
<.>�(ıı �=-.,

u..ıı��-i ;1,.,-ı c.r

� JI .:.,� )\ :»ır? 

ŞERHİ ESRARI ESMAİL HÜSNA 

MOELL1F1 

Kasımpaşa'da Yahya Kethuda dergahi postineşini nalcşiye-i 
balvetiye-i uşakıyye ve kadiriyedeo Mağnisalı Kadızade şeyh 

(merlium) Abdurrahman Sami. 

Hulasatan yeni yazılara iktibas eden (çeviren) 
Emekli Başkomser 

Mustafa Şevket Erol 
Göztepe 

AHMET SAlT MATBAASI 
lstanbul ---- 1971 



... 

04_;ll i)Llı u"J-lill ı.!.llll ('..> )\� Jl_,-'ilA.ll'i:UI_,- .. (dl)

Jlj)l ":'"'l._,11 ;�'11 ;l.i.11 ;.,...ti •ô},:11 J}\;.I �l104:rll 

t�I J..ill fll c91} J2Hı1 .k.-�I Ja!WI r.JI cl:tll

;.,GJI ;_,.i.}I f.-11 �ı __J.-1 �UI J-lall f}--ı �\

�:�I -�)\ (.):Jı J�I �I �I .li:J.-1 �I J-ll

ô_,ill J:5"_,lt JJ-ı '½-.!.ll �ı�ı �ı .,.,.,_,ıı flı t-1_,ll

r�I J-1 .:..:.JI �\ �\ tS�ll �J.I "":--J,.ı J_,ll �\ 

r.>.i!.1 ;.al ;.>WI -l....411 (.,_;ıı) �I --l>l_,)1 �ll.l �l_,11 

":'"'l_,;jl �\ Jl.:11 Jı_,11 ),�\ �IWI _}-'11 JJ '11 j> _,ll 

t'":�ı ..b_il\ rl_/''1,, V�IJ.i c.!..l\.ll�l. ..;.,JJ\ _,i-11 �11

.:..ı;ı_.,ıı J�11 c.-�-½1ı tS.,�ı ;.,Jı c9L:J' ;Llıll �uı �ı �;Jı 
•• �A.ll'i _,4-1� ;r.-JI �:.!)\

( 41J>., l�l.a:--1 J �\ �İJ ;_j :ııı:,ı) 

( ;I
J'. 

'1\l �ll:..6-..,IJ ;lJl0• L'_,�I rr')' ) 

Cenab-ı Allah'ın 99 esmfü hüsnasını sıra ile ezberleyüp, 

manasını da anlayarak okuyanlara cennetli.kle tebşir edilmiştir. 



( 41 ) 

(ALLAH - 41_,.. ) 

Esma-i hüsna'nın sultam mertebesinde ( ;.ı_ ) ism-i şeri, 
fidir. Bütün esma-i hüsna'nın camidir. Zat-i Azimüşşana mahsus 
ve münferid ismi paki kibriyadır. Şu veçhile ( ;.ı ) yazılır. 

Abditı, yani Kulun Hissesi: Ubudiyeti kamile ile tecelli, 
Uluhiyete tazim, Kalıben (bedenen) taat, Kalben tevek.kül ve 
saireye masruf olmaktır. 

Hassası (Faideleri): lmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü 

bin kerre ya ( .il ) diye vird edenler, evliyalar zümresine 

lahık olur. Keza Cuma günü namazdan evvel yüz kerre ya 

( ;.ı ) dese istediği olur. Ve her gün bin defa ya ( �I ) 

dese ilmelyakın terakki ederek Kalbi selime erişir. Bir hastaya 
iki yüz kerre okunsa eceli gelmedikçe şifa olur. 

(LAlLAHElLLAHU - .,.. 'il�\ 'J ) 

Mabudu bilhak, cemi meratibi esma ve sıfat-ı camii olan 
ancak künhi zati uluhiyyesidir. 

Kulun, Kelime-i Tevhit'ten hi$sesi: AJ.Jah Azimüşşanı kal
ben mabudi bilhak itikat etmek, ruhen maksut matlubO bilbak 
itikat etmek ve sırren mahbubi bilhak itikat ve künhi vücudı, 
taalluk akıldan münezzeh mevcudi bilhak itikat edip, faili mü
essir mevsufi ezeli vücudi vacibfe, mevcudiyetini ikan ederek 
kemal-i tevhid ef'al, sıfat, zate erişmektir. 

Hassası (Faideleri) : Her namazdan sonra, Kelime-i Tev
hid'i yüz kerre okuyana gafletle ve nisyan ve kasveti kalbden 
kurtulur. 

(ERRAHMAN - � )1 ) 

Dünyada cemi mahlukata irade-i in'am manasiyle sıfat-ı 
zatiyedendir. Veya nefis in'am manasına sıfat-ı fiiliyedendir. 

3 



Abdin (kulan) hissesi: Fukaraya tasaddukla, ulemaya hür
metle, ümeraya itaatle, büyüklere tazimle, cahillere talimle, fa
sıklara dua ile merhamet etmektir. 

Hassası : Günde yüz kerre zikreden kimsenin kalbinde, 
merhamet eseri zuhur eder. 1ki yüz doksan sekiz kerre yazıp 
taşısa, her türlü afattan kurtulup, vücudu daire-i rahmette mes'ut 

olur. Ve zağfran ve misk ile yazıp bir haneye defnolunsa o 
hane sahibi şerden hayra tebdili ahlak eder. 

(ERRAH1M - �JI) 

Ukbada cemi ehl-i tevhidi nimeti ihtisasiyeye nail kılıcı 
demektir. 

A bdin hazzı : Zakir ve hamilinde nkkatt kalbin husuludur. 

Hassası: 258 kerre zikreden her tehlikeden kurtulur. Ya

zılıp ağaç köküne dökülse meyvesi çok olur. Yazılıp suda imha 

ile bir kimseye içirilse yazan zata müştak olur. 

(ELMELtK - 411 ) 

Cemi eşyada mutasarrıf, icade kadir, zat ve sıfatta cemi 

eşyadan müstağni, sahip ve malik manasınadır. 

Ahdin hazzı: Hakkın, maliki hakikt olduğunu bilip her 

umurunda haktan taleb etmektir. 

Hassası: Zeval vaktinde yüz kerre devam edenin kederi 

zail olur. Fecirden sonra yüz yirmi adet okuyan zengin olur. 

(ELKUDDUS - ı.r J-4ill ) 

Zati; hudustan (sonradan olmaktan münezzeh), sıfatı, aciz

den, ef'ali abesten pak ve temiz ve münezzeh demektir. 

Ahdin hissesi: Maasiden tathiri ibadetle zatını tenvirdir. 

Hassası: Günde 174 kerre zikreden ahlak ve amali zemi

meden kurtulup evsafi seli.meye erişir. Nan azize (nan aziz ek

mek veya başka bir nimet demektir) yazıp ekleden (yiyen), cis

men sıhhat, kalben selamet, ruhen kötü ahlaktan kurtulup zik

re devam eden alem kuddus melekOtun ahvaliyle muttasıf olur. 
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(ESSBLAM - r)LII )

Her türlü hudustan (tagyir ve tebeddülden) salinı ve kul
ları afet-i dünyeviye ve uhreviyeden kurtarıcı manasınadır. 

A bdin hazzı : Dünya ve ahiret musibetlerini celbeden cü
rüm ve isyandan sakınmaktır. 

Hassası : Hergün 131 kerre zikredenin kalbi selim olur. 
Ve eceli gelmedikçe bir hastaya okunsa selamet bulur. Semavi 
ve dünya afatından da necat (sem.met) bulur. 

(ELMOM1N - ır _j11 ) 

Alemeyni afattan emin edici veya ebrari (ehl-i iman ve 
cennet ehli) ahirette emin edici. Bnbiyayi tekzibden emin edici 
manasınadtr. 

Abdin hazzı: İmanını noksandan muhafaza ve ibadi zara
rından vikayedir. 

