden iş-
lediğimiz ve işleyeceğimiz tüm şirk, isyan, küfür ve günahlardan 
ve günahlarımızın dünya ve âhiretteki kötü akıbet ve sonuçla-
rından, yarattıklarının üzerimizdeki kul haklarından ve kullarına 
olan borçlarımızdan; bedenÎ, kalbÎ, rûhÎ, vehmÎ, maddÎ, mânevÎ, 
nefsanÎ, şehvanÎ, gadabÎ her türlü hastalık ve marazlarımızdan 
ve kötü huy ve alışkanlıklarımızdan, insî ve cinnî şeytanların ve 
hizmetçilerinin her türlü belâ, şer, fitne, musÎbet, hile, tuzak, zu-
lüm, esâretlerinden bizleri kurtarıver, kullarına olan borçlarımızı 
ve üzerimizdeki kul haklarını hak sahiplerine biz fakir kulların 
adına sonsuz hazinelerinden ödeyip bizleri kul haklarından arın-
dırıver, bizleri koruyuver, gözetiver, tüm günahlarımızdan bizle-
ri arındırıp selâmete çıkarıver, bizleri Kur’an ve Sünnetin ahlâkı 
ile ahlâklandırıp koruduğun, sevdiğin, razı olduğun muttaki ve 
muhlis kulların içerisine dahil eyleyiver... (âmin... âmin... âmin...)
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A Allahım; bizleri nefsimizin, hevâ ve heveslerimizin, insî ve 
cinnî şeytanların, âhir zamanın ve âhir zamanın lânetlenmiş ka-
dın ve erkeklerinin, bid’aların, dalâletlerin, deccallerin, süfyanla-
rın, tağutların, kâfirlerin, zâlimlerin, müşriklerin, münâfıkların, 
fâsıkların, zındıkların, müfsitlerin, mülhidlerin, hasidlerin, fâ-
sidlerin, yalancıların, nefsine, heveslerine, insî ve cinnî şeytanla-
ra hizmet edenlerin, kibir ve benlik ile nefislerini putlaştıranla-
rın, zulmü ve zâlimliği meslek edinenlerin, Kur’an ve sünnetten 
yüz çevirip hükümler koyan ve hakkımızda hüküm verenlerin 
gizli-açık bildiğimiz bilmediğimiz tüm düşmanlık edenlerin; 
bugünümüzde ve yarınlarımızda bizleri bekleyen tuzak ve teh-
likelerinden, aldatma ve hilelerinden, belâ ve musÎbetlerinden, 
fitne ve fesatlarından, tüm sinsi planlarından, şer ve şerirlerin-
den, zulüm ve esâretlerinden, sevk ve idârelerinden, vesvese ve 
şüphelerinden, korku ve endişelerinden, sağdan, soldan, önden, 
arkadan, yukarıdan, aşağıdan ve her yönden gelip aldatan insÎ 
ve cinnÎ şeytanların, şeytanlardan doğup ve üreyip çoğalanların, 
insanlaşan şeytanların ve şeytanlaşan insanların hasetlerinden, 
fesatlarından, fitnelerinden, belâlarından, şerlerinden, dinsizlik-
lerinden, hilelerinden, Îmânsızlıklarından, ift iralarından, yalan-
larından, tuzaklarından, zulüm ve esâretlerinden, sevk ve idâ-
relerinden, vesvese ve şüphelerinden, korku ve endişelerinden, 
bizleri kurtarıver, koruyuver, gözetiver, ahlâkımızı güzelleştiri-
ver, selâmete çıkarıver ve bizleri korunan, koruduğun, sevdiğin 
ve razı olduğun muttaki ve muhlis kulların içerisine dahil eyleyi-
ver... (âmin... âmin... âmin...)

