-1Sabiûn kelimeleri hakkındaki soruya cevap :

( Sayfa 1 )

Kur’ân-ı Kerimin 5 inci sırasında  اةMâide kutsal sûresinin 69 uncu mübarek âyeti Arapça yazısıyla şöyle buyrulur.
69 -$ * ن

 ﻡ" ! وا م ا و     ف  و ه$ "" هدوا وا'!) ن وا('رى ﻡ+ﻡ( ا وا$ "+ان ا

Türkçe Meâli sayın Süleyman Ateş’in yorumu:
İnananlar, Yahudiler, Sâbiiler,ve Hıristiyanlar(dan)Allah a ve ahiret gününe inanan ve iyi işler yapanlara korku
yoktur ve onlar üzülmeyecekler.
Kur’ân-ı Kerimin 2 nci sırasında ة23 اBakar sûresinin 62 inci âyeti :
62 -$*ن

 ه ( ر! و  ف  و ه4ﻡ" ! وا م ا و    ا$ "" هدوا وا('رى وا'!)" ﻡ+ﻡ( ا وا$ "+ان ا

Şüphesiz iman edenler Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiler, bunlardan kim ki, Allah a ve ahiret gününe inanır, iyi
bir iş yaparsa elbette onlara, Rab leri katında mükafat vardır, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Kur’ân-ı Kerimin 22 nci sırasında 7  اHac sûresinin 17 nci âyeti :
17 -$ * 8 ء:8  ان ا < آ-2آ ا ان ا =' !(  م ا8" ا+" هدوا وا'!)" وا('رى وا? س وا+ﻡ( ا وا$ "+أن ا
İnananlar, Yahudiler, sabiler, Hıristiyanlar,Mecusiler ve (Allah a) ortak koşanlar… Allah kıyamet günü bunlar
arasında hüküm verecek (haklıyı haksızı ortaya çıkaracak)tır. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır!
Kur’ân-ı Kerimin tümünde bu kutsal ayetler, yalnız istekti 3 yerde tekrarlanmaktadır, saygılarımla ifade etmek isterim.
Bununla ilgili soruyu sormak lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ederim bana da yararı olduğu belirtmek isterim.
SABİLİK:İslam’ın doğduğu dönemde (7.yy) Ortadoğu da yıldızlara tapanların dini.Sabii adının,Tevrat ta göklerin ordusu
olarak anılan ve yıldızlara eşleştirilen melekleri belirtmek üzere İbranice tsabha (ordu) sözcüğünden türediği sanılır.
İslam tarihçilerine göre merkezi Harran olan Sabilik başlangıçta tek tanrıcı bir dindi.Sabiiler Tanrı ya gösterdikleri saygı
nedeniyle adını açıktan söylemezler, ona yaklaşmak için meleklerin aracılığına başvururlardı. Meleklerin yıldızları yurt
edindiklerine ve evreni oradan yönettiklerine inandıkları için büyük saygı gösterir,onların hoşnutluğunu kazanmaya
çalışırlardı.Ama Sabilik zamanla kaba bir putçuluğa dönüştü.Melekleri simgeleyen yıldızlar tanrı yerine konuldu, onlar
adına tapınılan putlar yapıldı, bu putlar çevresinde boş inançlar oluşturuldu, bu putlara kız çocuklarının kurban edildiği
bile oldu. Sabilik İslam’dan sonra da uzun bir süre varlığını korudu. Yıldızları kutsal saymaları, Sabiler arasında
astronominin gelişmesini sağladı.Günümüzde de Kerbela ve Hille yörelerinde Sabii olduğunu söyleyen kişiler vardır.
Sabilik çoğunlukla Mandayya diniyle karıştırılır.
Kuran da Yahudiler ve Hıristiyanlarla birlikte anılan Sabiilerin Tanrı ya ve ahirete inanıp iyi işler yapmaları halinde
ödüllendirilecekleri bildirilir ( Bakara 62, Maide 69). Bazı Kur’ân yorumcularına göre Zerdüşt ün müritlerinden bir grup
olan Sabiiler meleklere , yıldızlara ve Güneş e taparlar.İslam öncesinde, geleneksel Arap inancını terk edenlere de Sabii
denirdi.Hz Muhammed ve ilk Müslümanlar da Mekkelilerce Sabii olarak nitelenmişti.Buna dayanarak Sabilerin haniflerle
aynı kimseler olduğunu öne sürenler vardır.İslam’da Yahudilere ve Hıristiyanlara olduğu gibi Sabiilere de hoşgörüyle
davranılması nedeniyle, daha sonraki dönemlerde bazı topluluklar kendilerine Sabii sıfatını yakıştırarak bu hoşgörüden
yararlanma yoluna gitmişlerdir.
Kur’ân yorumcusu Abdülcelil İsa da şöyle der Hz. Nuh’un devresinde idiler sonra yollarından saptılar ve daha sonra
Gezegenlere ve yıldızlara tapmaya başladılar .
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-2Dünyamızın Ayı ile ilgili sormuş olduğun soruya cevap :