Has�ası: 136 defa zikreden her tehlikeden emin olup, ya
zıp götürse cin, şeytan şerrinden kurtulur. Zakir olanı kemali 
tasdık ve ikane eri.ştirlı". 

(ELMOHEYMlN - �l ) 

Her zerreyi şuhut, murakabe ve himaye ile mualJa mana
sınadır. 

Abdin hazzı: Ef'ali şeriatle vikaye, tarıkıyle himaye, hakı
katle sayedar, marifetiyle payedar eylemek ve ubadullaha (kul
larına) rifkıyle muamele eylemektir. 

Hassası: 135 kerre hali bir makamda tahareti kamile ile 
zikreden ulviyet kesbedip maksadına nail olur. Şeref ve izzeti 
artar. 

(ELAZtZ - _;_;.il ) 
Her şeye galip, "bi' nazir» (naziri yok), münferid azimüş

şan manasınadır. 
A bdin hazzı : Mucibi mezellet, ahlakı ·süfli yeden tecerrüt, 

evsafi ruhaniye ile teferrüt ve haktan istiane (yardım) dir. 
Hassası: 40 gün alessabah 94 kerre okuyan borçtan kur-

NOT: Vikaye; esirgeme ve muhafaza manasınadır. 
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tulup gınaye (zenginliğe) erişir. lzzet sahibi olur, kalbi ğılli ğiş
ten kurtulur. 

(ELCEBBAR - ;�I ) 

Eraı ve erzak ve ahlak ibadi dilediği gibi islah edici ve 
hükmünü infaz edici manasınadır. 

Abdin hazzı : Her halde cebbariyeti ilahiye karşı ihtiyacı
nı ve aczini itiraf ile tezellül ve teslimiyeti kam iledir. 

Hassası : Kırk gün 211 kerre okuyan zulme maruz olsa 
selamet bulur. Mabbus ve esir ise kurtulur ve· her muradı ba
sıl olur. 

(ELMOTEKEBBtR - � ) 

Kibriya sahibi, cemümasiva nazarı azametinde zerrei mak
hur nisbetinde demektir. 

A bdin hazzı : İsyan ve gafelati (gafilleri) nazari hakaretle 
görüp, nefsini, kalbini, ruh ve sırrım azameti ilahiyeye karşı 
daima mahviyyette bulunmaktır. 

Hassası : Zikredenlerin suret ve siretlerinde heybet ve ma
işetlerinde bereketin husulidir. İzdivaç gecesi zifaf ve cimadan 
evvel on kerre zikreden haluk (güzel) evlat sahibi olur. 

(ELHALIK - JI li-1 ) 

Mümkinatı ademden (yoktan) ihtira ve icad edici mana
sınadır. 

Abdin hazzı: Mahlukatın yedi kudretten zuhurunu müşa
hede ederek marifet tahsildir. 

Hassası: Nısfilleylde (gece yarısı) zikre devam edenlerin 
zahir ve batınları münevver ve mücella olup zulmetten ve ke
durat (zahir ve batından) kurtulur. 

(ELBARlO - �;�I ) 

Mümkinatı nizami ekme] üzere muktezayi hikmetle bila te
favüt halk olunmağa maddiyatiyle hazırlayıp var edici manası
nadır. 

Abdin hazzı: Zerreyi hikmetten hali görmemektir. 
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Hassası: Yedi gün yüzer kerre okuyan afati cismani ve 
ruhaniyeden salim olup her gün devam eden kabrinde munis 
bir melaike halk olup vahşet ve havf, zulmetten kurtulur. 

(ELMUSA VVlR - J.,...ıı ) 

Ademden (yoktan) icadle halık, vücudu ihtira ile ve ah
seni tertip ve yekdiğerinden temyizle tasvir ve hakimane terbiye 
manasınadlr. 

Abdin hazzı: Sureti eşyadan manayi esmayi müşahede, 
ef'ali keşf, evsafi maaniye ve mahviyeti zatına intikaldır. 

Hassası: Zakiri tevhidde ilmelyakına eriştirdiği gibi, zür
riyeti olmayan kadın yedi gün oruç tutup iftar anında 21 kerre 
zikreylese zürriyet ihsan ve erkek üç gün oruç tutup yirmi bir 
kerre bu ismi şerifi okuyup suya üfleyip içse zürriyet sahibi 
olur. 

(ELGAFFAR - .;�I ) 

Kullarının günahını dünyada ziyadesiyle örten ve muahe
zeyi ahirette terk edici manasınadır. 

A bdin hazzı: Nasın ayıplarını setirle (örtmekle) zalimeynin 
muabczesini bağışlamaktır. 

Hassası : Cuma namazı akabinde 100 kerre zikredenlere 
asari mağfiret zuhuridir. Bazı kimse; rızıkta bereket, mal ve 
evladında meymenet bulmak isteyen günde (70) kerre (estağ
fürullahe innehu kane gaffara) ( l;�ı,)\( �I 4M\

J
...,_I ) 

diye virdi tavsiye olunmuştur. 

(ELKAHHAR - ;�I ) 

Mevcudatı zahir ve batın yedi kudretinde makhur (kahrol
muş) ve mağlup edici ve· münkad (ram olmak) ve müsahher 
(meftun) kılıcı manasınadır. 

Ahdin hazzı : Zayıfları vikaye, izharhak için cehd ve ga
lebedir. 

Hassası: Günde 306 kerre virdedenlerin kalbinden hubbi 
dünya mahvolup masivallaha iltifattan geçer. Gece yarısında 
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ve güneş doğarken zikreden hasmına galebe edip zulumdan beri 
olur. . 1 

(ELVEHHAB - "'='L.jl) 

Birşey karşılığı olmaksızın, sebepsiz kesirül'ata bağışlayıcı 
manasınadır. 

Abdin hazzı: Ebnayi cinsine ve mahlukata bilamukabele 
ve Jağarez saha ve i'sar etmektir. 

Hassası: Günde 14 kerre zikreden çok mal ve cabi hatire 
erişir. Ve salatı duba akabinde secde edip zikreden dünyevi mu
rad ve menafiine nail olur. Şeriat, tarikat, hakikat ehlinin irfanı 
ziyade olur. 

(ERREZZAK - Jlj)I) 

Rızkı ita eden manasına olup, rızkı suri cisim ve maddi
yatın inkıta ve nümasına denilir. Rızkı manevi, ruh ve mane
viyatın tekemmülüne bais olana denilir. (Akla ilim, ruha mü
şahede, kalbe keşif, sırra muayene gibi.) 

A bdin hazzı : Sureti mananın feyzi imdadını haktan bilip 
mevuduna itimat ve (makduruna (takdirine) rıza ve kanaat etJ 
mektir. 

Hassast : Evinin sağ tarafından başlayıp kablelfecir her 
köşesinde ya rezzak dese rızkı vasi (geniş) olur. Günde üç yüz 
on beşer kerre beş gün zikreylese dünyevi haceti reva olur. 21 
gün kabletteam okusa zihni açık olup, fehim dekayık müyesser 
olur. 

(ELFETTAH - c_l:.H )

Ebvabi rahmete ve nasara ve berekete ve maişeti açıcı ma
nasıoadır. 

A bdin hazzı : İbadetle içtihat ederek her an mükaşefat güJ 
na gün vusul ve ibadete muaveneti esirgememektir. 

Hassası : Sabah nam�zmın akabinde elini sadrına koyup 
1:5 kerre okl�yanın kalbi teman, işleri asa�, rızkı bol olur. 
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(ELALlM - r:1-11 ) 
Mevcut ve madumu, cüzi, küllüyi, bakı ve mütgayyiri, li

hatat ve hataratı cehil ve fikir sebkat etmeden ezelen bilici ma
nasınadır. 

Ahdin hazzı: Huzur ilmi ilahide olduğunu bilip, baya ve 
sabıri bela ve şükrü nalına ve tevbei hataya eylemektir. 

Hassası: Günde 150 defa devam eden marifatullaha eri
şir, evham ve şekten ilmelya'krna erişir. 