Allahım; bizleri şirkten, kibirden, isyandan, teslimiyetsizlik-
ten, tevekkülsüzlükten, Kur’an ve Sünnetten yüz çevirmekten, 
aşırı şefk atten, haddi aşan merhametten, Senin rahmetinden 
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İKümit kesmekten, gazabından emin olmaktan, haramdan, kumar-
dan, içkiden, uyuşturucudan, kıskançlıktan, yalandan, ribâdan, 
fâizden, rüşvetten, riyâdan, ucbtan, fahrdan, gururdan, gadap-
tan, öfk eden, katillikten, terk-i zekâttan, terk-i oruçtan, terk-i 
namaz ve ibâdetten, zinâdan, tacizden, tecavüzden, ift iradan, fit-
neden, fesattan, hasetten, faldan, büyüden, tembellikten, nankör-
lükten, cehâletten, cimrilikten, israft an, acelecilikten, âcizlikten, 
mükemmeliyetçilikten, öfk eden, gadaptan, sabırsızlıktan, şükür-
süzlükten, müşkülpesentlikten, bencillikten, nankörlükten, sû-i 
zandan, koğuculuktan, gıybetten, gafl etten, sılâ-i rahimi terkten, 
ana, baba, evlât, eş, kardeş, komşu, miras, ticaret hukukuna ri-
ayetsizlikten koruyuver, gözetiver ve ahlâkımızı güzelleştiriver... 
(âmin... âmin... âmin...)

 Allahım; bizleri şirke, küfre ve isyana düşüren kin, öfk e, nef-
ret, sevgi, aşk ve muhabbetten, zulümlere, bid’alara, zâlimlere ta-
raft ar olmaktan, yarattıklarını ve fiillerini hor ve hakir görüp kü-
çümseyip böbürlenip kınamaktan, nefisperestlik, şöhretperestlik, 
şehvetperestlik, suretperestlik, sanemperestlik, maddeperestlik, 
makamperestlik, dünyaperestlik, putperestlik, hayvanperestlik-
ten, hak yolda yürürken korkaklık gösterip günah işlemekte ce-
saret göstermekten, iki dudak ve iki bacak aramızın fitnesinden, 
şerrinden, belâsından, fayda vermeyen ilimden ve cehenneme 
götüren dilimden, çaresizlikten ve ihtiyarlıktan, gafl etin, helâke-
tin, felâketin, dalâletin her şeklinden ve her türlü kötü huy, âdet, 
töre, gelenek ve hasletten, kötü ahlâktan, evham ve kötü düşün-
celerden, hevâ ve heveslerimizi kendimize ilah yapmaktan bizleri 
kurtarıver, koruyuver, gözetiver ve ahlâkımızı güzelleştirip biz-
leri selâmete çıkarıver ve bizleri korunan, koruduğun, sevdiğin, 
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A razı olduğun muttaki ve muhlis kulların içerisine dahil eyleyi-
ver... (âmin... âmin... âmin...)

Allahım; Senden gelecek ve inecek her hayra ve yardıma 
muhtacız...

Allahım; üzerimize Îmân, edep, hayâ, tevhid, teslimiyet, te-
vekkül, ilim, hilm, hikmet, basîret, firâset, mârifet, ihlâs, zühd, 
takva, sabır, sıdk, sebat, sadâkat, sağlık, sıhhat, âfiyet, şecaat, 
cesâret, metânet, merhamet, mağfiret, rahmet, bereket, şefk at, 
inâyet ve tam olan hidayetini yağdırıver. Bizleri yağdırdıkların-
la ve senin sevgin ve korkun ile rızıklandırıver, akıllarımızı ilim, 
hikmet, marifetullah (Allah’ı tanımak) ile şuurlandırıver, gafl et 
perdelerimizi kaldırıver, kalplerimizi senin ve habibinin sevgisi 
ile nurlandırıver,  bizleri Sensizlik cehenneminin narıyla değil, 
mârifetullah, muhabbetullah ile daim mukaddes cemâlinin aş-
kıyla yandırıver, yanan küllerimizi cihat meydanlarından cennet 
vadilerine savuruver, amellerimizi ihlâsın sırrı ile sırlandırıver, 
Îmânlarımızı takva zırhı ile zırhlandırıver, bizleri sâlih ameller ile 
süslendiriver ve bizlere edep ve hayâ elbiseleri giydiriver, hayatla-
rımızı emir ve yasaklarına itaat ile hayatlandırıver, bizleri her zil-
lete düştüğümüzde şefk at, merhamet ve keremin ile düştüğümüz 
yerden kaldırıp ayaklandırıver, ayaklarımızı sırât-ı müstakîmde 
Senin dosdoğru yolunda sabitleyiver, bizleri tüm düşmanlarımı-
za her daim gâlip ve muzaff er eyleyip zaferlerle taçlandırıver... 
(âmin... âmin... âmin...)