( Sayfa 2 )

İlk önce Ay kelimesi, Kur’ân-ı kerimde 4 çeşit harfli kelimelerle, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Yüce Allah katından belirli
kutsal sûrelerde vahiy edilmiştir. Kur’ân-ı Kerimde çeşitli harfli Ay kelimesinin geçtiği kutsal surelerin sıra numaraları,
adları, ve mübarek âyetlerin numaralarını, aşağıya çıkarılmıştır.
6 ıncı
6 “
7 “
10 uncu
12 nci
13 üncü
14 üncü
16 ncı
21 inci
22 nci
29 uncu
31 inci
35 inci
36 ncı
36 “
39 uncu
41 inci
41 “
54 üncü
55 inci
71 inci
74 üncü
75 inci
75 “
84 üncü
91 inci
+ 25 inci
1019

مC ا
En’âm sûresinin 77 inci ‘âyet.
"
“
“
96 “
“
 اافÂrâf
“
54 “
“
D  Yûnus
“
5 inci “
EF  Yûsuf
“
4 üncü “
ا
Ra’d
“
2 nci
“
 ا!اهİbrâhim “
33 üncü “
 (ا
Nahl
“
12 nci
“
ء3  اEnbiya “
33 üncü “
7 ا
Hac
“
18 inci “
 ت3H(C اAnkebût “
61 inci “
ن2
Lokmân “
29 uncu “
I
Fâtır
“
13 üncü “
Dــ
Yâsin
“
39 uncu “
“
“
“
40 ıncı
“
ا ﻡ
Zümer
“
5 inci
“
K' Fussılet “
37 nci
“
“
“
“
37 nci
“
2ا
Kamer
“
1 inci
“
" اﺡRahmân “
5 inci
“
ح
Nûh
“
16 ncı
“
N اMüddessir ”
32 nci
“
-ﻡ2 اKıyâmet “
8 inci
“
"
“
“
9 uncu “
ق2P  اİnşikak “
18 inci
“
DP اŞems
“
2 nci
“
نR= اFurkan “
+ 61 inci
“
747

2ا
2وا
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
”
“
2ا
2وا
"
2
2ا
2وا
2ا
2وا
2ا
2وا
"
"
اRو

Elkamer
Velkamer
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Elkamer
Velkamer
“
Lilkamer
Elkamer
Velkamer
Elkamer
Velkamer
Elkamer
Velkamer
“
“
Vekameren

Kelime Kelime
çeşitleri sayıları
Elkamer
5 x
Velkamer 20 x
Lilkamer
1 x
Vekameren + 1 x
27

ebced
değeri
371 = 1855
377 = 7540
400 =
400
347 = + 347
10142

Ay kelimelerinin bulunduğu :
Sûrelerin sayısı
:
23
Sûrelerin sıraları
: 1019
Âyetlerin numaraları : + 747
1789
Üstteki kutsal sayıların toplamları,
Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz.
Bahaullah’ın şifrelerinin, hayret verici
bir şekilde, alttaki ebced hesaplarıyla
eşitlenmiş olduğu görülür .

Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
7 inci Zuhur
8 inci Zuhur
9 uncu zuhur
53 Ahmed şifresiyle
142 Kaim şifresiyle
156 Kayyum şifresiyle
65 Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu
265 Tahran-da doğumu Üstteki birinci sayıların toplamları
570 Doğum tarihi
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
Bu çeşitli harfli ay kelimelerinin
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
sûrelerinin sıraları ve kutsal ayetlerin
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
numaraları başka sûrelerde veya
362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
başka numaralarda düzenlenmiş
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
olsaydı bu kutsal zuhurların ebced
4 Harfli Kur’ân
4 Harfli Beyan
4 Harfli Akdes
hesapları tutmazdı ve bu zuhurların
12 İmamlar
18 Diri harfler
19 Havariler
dışında 3 şahısla eşitlenmesi mümkün
63 Mübarek yaşı
31 Mübarek yaşı
76 Mübarek yaşı
olmayan bir hesaptır..
632 Suud tarihi
1266 Şahadet tarihi
1309 Suud tarihi
+ 109 Medine-de suudu + 619 Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu
2321----------- + ------------ 4179 ----------- + ----------- 3642 = 10142
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz.
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238
362 Resulullah
71 Babullah
75
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165
+ 63 Mübarek yaşı
+ 31 Mübarek yaşı
+ 76
868 ------------ + ------------ 367 ------------ + ----------- 554

Bahaullah
Hüseyin Ali
Bahaullah
Akdes kitabı
Mübarek yaşı
= 1789

Üstteki 2 nci toplam, ilginç bir şekilde
yandaki ebced hesaplarıyla yine 3 kutsal
zuhurun şifrelerini beraberce eşitlemiş
olduğu gibi, bu kutsal ay kelimelerindeki
kutsal vahyin doğruluğu, bu hesapların
doğruluğunun kesin kanıtıdır.

Aynı zamanda, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) vahi edilen 4 değişik harfli kelimelerin bir tanesi fazla veya eksik olsaydı
Veya başka kutsal sûrelerde de bulunsaydı bu hesaplar tutmazdı, Saygılarımla ifade etmek isterim .