(ELKABIDü - · lill u"'! ) 

Rızkı kat' veya ruhu alız veya kalbi kedurete deyk (sı-
kıcı) kılıcı manasınadır. 

Abdin hazzı : Malı israftan, ilmi na ehlinden, sırrı nakıs
taıı, hali kadir naşinastan sakınmaktır. 

Hassası : Dört gün 903 kerre virdeden düşmanından emin 
ve selamet' bulur. 40 lokma ekmek üzre yazıp 40 gün birer lok
ma yese açlıktan emin ol�. 

(ELBASITO - .l...WI ) 

Kulları ihtiyaçlarını verici, rızkı bastedici, nefsi sefavetlc, 
kalbi hidayetle, ciddiyeti ruhla bastedici manasınadır. 

Abdin hazzı : Hüsnü ahlak, sahavet, ma�ereti basene ve 
tevazudur. 

Hassası : Salatı dubadan sonra on kerre zikredenin rızk, 
ilmi ve şerefi artar ve ellerini göğe doğru kaldırıp 71 defa zik
rederek yüzüne sürse idi, fakir olmaz, gına (zenginlik) tevec
cüh eder. 

(ELHAFIDO - Jatli-1 ) 
Düşman ve ebl-i şakaveti tart ve tezlil edici demektir. 
Abdif? hazzı : Batılı hakir ve mezellet itikadile 'hazer et

mek ve mekir ilahiden emin olmamaktır. 
Hassası: üç gün bu isimle dua edip, dördüncü gün bir 

mecliste yetmiş bin kerre zikretse hasmına galebeye muvaffak 
olur ve harbde vasıtai muzafferiyettir. Bir muradın husulü için 
500 kerre okuyan naili meram olur. 
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(ERRAF1ü - �1)1 )

Ehibba ve etkıyasını tevfik ve takrip ile izaz ve refi edici 
manasınadır. 

Abdin hazzı : Hakkı, fili itikat edip evliyaallahi i'zaz ey
lemektir. 

Hassası: Zulmünden korktuğu bir kimsenin huzuruna gir

mezden 70 kerre okuyan zulümden, taadiden (tecavüzden) ve 
hırsızdan emin olur. Gece yarısı 351 kerre okuyan safai kalbe 
erişip umurunda suhulet hissederek muradına nail ve gani (zen
gin) olur. 

(ELMUlZ - _;-11 ) 

Dilediği kulu, dünyevı ve uhrevi aziz ve mergub (güzel -
beğenilir) sahibi edici manasınadır. 

Ahdin hissesi: lzzeti dareyn olan taata i'tisam (günahlar
dan çekinmek) ederek izzeti hakikiye vasıl olmaktır. 

Hassası: Cuma ve pazartesi gecesi akşam namazından 
sonra 140 kerre okuyan heybet ve ihtiram sahibi olur. Havf ve 
haşiyyeti hakka münhasır olur. 

(ELMüZtL - J-411 ) 

Dilediği kulu dünyevi ve uhrevi esbabi zilletle (lihikmetin) 
zelil edici manasınadır. 

Ahdin hissesi: Zillete hakikiyeyi rnasiyyette bilip hazer et
mektir. 

Hassası: Zalim ve basit şerrinden emin olmak isteyen 75 
kerre zikredip secdeye varsa, secdede sıyanet ettiği emre mu

vaffak olur. Pazartesinden sonra üç gün oruçlu olup, Cuma ge
cesi iki rik'at namaz, her rik'atta Fatiha'dan sonra 100 kerre 
ya müzil deyip düşmanının zelil olmasını hatıra getirse muvaf
fak olur. 

(ESSEMlü - C:--11 )

Herşeydeo münezzeh olarak cemi asvat ve kelimatı işidici 
manasınadır. 

10 



A bdin nasibi : Emri hakka muhalefetten hazer etmek ve 

hakkın murakabe ve şuhudunda olduğunu bilmektir. 
Hassası: Perşembe günü Duha namazından soma 500 

kerre zikreden her ne vakit dua ederse müstecab olur. 

(ELBASIR - �I ) 

Her mevcudatı bilavasıta görücü manasınadır. 

Abdin hazzı : Hakkın gördüğünü murakabe ederek zahiri

ne şeriatla tezyin, batınına tarıkıle tahsin ederek mertebei ihsa

ne erişmektir. 

Hassası: Cuma namazından evvel 302 defa zikredenin ay

ni basireti fetih olup teville olarak kavi ve ameli selaha muk

tedir olur. Pazartesi günü farz ile sünnet arasında itikadı sahih 

ile 100 kerre zikreden nazarı inayeti ilahi.yeye mazhar olur. 

(ELHA�Mü - pı ) 
Hükmünde aciz infazdan münezzeh hakim manasınadır. 

A bdin hazzı : Hakkın, bakim ve müessir olduğu itikad ede

rek emrine teslim, hükmi.ine münk:ad olmaktır ve nefsine hakim 

bulunmaktır. 

Hassası : Cevfi leylde 68 defa okumağa devam edenin ba

tını esrari· hikemiyeye mazhar olur. 

(ELADLü - J.ı..11 ) 

Fiili ilahisi hükmünde ziyadesiyle, adaletle layıkıyle zuhur 

edici manasınadtr. 

Abdin hazzı : Bir melekei rasıhaya malik olmaktır ki, 

onunla nefsinde tagaddi, kalbinde zühüt, amelinde ihlas, ruhun

da hüsnü ahlak, insanlar arasındaki muamelede sitem ve zulüm 

ifrat, tefritten muhafazaya muktedir olur. 

Hassası: Cuma gecesi 20 lokma üzerine yazıp ekletse ce

mi mahJOkattan izzet ve hürmete nail olur. 

(ELLA TtF - u:IJ I ) 

Rifk ve Iutufia muamele, umuru latifeye muhit velev su

reti kahir ile de olsa lutfi kesir manasınadır. 
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Abdin hazzı: Niyet ve harekatında haktan hazer ve halka 
rifk ile muameledir. 

Hassası: Hergün 133 defa devam etse müşkülü hal ve 
asan olup lutfi ilah.iyeye nail olur. Hergün 9 kerre zikretse ila
hı tecelli olur ve rızkı vası olur. Eğer günde 698 kerre (Bismil
labillatif) dese, her ne emeli varsa husuli mücerebdir. 

(ELHAB1R - .,J.\ ) 

Gizli ve aşikar olan, kalbi, ruhi, akl'i, dünyevi: ve uhrevi 
umurun küllisini alim ve muttali manasınadır. 

Abdin hazzı : Batını nuri tarikatle islah ve tenvir, zahirini 
sırrı şariatla mizan ve tathir etmektir. 

Hassası: Günde 812 kerre devam eden ruhaniyet ve mü
kaşefata nail olur. Ve bir şahsın tasarruf zulmü altında olan 
kimse kurtulur. Uykuya varmadan yedi defa (Ela'ya'lemü'men 
Halaka ve hüvellatif ülhabir) .. ,:,J-1""":1,ı.Gl_,..J Jl>c:,- ı'4�' )
dese, dilediğini ve istihare ettiğini rüyada görür. 

(ELHALtM - r.il.' ) 

Ukubeti müstahakayne kudreti kamilesiyle beraber intika

mı lihikmetin terk veya tehir edici manasınadır. 
Abdin bu isimden hissesi: Gadab ve intikamı hazin ve 

mahvederek rahmeti rahmana nail olmaktır. 
Hassası : Günde 88 kerre reisi umur olan kimse devam 

ederse riyasete ve rahati devam eder. Gülsuyu ile yazıp dükkan 
ve sanat altına, ya mezruata serpse bereket olur. Eğer gemiye 
serpse garktan emin olur. Eve serpse her türlü şerden emin 
olur. 

(ELAZIM - �I ) 

Kemal zatide kemaliyle münezzeh, kemali sıfatta, künbile 
mu�adçles, uluvvi kadir ve re{i, menzileti cihetiyle azameti mut
laka sahibi demektir. 