Allahım; müslümanlara ve İslam'a her türlü tuzak kuranların 
tuzaklarını bozup tuzaklarını kendilerine çeviriver, gafillere hi-
dâyet eyleyip tevbe edip pişman olanları aff ediver, zulmünde ve 
fitnesinde ısrarcı olanları dahi yollarımızdan temizleyiver ve hi-
dâyetten nasipsizlerin İslam’a ve müslümanlara uzanan hâin elle-
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İKrini tebbetühüm sırrı ile kurutup tüm zâlimleri kâtelehumullah 
sırrı ile her iki dünyada kahr-u perişan eyleyip cümlesini zillete 
mahkum eyleyiver, bizleri kurtarıver, koruyuver, gözetiver, arın-
dırıver, aff ediver, selâmete çıkarıver ve bizleri korunan, korudu-
ğun, sevdiğin, razı olduğun muttaki ve muhlis kulların içerisine 
dahil eyleyiver... (âmin... âmin... âmin...)

Allahım; âhir ömrümüzü İslama, Kur’an’a ve Sünnete hizmet-
te hadim olarak yaşatıver, bizlere katından ilim ve hikmet veriver, 
hakkımızda hayırla hükmeyleyiver, bizlere kabul edeceğin sâlih 
ameller işlettiriver ve hayırlara vesile olacak hayırlı hizmetler 
yaptırıver, hayırlara vesile olacak medreseler açtırıver, hayırlara 
vesile olacak eserleri yaydırıver ve âcizane, fakÎrane, kusurlu ve 
noksan sadaka ve zekâtlarımızı, hayrât ve hasenâtlarımızı, tev-
be ve dualarımızı, tüm amel ve ibâdetlerimizi, huzuru derga-
hında fazlın, keremin ve ikramın ile kabul eyleyip cümlesini Hz. 
Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm 
inananlar adına dahi kabul eyleyip; günahlarımızı, sevaplara; ek-
siklerimizi, tamlara; esâretlerimizi, özgürlüklere; kederlerimizi, 
sevinçlere; endişelerimizi, müjdelere; dünya ve âhiret mahkeme-
lerimizi, beraatlara; savaşımızı, şehadetlere ve hakkımızdaki tüm 
şer, belâ ve fitneleri hayırlara tebdil eyleyip üzerimize uhuvvet, it-
tihat, muhabbet, merhamet yağdırıp  tüm inananlar olarak kalp-
lerimizi birbirlerine sevdirip uhuvvet-i İslam ile amaçlarımızı, 
hedefl erimizi ve fikirlerimizi senin yolunda birleştiriver ve bizle-
ri “İnnemel mû’minûne ihvetun” kalesine alıver. Zulmün ve zâ-
limlerin üzerine tek yumruk yapıp indiriver. Tüm yanmakta olan 
dinsizlik ve Îmânsızlık ateşlerini söndürüver...(âmin... âmin... 
âmin...)
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A Allahım; Hz. Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gel-
miş ve gelecek tüm inananları bağışlayıver ve Senin dinine hizmet 
ederek, İslam’a, hakka, sabra, tevbeye, duaya ve sırat-ı müstakîme 
sevk eden asker ve komutanlarını, Kur’an talebe ve hocalarını, 
hâfızları, mü’min ve mü’minat kardeşlerimizi, Said Nursi ve tale-
belerini, tüm hak tarikat ve tasavvuf ehlini ve talebelerini, Kur’an 
ve sırat-ı müstakîm yolcularını, ilim tahsil eden ve ders alan-ve-
ren kardeşlerimizi, tüm Sâyik’leri ve Sâyik Erol Tangut ile aile-
sini, İlm-i Sâyik'in ortaya çıkmasına, yazılmasına, yayılmasına, 
basılmasına vesile olup bu ilme hizmet edenlerin ve edeceklerin 
soy ve zürriyetlerini koruyuver, gözetiver ve ayaklarımızı senin 
dosdoğru yolunda sabitleyiver, tüm düşmanlarımıza karşı bizle-
ri her daim galip ve muzaff er eyleyip zaferler ile taçlandırıver... 
(âmin... âmin... âmin...)

