
Hocanın okuduğu ayetler sıralı, aşağıya doğru takip et. 

Cübbelinin evliyadan yardım istenir dediği ayet 

Maide 

35. EY İMAN EDENLER! 

Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya bir vesile 

(iş/ibadet [namaz veya dua] ile bir fırsat) arayın 

ve 

O’nun izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı cihat edin ki, 

kurtuluşa eresiniz. 

 

Araf 

3. Rabbinizden size indirilene uyun. 

O’ndan başka velilere uymayın! 

Ne kadar az öğüt alıyorsunuz! 

 

Hud 

1. Elif, Lâm, Râ. 

(BU), AYETLERİ sağlamlaştırılmış bir kitaptır! 

Sonra da hakîm olan 

ve 

herşeyin iç yüzünü bilen (Allah) tarafından açıklanmıştır. 

2. Ta ki; Allah’tan başkasına kul olmayasınız! 

(De ki:) Ben de O’ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim! 

 

Ali İmran 

7. SANA kitabı indiren de O’dur. 

Ondan bazı ayetler muhkemdir (manâsı açık) ki, 

onlar kitabın anasıdır, 

diğerleri de müteşâbihtir (zamanla açıklanacak olandır).[*] 

çıkılıp, Dünyaya bakılınca dağların Dünya ile birlikte dönüşü 

anlaşıldı. Böylece muhkem ayet haline geldi. 

Kalplerinde eğrilik/hastalık olanlar; fitne aramak ve 

kendilerince yorumlamak için, 

onun müteşâbihlerine yönelirler. 

Müteşabih ayetlerin, 

tevilini/yorumunu/neyi anlatmak istediğini Allah bilir. 

İlim’de derinleşenler: “Biz buna inandık, 

hepsi de Rabbimizin katındandır” derler. 

Neden muhkem ve müteşabih ayetler olduğunu ancak, 

akl-ı selîm (aklını kullanan ilim) sahipleri düşünüp anlar. 

[*] Örneğin 1400 yıl önce: “Sen o dağları duruyor sanırsın. Halbuki onlar 

bulutlar gibi geçer giderler” ayeti Müteşabihti. Günümüzde uzaya 



 

Asr 

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla 

1. ANT OLSUN zamana (yaşanılan ana)! 

2. Gerçekten insan hüsran/stres/bunalım içindedir. 

3. (Bunalım/stres/hüsran içinde olmayanlar ise) ancak; 

iman edenler, 

salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlar, 

birbirlerine (yalnızca) gerçeği/hakkı tavsiye edenler 

ve 

birbirlerine (her türlü zorluğa rağmen) sabrı/direnmeyi/çalışmayı 

tavsiye edenlerdir! 

 

Rad 

16. DE Kİ: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” 

“Allah’tır!” de. 

De ki: “O’nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası 

ve 

zararı olmayan dostlar (veliler) mi edindiniz?” 

De ki: “Kör ile gören bir olur mu? 

Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? 

Yoksa Allah’a; O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da 

bu yaratma ile Allah’ın yaratması onlara göre 

birbirine mi benzedi?” 

De ki: “Herşeyin yaratıcısı Allah’tır. 

O, birdir/tektir, mutlak hakimiyet sahibidir.” 

 

İsra 

56. DE Kİ: 

“O Allah’tan başka ilâh saydığınız kimselere yalvarırsanız; 

ne sizden sıkıntıyı kaldırmaya, 

ne de başka bir yere kaydırmaya güçleri yetmez.” 

57. Aslında onların yalvarıp yakardıkları o kimselerin, 

kendileri bile hatta içlerinden O’na çok yakın olanlar da dahil, 

Rablerine varmak/yakınlaşmak için bir vesile/ibadet ararlar! 

O’nun rahmetini umarlar, O’nun azabından korkarlar. 

Çünkü, Rabbinin azabı pek çetindir! 

 

Cin 

21. De ki: “Doğrusu ben size bir zarar 

ve 

bir fayda verme gücüne sahip değilim.” 

 

Nisa 

64. Biz her peygamberi sırf, 



Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik. 

Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de; 

Allah’tan günahlarının bağışlanmasını dileseler 

ve 

Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, 

elbette Allah’ı tövbeleri çok kabul edici ve 

çok merhametli bulacaklardı. 

 

Araf 

30. Bir kısmı (doğruyu araştırarak) hidayete ulaştı. 

Onların bir kısmına (suçlularına) da sapıklık hak oldu. 

Şeytanları, 

Allah’tan başka evliya/veliler/dostlar edindiler. 

Ve kendilerinin hidayet üzere olduklarını sanıyorlardı. 

 

Ahkaf 

5. Allah’ı bırakarak kıyamet gününe kadar, 

kendisine cevap veremeyeceklere dua edenden/yalvarandan 

daha sapık kim olabilir? 

Oysa onlar (ölüler [yatırlar], heykeller); 

bunların yalvarışlarından habersizdirler! 

 

Zümer 

65. Kuşkusuz sana 

ve 

senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: 

“Eğer şirke saparsan yaptıkların kesinlikle boşa çıkar! 

Ve mutlaka zarara uğrayanlardan olursun. 

 

Ali İmran 

106. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. 

Yüzleri kararanlara; “İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? 

Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın” denilir. 

 

Zümer 

3. İyi bilin ki, hâlis/yegâne din yalnız Allah’ındır. 

O’ndan başkasını evliya/dostlar edinenler: 

“Onlar bizi Allah’a daha yaklaştırıcı olsunlar diye, 

onlara kulluk ediyoruz/etraflarında toplanıyoruz” (derler). 

Elbette ki Allah; 

aralarında ihtilâfa düştükleri konuyla ilgili kararını/hükmünü 

verecektir. 

Şüphesiz Allah; yalancı, kâfir (gerçekleri bilerek gizleyen) kişiyi 

doğru yola iletmez! 