Abdin haw: Azametı ilahiyeye karşı mahviyyet ve istih

lakle emir ve nebye riayet ve nefsini başkaları üzerine tercihle 
kibir ve münazaa etmemektir. 
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Hassası : Müdavim olawn emsali beyninde izzeti artar ve 
hastaya 1010 kerre okusa eceli gelmedikçe şifayap olur. 

(ELGAFUR - ;�I ) 

Ahdini 'müstahak olduğu intilcamdan siyanet edici, ·günah
larını setir ve hatasını yargılayıcı manasınadır. Bir çoğu affetse 
ona gafur, affı çok olsa ona gaffar denir. 

Abdin hissesi : İntikamı mücrimi terk ve ihsan ile muame
ledir. 

Hassası: Humma için yazılıp içmek rn.ücerrebdir. Seyyidil 
istiğfar yazılıp ölüm halinde dili tutulan Jcil)lseye içirilse konu
şur ve fevti asan olur. Salatı Cuma'dan sonra 100 kerre zilc

redenler mağfur olur. Derdi olan kimse bir kağıda üç satır ya 
gafur, ya gafur, ya gafur, diye yazıp boynuna talık etse veya
hut ol kağıdı yutsa derdinden, ağrı ve sızıdan kurtulur. 

(EŞŞEKOR - ;µI ) 

Emrine itaat, nehyinden sıyanet eden kullarını sena ve 
cezil (bol, çok verici) ata ile mükafat edici manasınadır. 

Abdin hissesi: Nimeti mevcudiyete şükür, taatle müdavim 
olup, muhtaçlara vermeyi de itiyat etmektir. 

· Hassası: Yevmiye 526 defa devam edenin vücudu sıh
hatte devam edip vusatı male sahip olur. Ağır cüsseli ve nefes 
darlığı çeken kimse 41 defa yazıp su ile meshedip bir mikta
rını içse şifa bulur. Za'fi basar sahibinin de gözüne meshedil
se nuru artar. 

(ELABtYYü - JJI ) 

Künhü kemalatiye ve sıfatıyye ve ef'aliyyesi akılların id
rakinden mualla mekan ve cihattan münezzeh manasınadır. 

Abdin hissesi : Ulviyeti diniyesine muhalif olan süfliyet ve 
masiyetten hazer etmektir. 

U,assası : 110 defa yazıp başında götürse kadri , artar. Ga
ribüddiyar götürse salimen vatanına avdet eder. Fakir olarun 
üzerinde bulunsa ginayi celbeder. 
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(ELKEBlR - �I ) 

Zat, sıfat, ef'fili; derece-i kemalatı binihaye (nihayetsiz) de 
ezeliyet, ebediyetle ulu manasınadır. 

Abdin hissesi: Meratibi nefsaniye ve emmare, mülhime 
sınıflarından tathir ile kalbini itminan, ruhunu safiyet, sırrını 
kemalat, tevhidi ef'al, sıfat, zatına mütehallık, kulubi ulviyet 
hakıkayı kesbetınektir. 

Hassası: 232 kerre virdedenin ilim marifetullahı artar. Bir 
taama okunup, zevc ve zevce o taamdan yeseler, muvaf

a

kat ve 
musalaha ederler. Borçlu zikretse borcundan kurtulur. Mazul 
zikretse rütbesine nail olur. 

(ELHAFlZ - �I ) 

Mevcudatı, murad ettiği zevaldan hıfzında mübalağa edip 
hıfzedici ve kullarının funalini ihsa ile hıfzedici manasınadır. 

A bdin hissesi : Azasını muhalefetten, emaneti hıyanetten, 
hukuku ihvan dini şerrine hedef etmekten hıfzdır. 

Hassası: Tehlikede zikreden emin olur. Hayvanatı valışi
yenin zararı dokunmaz. Her gün on kerre zikredene kimse za
rar getirmez. Ateş, su, cin, ins fezai batın (karın sıkıntısı) ve 
hayvanatı muzırradan emin olur. 

(ELMUKIT - ..:..:111 ) 

Ecsam ve ervaha, cismani ve ruhanı gıda ihsan edici ma
nasınadır. 

A bdin hazzı : Ebnayi cinsine sehavet, nefsini hayre irşad 
ve gafile nasihattır. 

Hassası: Yazılıp, suda ezilip tarlaya dökülse, oruçtan mü-
- teezzi olan şem eylese (koklasa) açlık hissi ve zafiyet gelmez.
550 defa bir testi suya okunup üzerine mu.kıt yazılsa, seferin
de bu sudan içse her türlü tehlikeden emin olur. Çok ağlayan
çocuk içse ağlaması kesilir.
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(ELHASlB - ':-':-,ll ) 

Kemalatına nihayet olmayıp kullarının her mesalihini ve
rici ve amellerini muhasip manasınadır. 

Abdin hazzı : Suy'i amelden hazer etmek için nefsini mu
hasebe ve ihtiyaç sahiblerinin hacetini gidermeye gayret ve hak
tan havfi haşiyyettir. 

Hassası : Akrabasından korkan bir kimse gün doğmadan 
ve gurup etmeden yetmiş kerre okusa, akraba beyninde emni 
ünsiyet peydab olur. Aduv ve hasit ve isabeti ayın ve sirkat 
gibi mazarratlardan biiznillahi taala emin olur. 

(ELCELlL - �I ) 

Emri müessir, künhi celal ve tenzihi tamla kamilil sıfat 
manasına, kebiri zatta kamil, celili sıfatta kamil, kebiri azim 
zatle sıfatta kamil, aliyyi zatı sıfat eralinde kamildir diye tef
rik olunmuştur. 

Abdin hissesi: Ahlakı zemimeden selamet vç ahlakı selime 
ile kesbi izzet etmektir. 

Hassası : 18 kerre zikredenin, kadir ve meziyyeti artar, sö
zü nafiz olur. Misk ile yazıp götüren süfliyeti ,ahlakı nefsani
yeden kurtulur. 

(ELKERtM - (.fal ) 

Bil§. sual ata (verici) ve bila sebeb hataları affedici refiil
kadir, azimüşşan manasınadır. 

Abdin hissesi: Ahseni ahval olan ve kasti rizai hak ile 
bak.ıkatı takvaya ve güzel ablak bi'hemta ile muttasıf, hakka 
zata itimat, sıfata istimdat, file dua mutad etmektir. 

Hassası : Kablelnevm (uykudan evvel) 270 kerre zikreden 
vasıtai halk ile ikrami hakka erişir. 

(ERREKlB - ..,J JI ) 
. 

. . 

Her ani zamanda, her ahvalde, her şeyi hıfz ve hıraset 
(koruyucu) edici manasınadır. 

Abdin hazzı; Murakabei �val ile günahtan sakınmak, 
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murakabei zatle mahviyet ve hizb ve kemali mahabbeti ilahi
yeye �ail olmaktır. 

Hassası: 312 kerre okuyan mali mesrukunu bulur. Ha
mile okusa doğumda zahmetten kurullu(; misafir okusa, ehli, 
evladı tarafından emin olur. 

(ELMüClB - ...,.Jı ) 
. .. 

Hacat ve dava.ti icabet ve zarureti muztareyni .küayet ve 
kablessual matlubuna yardım edici manasınadı.r. 

Abdin hazzı: Emri ilahi ve sünneti nebeviyeye icabet ve 
mahlOkata menfaatle hayri esirgememektir. 

Hassası : 60 defa zikredenin duası kabul olup emani ila
hide olur., 

(EL V ASlt) - Cl_,JI )

Bürhanına nihayet, sultanına gayet, ihsanına had ve hasır 
(hudut ve sıkışması yok) olmayıp, külli, cüz'i mevcut madumu, 
ezeleo, ebeden, ilmen muhit ihsani kafi manasınadır. 

A bdin hissesi : Malı ile, hali ile, akvali ile halkı tevsi ve 
taltif ile muameledir. 

Hassası : 137 kerre zikreden, kin, haset ve gılligıştan se
Hımeti vus'a, sadır ve inşirahi derun hasıl olup vus'ati maişete 
nail olur. 