Allahım; tüm yaptığımız ve yapacağımız dua, tevbe, zikir, 
şükür ve ibadetlerimizi fazlınla, kereminle ve ikramınla  Hz. 
Âdem'den aleyhisselâm kıyamete kadar geçmiş, gelmiş ve gelecek tüm 
inananlar, soyumuz ve zürriyetimizden tüm ölmüş ve sağlar, 
üzerimizde kul hakkı bulunanlar adına dahi kabul eyleyiver... 
(âmin... âmin... âmin...) Hâ mim... Tâ Hâ... Yâ SÎn..

 Allahım; bizleri huzuruna senin razı olduğun, sevdiğin ve 
sana şükreden kulların olarak şehâdet ile kabul eyleyiver... Biz-
leri ölümümüzün ardından hayırla anılan sâlih ve cennetine vâ-
ris kıldığın kulların zümresine dahil eyleyiver... (âmin... âmin... 
âmin...) Hâ mim... Tâ Hâ... Yâ SÎn...

Allahım; Şüphesiz ki bizleri kurtaran, koruyan, gözeten, dua-
larımıza cevap veren, bizlere merhamet eden, tevbelerimizi kabul 
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İKeden, aff etmeyi seven ve aff eden, ahlâkımızı güzelleştiren, rah-
meti gazabını geçen, şifâ veren ve rızıklandıran sadece Sensin, 
Sen...

Allahım; tüm dua ve niyazlarımı huzuru dergahında kabul 
eyleyiver... Eksik dua ve niyazlarımı tam eyleyiver... Yanlış du-
alarımı doğrulara tebdil eyleyiver...  (âmin... âmin... âmin...) Hâ 
mim... Tâ Hâ... Yâ SÎn...

قٖيَن إَِماًما  ُمتَّ ا ِللْ نَ ةَ أَْعُيٍن َوا ْجَعلْ رَّ ا قُ اِتنَ يَّ ّرِ ا َوذُ نَ َوا جِ ا ِمْن أَزْ نَ ا َهْب لَ نَ َربَّ
"Ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve zürriyetlerimizden (bir kıs-

mını Îmân ve taata muvaffak kılarak) bizim için gözlere aydınlık 
(yap da, böylece bize hayırlı hanımlar ve çocuklar) bağışla! Bir de 
bizi (yeterli ilme ve amele muvaffak ederek) takvâ sahipleri için 
bir imam (hayır ve hidâyette örnek alınacak önderler) kıl!" (293)

ِم هِ لِّ ِق كُ لْ ْيرِ الْخَ كَ خَ يبِ ا َعٰلى َحبِ ْم َداِئماً أََبدً َمْوَالَى َصِلّى َوَسِلّ

Mevlâya salli ve sellim dâimen ebeden ‘alâ Habibike hayri'l-hal-
kı külli-himi

Allahım; yaratılmışların en güzeli iki cihan güneşi Hz. Mu-
hammed’e aleyhissalâtu vesselâm, ehline, ashâbına, nesline, soy ve zürriye-
tine ve bütün geçmiş peygamberlere ebediyyen ve daima salât ve 
selâm eyle. Peygamberimizin aleyhissalâtu vesselâm dilediklerini diliyor, 
sığındıklarından da Sana sığınıyorum.

(293)  Kur'an-ı Kerim, el-Furkan 25/74.
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A

MUSALLAT;
Nefsin tehlikesi sana 72 şeytan kadar

Şeytanlara kapıyı senin hâin nefsin açar

Belâların günahlara açtığın kapılar kadar

Riyâ,  zehir olup ameline gizli şirk katar

72 günah, 72 çeşit musallata kapılar açar

MÜSLÜMAN;
Önce nefsine sonra şeytanlara savaş açar

Ezanda heyecanla Huzur-u Rahman'a koşar

Günahında; ümitle Rabbine yalvarıp el açar

Sırr-ı İhlâs, niyetini amelden hayırlı yapar 

Müslümanlık; ALLAH'tan korku ve sevgi kadar

Niyet-i Sâyik;
Her derdin devâsına,

Doğru niyet, dua, tevbe davasına
bir sırlı anahtardır.