(ELHAKtM - pı ) 
Takdirat ve iradat ve halk ve kudretinin asarını maslahata 

ve hükmiyle izhar eder. Acizden müberra zevilb.i.k.me manası
nadır. 

A bdin hissesi : Kavil ve amelde hakka ve hulusa isabetle 
mucibi ata.ti seyyiattan sakınmaktır ve tedbirati ilfilıiyeye karşı 
herhalde ·ruyi riza ile mukabeledir. 

Hassası: 78 kerre zikre devam edip mucibi havf, devayı 
azimeden kurtulup babi hikmete fetih olur (açılır). 

(ELVEDUD - .>J.>)I ) 

lbadete nimeti isal ve defi azab ve muzırra ve nikfilar ve 
binıetalar ile mahabet edici manasınadır. 
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Abdin hissesi: lbadetullahi ve sünneti resulullahi ve evli
yaullahi sevip ve ibadullahi hakkında hayrı sevmektir. 

Hassası: Taam üzerine bin kerre okuyup zevcesiyle ekley
Jese zevcesinin mahabbeti ziyade olur. Günde 20 defa okuyan 
beynennas (insanlaı: arasında) teveccüh ve mahabbete nail olur. 

(ELMECID - .ı...,.11 ) 

Zat, sıfat, ef'alinde, künhi şeref namütenahi ibsani kesir, 
atası cemil vasiilmülk velkerem manasınadır. 

Abdin hissesi: Nas beyninde hüsnü muameleye bezli ke
remle tahsili şereftir. 

Hassası : Ayın birinde, on beşinde, otuzunda (Kameri ay
lardır.) p.ruç tutup, iftarda ya mecid diye zikrederek iftar etse 
illeti berastan kurtulur. Günde 62 kerre zikreden şan ye şeref, 
zahiri ve batıniye nail olur. 

(ELBAlSü - ��I ) 

Mevtayı dirilmeye, mürsaleyni ümeme, erzakı ibade, esrarı 
müride, etvarı müşahede, envari muayene ba'si mutlakla base
dici (diriltici) manasınadır. 

A bdin hazzı : lman edip külliyetle yevmi nuşur (haşir) için 
bezli himmet, gayret ve istikamete devamdır. 

Hassası: Uykuya yakın elini göğsüne koyup 100 kerre 
ya baıs, dese kalbi müevver olup, ilim ve hikeme ilham olur. 

(EŞŞEHlDü - �I ) 

Zevahir eşyanın küllisi mer'i ve mesmu huzurunda muay
yen ve cümlesini müşahede ve mutasarrıf demektir. 

A bdin hissesi : Hakka, mertebei şuhudda görür gibi ibadet 
ve hareket etmektir. 

Hassası: ltaatsız evJad ve zevcinin alnından bir saç alıp 
bin kerre okunsa tebdili ahl§k ederek islah olur. 

(ELHAK --._ Jlı ) 

Vücudu zeval, tağyiri ademden (yokluktan) ınüberra ola-
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rak ezelen, ebeden sabit manasınadır (eşyayı izhar edici mana
sındadır). 

Ahdin hi.ssesi : Erali, filullahta, sı.fabru sıfatullahta, zatı
nı tecelliyati azamete tıllı zail ad ederek vucudi hakıkının haz
de olduğunu kesb ve terakki tevhit sıfatiyle tekmili meratip et
mektir. 

Hassası: Murabba kağıdın erUnı erbaasına yazıp seher 
vaktt göğe refi etse (kaldırsa) matlubu hasıl olur. Lailahe illal-

lahiil melikül hakkulmübin ( �llı.,;J..lı!l\11411':JI.Jl":I ) zikri 

yüz defa vird edinse gani (zenginlik) teveccüh eder. Bin kerre 
ya hak diyen kötü akıbet ve amelden kurtulur. Bir nesnesi zail 
olan kimse dört kağıda yazıp ortasına zayi olan şeyi ortasına 
yazıp gece yansında ellerini açıp ve semaya nazar ederek ha
cetini haktan talep etse zayi olan şeyi iade olur. lade olunmazsa 
hak daha ziyade hayırlısını ihsan eder. 

(EL VEK1L - J:>_,JI ) 

İstiane, umuri ibade kudreti kaınilesi ile her emirde mü
tekeffil demektir. 

A hdiıı hissesi : Esbabı mecıume ve gayri meczumeye te
vessülü ile beraber hakka müessiri hakikiye tevekkül ve hava
yici ibadi nehci (usul - minval) matlup üzere sa'yi gayret et
mektir. 

Hassası: Hacetlerin husuli ve musibetlerin defidir. 76 defa 
okuyan yangından ve garktan (boğulmaktan), zelzeleden ve sai
kadan ve şiddetli rüzgardan zarar görmez, hayır ve rızkı ziya
delenir. 

(ELKA VtYYü - "_,.ili ) 

Zat sıfat eralinde berveçhile aciz ve zaaf ve yorgunluktan 
ve kusur ve füturdan münezzeh derecede zatilkuvvedir. 

Ahdin hissesi: Her yüzden cümlenin aczini bilip hakka 
her hususta rücu ve tefvizi umur eylemektir. 

Hassası : Vücudda kuvvetin zuhur himmeti zaika veya cismi 
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zaif sahibi günde 114 kerre devam etse kavi olur. Mazlumüzaif 
okusa zalimden emin olur. 

(ELMETtN - �I ) 

Madde ve sebebe muhtaç olmayıp zaaf ve mağlubiyetten 
beri kuvvei kamile ile fail manasınadır. 

Ahdin hissesi : Hakkın kemal kudretini bilip gayriye iti
mat ve istinat etmeyip ancak haktan korkup hakka himmeti 
kalbiyesi masruf olmaktır. 

Hassası : 500 kerre okuyanın ibadetinde metaneti kalbiye 
hasıl olur. Eğer Buzu billahi teala diye facir, facireye okusa fu
cur ve fubşiyattan geçer. 

(ELVELlYYO - J_,JI ) 

Abdi (kulu) zat, sıfat, ef'aline takrib ve tecib eyleyici ve 
mahlukatının umurunda mütevelli ve nazır manasınadır. 

Abdin hissesi: Zaman kabzına kudreti itminan ederek di
lücani gayriden masruf hakka matuf olm,aktır. 

Hassası : Kurbet (yakınlık) ve maiyyetten kurbiyyeti zati
yenin husulidir ki Cuma günü bin kerre ya Allah dese matlubu 
hasıl olur. Zevcine itaat etmeyenin islahı için hanesine girip 
çıktıkça ya veli dese ıslahı hale muvaffak olarak itaate müyes
ser olur. 

(BLHAMIDO - �I ) 

Her nevalin mevlası, her kemalin mevsuf muallası ve her 
senanın minküllil vucuh elyak ve ihrasi (ziyade layık, şayan ve 
seza olan) ile hamdolunaµ zati ecelli filadu. 

Abdiı-ı hissesi: Niami rabbaniyenin gayri mütenahi olma
siyle şükrüne aczini itiraf etmeğe ve lisanı hal ve kal ile hamde
dip evamire ve nevahiye itaate riayet etmektir. 

Hassası: Günde 62 defa zikreden sıfat ahlak ve eralinde 
memduh olur. Kelamında çok fena söz bulunan kimsenin, su 
içtiği kaseye yazılsa fena söz söylemekten kurtulur. 
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(ELMUHSI - �I ) 

Malumat namütenahiyeyi ihatei ilim ile muhit ve mukad
derattan bir ferd hariç olmadığı halde ibsa edici demektir. 

Ahdin hazzı : Azimüşşarun sıfatı ihsasını bilip her hare
katını muradi ilfilli üzre icra ile saadeti du saraya erişmektir. 

Hassası: Teshiri kuluptur. Yirmi lokma ekmeğe, yirmişer 
kerre okuyup dilediğine yedirse emrine musahber olur. Cuma 
gecesi 1000 kerre okuyanlara kıyamette hesap ve kitabı asan 
olur. 

(ELMüBDtü - '-'-½-il ) 

Her şeyi mümkini ademden wcuda nümunesiz icad ve halk 
edici manasınadır. 

A bdin hazzı : Suveri esma olan eşyada künhi kudretin mü
şahede ederek istihlaki irfanı müstehlik ve bakkal yakınej eriş
mektir. 

Hassası: Hamile hatunun batnına zevci şehadet parma
ğiyle daire çevirip 20 defa yazsa ve okusa çocuk düşürmekten 
emin olur. 

(ELMUID - -':-11 ) 

Me'\lcudatı idamdan sonra iadeten halk edici (mevcudatı 
yani varlığı yok ettikten sonra tekrar yaratmak) manasınadır. 

A bdin bu isimden hazzı : Hakka her umurda rucu ve bini 
iadede kıyamet gününde ahseni takvim siretiyle haşrin esbabı 
olan febamelebel insan sımyle siretini hamile emaneti huda 
ede insani kamil mertebesine vasıl olmaktır. 

Hassası: Ya mtibdii, ya muıd, defi nisyane nafidir. Gün
de 124 kerre ya muıd dese haşri ecsadı kalbinde takarrur ede
rek gafletle imrari bayat etmekten kurtulur. 

(ELMUHYI - ��' ) 

Murad ettiğine hayatlar bahşedicj ve kalbi nuri marifet
le, ruhi nuri mükaşefe ile sırrı nuri müşahede ile ihya edici 
manasınadır. 
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Abdin hissesi: Bahşayış ilahi olan hayatını rızası yolun
da imrar (geçirmek) ederek hayati ebecliyeye nail olmaktır. 
Ve hayatın muvakkat arız olduğunu bilip mahvi enaniyetle ta
ate sürattır. 

Hassası : 68 kerre okuyan mahbus kurtulur ve matlubun
dan müfarekat etmez (ayrılmaz). 

(ELMOM1T - .:..:.11 ) 

Sıfatı vucudiye olan mevti halle edici manasınadır. Ecsami 
ervahtan, kulubi nuri imandan, ervabi mtikaşefeden, sırrı müşa
hede ve muayeneden mahrum ederek emate edici (öldürücü) 
manasınadır. 

A bdin hazzı : Mevti tezekkürle masuvallaha muhabbetten, 
muhabbetullaha inkıta, tarikı istikamette müdavemettir. 

Hassası : Taati baride nefsini muti etmektir. Kalbi üzeri
ne elini koyup nefsi emmarenin islahına 490 adet zikreden 
kimse nefsi emmaresi muti olup mutmainneye rücu ve münka
lib olur. 

(ELHAYYü - �I ) 

Hyati ebedi ve ezelli zati ile hay olup tenahi (sonu) ve 
fürurdan münezzeh faal ve idrak manasınadır. 

Abdin hissesi: Hayati hayvaniyeden, hayati hakkaniyeye 
vesilei uruç olan taat ve ezkari bi'gayetle (nihayetsiz) iştigaldir. 

Hassası: Oçyüz bin Jcerre zikreden ebedi marız (hasta) 
olmaz. Kabak içine misk ve gül suyu ile yazıp üç gün içse ma
razdan kurtulur. Sahar vakti tilavet eden tasarrufü kulube nail 
olur. 

(ELKAYYUM - ı"�I ) 

Binefsihi kaim, · gayrisini mukavvjm (kavame getirici 
tesviye eden - ta,nzim eden) olup cemi mah1fıkatl müdebbiri 
daim ve baki manasınadır. 

Abdin hissesi: Asarın ·esbabe tertibini zahir görerek ha
kiki müsebbibi ayni kadere kayyumiyetten kastı sudurini müşa
dedir. 
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Hassası : I 56 kerre zikreden az uylı.'1l uyur ve gafletten 
kurtulur. Yediği taamın her lokmasında ya kayyum dese mide
sine nur olur. Gıdayı ruhani olur. (Ya hayyü ya kayyum lfti
Jahc illa ente) yi 40 defa zikreden azim fevaidi dünyeviye ve 
uhreviyeye nail olur. 

(ELVACtDü - ..ı-.ljl ) 

, Bir şeyi ifate (zayi, fevt) etmeyip dilediğini mevcut kılıp 
hazır bulan ihtiyaçtan beri gani manasınadır. 

Abdin hissesi: Hak ile istigna ve hakka itimat ve iJticadır. 
Hassası: Taamın her lokmasına tahrir eden tevhidi bari

de kuvveti kalbiyeye nail olup kalbi münevver olur. 
\ 

(ELMAC1Dü. - �UI ) 

Kerem ve in'ami vasi manasınadır. 
A bdin hazzı : Himmeti hakka masruf ederek kesbi gayret 

eylemektir. 
Hassası: Hali yerde hissi gaib oluncaya kadar zikretse 

menamda maksudunu müşahede eder. 

(ELV AHIDO - ..ı..l_,11 ) 

Zatında münferid olup aksamı kabul etmez. Sıfatında mün- · 
ferid olup şüpheden münezzeh· ef'ahnda vahit olup şerik ve na
zirden müberra, mualla manasınadır. 

Abdin hissesi: Kalbi muhabbetullaha hasır ve tefrit ubu
diyeti tezyiddir. 

Hassası : Hergün bin defa okuyanın kalbinden masuval
Jah (Allah'tan gayrısı) çıkar. 
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(EL'AHADü - ..ı.. �I ) 

Künhi zati şirket kabul etmez manasınadır. 
Abdin hissesi: Tevhidi zata erişmektir. 
Hassası: Seferde münferid olan zikretse refika nail olur. 



(ESSAMED - ..._..,ı ) 

Dergahı uh1hiyeti hav�yici kaina,ta meftuh (açık) mevcu
datın, muhtacı ilahi cümleden müstagni manasınadır. 

Abdin hissesi: Zati bariye vücud ve bekada her an ihtiya
cını bilip tevcih ve itimadını hakka hasretmektir. 

Hassası: Seher vaktinde 150 defa okuyan salahi hal kes
bedip haramdan mahfuz olur. Cezbei zatullahta istigrak ahvale 
erişir. 

(ELKAD1R - ;.)lill ) 

İrade; tercihe, kudrete, takribe halk, vucudla tavsife taal
luk etmekle kadir, murad olan şeyi vücude takrib etmeğe bila
vasıta vela aciz mütemekkin ve icad ihtirai bizatihi kadir ma
nasınadır. 

Abdin hissesi: üçyüz beş defa devam eden cismani, ru
hani kuvvete mazhar olup ibadette kesaletten kurtulur. 

Hassası: Abdest esnasında zikreden düşman şerrinden vi
kaye olur. 

(ELMUKTEDtR - ;.A:.lll ) 

Kudreti her kudretin fevkinde müstevli (istila eden, bir 
yeri kaplayan) ve galip manasınadır. 

Abdin hazzı: Herşeyin kudreti hakla zuhurunu müşahede 
ederek yakın tevhide vasıl olmaktır. 

· Hassası: Virdedenler nisyandan ve acizden kurtulup uya
nık olarak zikredenler hayrı kesire nail olurlar. 

(ELMUKADD1Mü - r.A!l.1 )

Müka{atta, asfiyayi (temiz kimseleri) tacil, takdim veya ba
zı eşyayı ve esbabı hılkate takdim edici manasınadır. 

A bdin hissesi : Emri ilahiyi herşeye takdim ve tazimdir. 
Hassası : Harbe vusulda 188 defa zikredilse muzafferiyet 

hasıl olur. 
(ELMüEHH1R - _,.;. _j.ll ) 

Günahlar� azabı te'bir, bazı eşyayı hilkate tertip ve te'hir 
edici manasınadır. 
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Abdin hissesi: Mugayiri riza amal ve harekatı te'hir ve 
terktir. 

Hassası: Zikredenlere tevbei hasıha ve takvayi sahiha ka
pısı açılır. 

(EL'EVVELO - J/il ) 

Vücudu vacibine ihtida yok. Evveli yok. Yani kendisin
den evvel ve beraber birşey yok demektir. 

Abdin hissesi: Rizayi kibriyaya taata ihtimam, evvel va
kitte namazı eda ve istikamettir. 

Hassası : Misafir olan kimse Cumaları bin defa zik.reyle
se vatanına ve akrabasına kavuşur. Evladı olmayan kimse dört 
Cuma ya evy�l diye zikreylese haceti indallah eda olup kudr.�ti 
hakla zürriyet sah.ibi olur. 

(EL'AIDRO - ./'" �I ) 

Vücudu vacibine intiha yok. Yok olması da mahal. Mah
lukat fani olduktan sonra baki, ezelen ve ebeden tagayyür ve 
tebeddülden münezzehtir. 

Abdin hazzı : Mercii ezelisi ve ebedisi huzuru celil kibriya 
olduğunu bilip amelen ibadet ve masiyetten sıyanet ve güzel 
ablak kazanarak müştak cemaJ olup, gölge edecek bütün masi
vadan çıkarak aşk kibriyaya uruç etmektir. 

Hassası: Her gün yüz kerre okuyan kimsenin kalbinden 
masivallah çıkar ve hayırlı ameli olmayan kimse günde 77 defa 
okusa Allah o kimsenin amelini salih ve akibetini hayır eyler. 

, (EZZAütRO - �UiJl ) 

Ayati bahire, delaili asari kahiresiyle mevcudiyeti aşikar 
vahdaniyeti bedidar manasınadır. 

Abdin hissesi: Eşyayı kevniye ve mezahiri ulviyeye bakıp 
ibret nazariyle .esmaya ve esmadan ef'ale ve efa'lden evsafa ve 
dolayısiyle künhü zati ilahiyeye intikal istidlal ve şuhudü basi
reti halle muvahhi(ji hakiki olup taklitten kurtulmaktır. 

Hassası: Virdedenin kalbinde nuri vilayet zuhur etmek-
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tir. 1şrak namazından sonra 900 defa okuyan ademin dideleri 
(gözleri) münevver olur. 

"(ELBATINO - ı:_,J..�11 ) 

Hicabi kibriyasiyle evham ve efhamdan ve nazari hissi 
enamdan perdeli ve gizli muhit manasmadır. 

Abdin hissesi: Esrari kalbiyenin hakka aşikar olduğunu 
bilerek riya (kendini beğeıimek), ucub ve ahlakı zemimeden, 
gizli ve aşikar günahtan Iıazer etmektir. 

Hassası : Ya zahir, ya batın diye zikreden havatırı şey
taniyeden kurtulur ve günde üç vakit devam eden ibadetullabla 
ünsiyet eder ve her gün 33 defa zikreden esrarı ilahiyeye mah
rem olur. 

(EL V ALI - Jl_,11 ) 

Mahlukatın cemi umuruna müstevli ve tedbir edici ve her 
zerreyi kudretiyle muhit ve hakimi mutlak ve malik manasına
dır .. 

Abdin hissesi: Tedbirini te'sirden iskat ederek vilayeti ila
hiyeye sükuneti �albiye ile itimat ve iktifa etmektir. 

Hassası: 41 defa zikreden her afetten kurtulur. Cuma gü
nü 1000 defa okuyan her umurunda müyesser olur. Bu ismi 
şerifi yazıp suda mahvedip, o suyu haneye yahut tarlaya dökse 
afattan emin olur.

(ELMOTEALt - Jl..:J.1 ) 

Ulviyeti na mütenahi nekaisten mürtefi (noksanlardan 

yüksek) manasınadır. 
Abdin hazzı : Taatle kesbi ulviyyet, istikametle kudsiy

yettir. 
Hassası : 55\ k�rre virdedenJer masiyetle ibtiladan kurtu

lur. 600 defa virdedenJer cemi afattan kurtulur. 

(ELBERRO - .,JI ) 

Hayırl�rı mahlukata isal eden mubsin, kerim, atuf, azim, 
reuf, rahim manasınadır. 
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Abdin hissesi: Akraba ve valideyne, komşu ve din kar
deşlerine ve cemi mahlukata iyilik etmeyi mutad edinmektir. 

Hassası : Felç illetine mübtela olan zikreylese kurtulur. 
Sabiya ye� kerre okunsa güzel ahlak sahibi olur. 

(EITEVV ABO - -:,ıl_,:ll ) 

Müznebinin (günahkarın) tevbesini kabul edici ve tevfık ve 
in'aoı ile mukabele edici manasınadır. 

Abdin hissesi: Rahmeti rahmandan kesreti zünup (çok 
günah) sebebiyle me'yus olmayıp tevbe ile rücu eylemek, ebna
yi cinsinin hatasını bağışlamak ve özrü kabul etmektir. 

Hassası: Duha namazından sonra 300 defa okuyan tevbe 
edenlerin zümresine lahık olup, tevbesi kabul olur. Düşmana, 
tecavüz etmiş kimseye karşı on kerre okusa zulümden rücu 
eder. 

(ELMONTEKIMO - r.ı:;ıl )

Tevbekar olmıyanları mühlet vererek (vadiyle) azab edici, 
ahirette adliyle ve şiddetle azab edici manasınadır. 

Abdin hissesi: Nefsi müaheze ve levm edip ibadet ve ha
yırda tekasül ve kusurdan vikaye ve Allah için buğz etmektir. 

Hassası: 630 defa zikreden hakkına tecavüz eden kimse
den Cenab-ı Hak intikam alır. 

(EL'AFUVVO - _,..JI ) 

Mü'minlerin isyanlarından müahezeyi terk edip günahla-
rını yok edici manasınadır. 

Abdin hissesi: Ebnai cinsinden müabezeyi terk Seyyieyi 
basene ile mukabeledir (fenayı iyiliğe çevirmektir). Yani kötü
lüğe karşı iyi muamele etmektir. 

Hassası: 156 kerre ziktedenlere rıza kapısı açılır. Ves
veseye mübtela olan devam etse salim olur. 

(ERREUF - .....; , )\ ) 

Ziyadesiyle lutuf ve rifk ve rahmet edici manasınadır. 
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Abdin hissesi: Mü'mine şefekat, müznibeyne (günahkara) 
istiğfar etmektir. 

Hassası : Şiddetli gadab sahibi on kerre okusa, gadab ve 
tehevvürü söner. Matlubunu tahsil murad eden kimse 277 ker
re okusa ricası makbul olur. 

(MALlKELMOLK - ı!lUl�l. ) 

Her mülkün maliki hakikisi ve mülkünde dilediği gibi ta
sarruf edip, dilediği gibi icad, ifna ve ibka, irade-i aliyesine 
asla mani ve muakıp yoktur manasınadır. 

A bditı hissesi : Herşeyi elinde emanet ve muvakkat bilip 
ittika etmek ve maliki hakikiye karşı huşu, buzu ve tevrkkül
dür. 

Hassası : Devam edenlerin malı helal ile zenginliğe nail ol
ması ve kederlerden selamet bulması mukarrerdir. 

(ZOLCELAL1VEL1KRAM - rl.f''ilJJ)(pJj )

Azemete, kibriya ve ihsanı tam sahibi, her şeref ve ke
mal zatiyle kaim, her ihsan ve ikram zatından mümbaistir. 

Abdin hissesi: Buğuz, zi!Jet ve isyandan nefsini muhafa
za edip keramete nail olmak ve madunma taltif ve tekrim et
mektir. 

Hassası : Zakire, aziz ve nas beyninde ikram sahibi muh
terem olup keramete nail olur. 

(ELMUKS!Tü - .b.-ıll ) 

Adil ve insafla hükmi bakimanesine hakim ve ef'ali müs-
tahsin demektir. 

Abdin hissesi: Muamelat ve işlerinde mizanı, insafı elden 
bırakmamaktır. Hakkın adlinden havf (korkmak), fazlından ri
cadır. 

Hassası : 208 defa devam edenler ibadette müvevislikten 
kurtulur. 
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(ELCAMtü - clJ-1 )

Evsafı kemaliyenin küllisini camidir. 
Ahdin hazzı: Şeriatla, tarikatla, hakikat ve marifetle: nef

sini tezkiye, tasfiye, tabliye ile kemalati insaniyeyi cem'idir. 
Hassası : 118 defa devam eden ahbablan ve matlubunun • 

esbabları cemi olur (toplanır). Birşeyi zayi eden kimse (ya ca
miannas liyevmin lareybe fihi ecma ala dfileti) diye dua etse, 
kaybettiğini bt�lur, Seferde zikreden evrn.dına kavuşur. 

(ELGAN!YYO - .s�I ) 

Zat, sıfat, eralinde birşeyi muhtaç olmayıp herşeyin, her 
an, ona muhtaç manasınadır. 

Abqin hissesi : Hakka, daimi ihtiyaçta bilip tazim ve te
zellül ile · tMttır. 

Hassası Maraz veya musibette 1060 kerre okunsa defo
lur ve gmayi dareyn (�ki cihanda zenginlik) tılsımıdır. 

(EL:ty.fUôNt - .slll ) 

Herşeyin muhtaç olduğu şeyleri hikmetle, takdiri iktizası 
üzere ita (verici) manasınadır. 

Ahdin hissesi: Mahlu�attan ziyade hakka itimat ve kana
atı itiyattır. 

Hassası: Mahlukattan me'yus olan on cuma gecesi her 
gece onbin kerre okusa eseri gina zuhur eder. Ehliyle oima ha
linde kalbiyle zikreylese ehlinin muhabbeti ziyade olur. 

(ELMANtü - tlil ) 

Beden ve dinde esbabı helaki def ve men'e ve tahrimi 
müstahak olam adalete men'edici ve fesadi müeddi olandan 
hıfzedici demektir. 

Abdin hissesi: Hayrı, ehlinin gayrından men ve kendini 
menhiyattan muhafaza etmektir. 
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Hassası: Günde 161 kerre okuyan her mazarratı dini ve 
dünyeviden selamet bulur. Ve muradı hasıl olur. 

(EDDAR - ;L..11 ) 

Mazarratı ve esbabını halk etmeğe yedi kudretinden Sudur 
edici. 

Ahdin hissesi: Sabr iptila ile naili istifa (birşeyin halis ve 
pakini seçip almak manasınadır) olmaktır. 

Hassası: Her Cuma gecesi ya (dar) yüz kerre zikreden 
Cenab-ı Hakka yakın olup, her İnazarrattan kurtulur. 

(ENNAFlü - tl:JI ) 

Menfaat ve faideli şeyleri ve esbabını yedi kudretinden 
lütfen ve keremle zuhur' edici manasınadır. 

Ahdin hissesi: Halk ve te'siri yedi kudretinde bilerek hak
tan rica, taata devam ve maasiden muhafazaya ihtimamdır. 

Hassası: Seferde okuyan mazarrattan kurtulur. Gemide 
bulunan kimse yüz kerre okusa selamet bulur. 

(ENNURO � ;_,jl ) 

Binefsihi zahir ve gayriyi mazhar edici ve münevver ma
nasına ki: gerek nuri hissi ile münevver olsun. Şems, kamer ve 
saire gibi ve manevi nur ile münevver olsun, Nuri Kur'an, nuri 
hidayet, nuri akıl, nuri din gibi. 

Ahdin hissesi: Sa'yi cemil ile envari batıniye eylemek ve 
hakkı izhar etmektir. 

Hassası: Günde 256 kerre zikredenin kalbi ve basireti 
münevver olur ve maraza mübtela olan ekli taamda her lokma
sında ya (nur) dese eceli gelmedikçe şifa bulur. 

(ELHADt - ı.PlrJI ) 

Ahassı havassı marifete zatına, havassı marifete sıfatına, 
avami marifete ef'al ve esmasına irşad edici manasına. 
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Abdin hissesi: Esbabi hidayete riyazet ve telkinine ter
tibi esmaye muvazebet ve hulusı bal ile ibadete teşebbüs eyle
mektir. 

Hassası: Günde 21 ketre zikreden meratibi hidayete maz
har olur. 

(ELBEDlü - �-½il )

Zatında misli, sıfatında naziri olmadığı gibi misli sebkat 
etmeyen mahlukati icad edici manasınadır. 

Ahdin hissesi: Bid'atlardan ihtiraz (sakınmak) kudreti ke
mal, merhamet ve tevalii nimeti kibriyaya isnaddır. 

Hassası: 10 bin kerre okusa her haceti basıl olur. 

(ELBAKI - ıJ½JI ) 

Fena ve yok olmaktan ve tağyir ve tebeddülden ati dai
mi! vucud manasınadır. 

Ahdin hissesi: İbadet ve tU.t ve istikamette Allah'ta kaiın 
olmaktır. 

Hassası: Bin kerre zikreden her türlü gam ve endişeden 
kurtulur. Bir emirde mütehayyır olan akşamla yatsı arasında 
bin kerre okusa hayırlısına delalet olunur. Bir nesneden havf 
eden kimse günde yüz kerre okusa emin olur. 

(ELVARtSO - .:ı;l_,ll ) 

Maliki ezeli ve ebedi olduğu halde cemi eşyanın halen 
sahibi ve yok oluşunda da mercii ilahi manasınadır. 

Ahdin hissesi: Suleha, ulema, halleriyle varis olunup hüs
nü ahlak ve amel ile bakıyi faniye tercihtir. 

Hassası: Günde 707 kerre zikreden hayretten kurtulur. 
Gün doğmadan evvel zikreden kimsenin vücuduna bir türlü 
elem isabet etmez. 
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(ERREŞtDO - � )1 ) 

İstişare ve irşada muhtaç olmayıp, hükmüne bi'payan üzre 
. tedbiri ahsen te'sirle vücut bulucu ve ibadeti doğru yola, hadi 

meratip sülıık ve tecelliyati tevhidi ira'e. edici ve halkı mesa
lihine irşat edicidir. 

Abdin hissesi: Dini, dünyevi makasıdında sevabe ittiba ve 
rahi sUdeti tallın ve telkindir. 

Hassası: Yatsı namazından sonra 100 kerre zikredenin 
ameli makbul olur. Günde 514 kerre zikreden tarikat istika
met ve rızada raşit ve mürşit olur. Tedbirinde daima kusur 
eden bin kerre okusa hüsnü tedbire muvaffak olur. 

(BSSABUR - J�I ) 

Usa.tın muvahezesi ve muakabesini tdcil etmez. Kadir ol
duğu halde filinde sur'attan hali müteenni manasınadır. 

Abdiıı hissesi: Taate, masiyete ziyadei dünyanın terkine 
ve musibete sabretmektir. 

Hassas.ı: ·Gün doğmadan evvel yüz kerre zikredene mu
sibete gelmez. 296 defa zikredene sabri cemil ihsan ve derecei 
sabireyne vuslatla saadeti iki cihana nail olur. Vücudunda ma
razı olan şahıs 33 kerre zikreylese afiyet bulur. 

AHahümmerzüknalgafur, velafiyete fiddini veddünya vel 
ahire, rizaeke bi hürmeti azami esma:ike ve Mtemi enbiyaike ve 
ekremi evliyaike ya azimi ya gani ya Allah. 

Sübbane rabbike rabbilizzeti ammayasıfun ve selamün 
alelmürselin velhamdülillahi rabbilfilemin. 
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r::-1� -:,Jjı.,lS� r' :ıı,�, 
Estagfrüllahelazim 
Min külli zenbin ya rahim 

:»ıJl> i şı� :ııı:l)t.. � 
:ıı l(c. .>..la! :ıııi,� 1 c.!.l:1;-

Aleyke salatullah ya ekreme halkıllah 
Aleyke selamullah biadedi ilmüllah 

:»ı� u; �. . 

:ııı�c. �ij 'JL. 

.;»ıJ.., .J..T ); 

:ıııYı <\IIY 

Hasbi rabbi cellellah 
Ma fi kalbi gayrullah 
Nuri Muhammet sallaUah 
La ilahe illallah 
Muhammedurresulullah 

ücreti: 

(İyi muhafaza etmek ve okumaktır.) 

HED1YED1R. 
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