http://aliazazi.net/

Ali Azazi

-3( Sayfa 3 )
Sorunun asıl cevabı budur : Kur’ân-ı kerim, 55 inci sırasında bulunan Kutsal Rahman sûresinin 33 üncü, 34 üncü, ve
35 inci mübarek âyetleri, Arapça yazısıyla şöyle buyrulur .
* !ن+HT H!ء ر$ [ي3 * نSX! ون ا+=(T . وا+=  رضW ات واXر اSRوا ﻡ" أ+=(T  انUCSUF ان اD  ا?" واPCﻡ
* 'انU(T   اظ ﻡ" ر و س8 H F
Bu kutsal 3 âyetin meâlinde sayın Süleyman Ateş derki :
Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeğe gücünüz yeterse geçin gidin. Ancak
kudretle geçebilirsiniz * Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz * İşinizin de üzerine, ateşten yalın alev ve
kıpkızıl bir duman ( yahut erimiş bakır ) gönderilir, kendinizi savunamazsınız *
Sayın Arif Pamuk Rahmi Serin derki :
Ey cin ve İnsan toplulukları: Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ama Allah’ın verdiği
bir güç olmadan geçemezsiniz * O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz * Üzerinize ateşten alev ve
duman göndeririz de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız .
Sayın İsmail Hakkı İzmirli Derki
Ey peri ve Âdemi cemaati : Eğer göklerin ve yerin kenarından çıkıp kaçabilirseniz haydi çıkın, kaçın, halbuki siz ancak
kahir ve kuvvetle çıkabilirsiniz.* ( İnsanlar periler ) Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayabilirsiniz.* Üzerinize alevli
ateş, erimiş bakır dökülür de kendinizi kurtaracak yardımcı bulamazsınız .
Buradaki kutsal âyetlerin anlamında bir yandan yüce Allah, “çıkın” sözleriyle buyruluyor, diğer bir yandan da size
alevli ateş ve duman veya bakır parçaları gönderilir ve başaramazsınız buyrulmuştur. Fakat ebediyete kadar
başaramazsınız buyrulmamıştır. Benim acizane kanaatim, Hz. Muhammed’in kutsal ve hidayetli Kur’ân kitabı, mübarek
yasa ve kuralları müddetince çıkmaya güçleri yetmez . Yüce Allah’ın buyurduğu “Her ümmetin bir eceli var” Yani 1260
hicri yılına rastlayan 1844 miladi yılı olarak Hz. Bab’ın teşrifiyle yeni bir zuhurun devresinde çıkılabilir anlamını taşır
kanısındayım.
Ayın kutsallığı ve aya çıkışı ile ilgili mübarek âyet var mı sorusuna gelince :
Yüce Allah’ın yarattığı, Güneş, ay, gezegenler ve yıldızlar ile küreği arz gibi, tüm dünyanın bilginleri, filozofları bir
araya gelseler bunlardan en küçük yıldız gibi değil de, benzeri bile yapmaya güçleri yetmez, Çünkü : İlahi bir azametle
yaratılmış olmaları kutsal yaratık olarak sayılırlar. Aya çıkışıyla ilgili sorusuna gelince, Kur’ân-ı Kerimin 54 üncü
sırasında bulunan Kamer kutsal sûresinin birinci mübarek âyetinde Arapça yazısıyla :
2] اP  وا-X اK!URا
Türkçe meâli : ( kıyâmet saati ) yaklaştı ay yarıldı * Bu kutsal âyetin bitiminden itibaren Kur’ân-ı Kerim’in bitimine
kadar 1389 kutsal âyet mevcut olup, bu kutsal sayı 1389 hicri yılına rastlayan 1969 miladi yılı olarak aya ilk çıkış tarihini
eşitlemiş olur ki : yaklaşık 1400 sene evvel Hz. Muhammed (s.a.v.) kutsal vahiy yoluyla belirlemiştir. Bilgi edinilmesini
rica eder sorularınızın devamını beklerim...
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( Sayfa 4 )
Sayın Hüseyin ekinci : ilkönce sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Hüseyin hakkındaki sorunuz bana çok
yararlı olduğuna dair ifade etmek isterin.
İsminiz Hüseyin olması şanslı olduğunuzu ve bu isme sahip olduğunuz için sizleri kutlarım, çünkü Hüseyin çok hem de
daha çok kutsal bir isimdir, anlamı ise Arapça diliyle güzellik manasından doğar . Kutsallığı ise :
Hz. Muhammed-in ( s.a.v.) kızı Hz. Fâtıma ve eşi Hz. Ali-nin 2 nci oğlu, Kerbela mevkiinde şehid edilen Hz. Hüseyin
dir. Ayni zamanda Hz. Fâtıma ve Hz. Ali nin 2 nci oğlu olduğu halde , Hz. Bahaullah-ın da [( : "X ) ﺡHüseyin Ali]
1 nci kutsal ismidir. Yine sorunuzla ilgili Araştırmamın sonucu, Bu kutsal isimdeki bazı çıkardığım şifreler bunlardır.
Hüseyin ismi, Arapça yazsıyla, Fatiha
sûresindeki harflerin sayısı ve ebced
değerleri ile ebced toplamları :

Hz. Bahaullah
. Hüseyin kutsal ismi, Fatiha sûresinin içindeki
265 Tahran-da doğumu harflerin sayısı ebced değerleri ve ebced top238 Hüseyin Ali
lamları Hz. Bahaullah-ın şifresi mükemmel
Ha
 حHarfi 5 x 8 =
40
75 Bahaullah
bir şekilde yandaki ebced hesaplarıyla eşitSin
س
“
3 x 60 = 180
165 Akdes kitabı
lenmiş olduğu gibi, bu kutsal şifrenin dışında
Ye
ي
“
14 x 10 = 140
76 Mübarek yaşı
hiçbir kimseyle eşitlenemez
Nun ن
“
11 x 50 = + 550
+ 91 Akka-da suudu
910 ------------ 910
Aynı zamanda bu kutsal isim besmele ve Kesik harflerdeki sayıları, ebced değerleri ve ebced toplamları da değişik bir
şekilde yine Hz. Bahaullah-ın şifresi kutsal şahsıyla beraber alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
Besmeledeki harfler
Ha
 حHarfi 2
Sin
س
“
1
Ye
ي
“
1
ن
“
1
Nun

Hz. Bahaullah
.
1 Kutsal şahsı
7 Harfli isim
238 Hüseyin Ali
75 Bahaullah
Hz. Bahaullah
.
165 Akdes kitabı
9 uncu Zuhur
+ 76 Mübarek yaşı
265 Tahran-da doğumu
2 kutsal sayının toplamı ----------------136 + 426 = 562 -------------- 562
1233 Doğum tarihi
1269 Risaletin başlangıcı
7 harfli isim
Kutsal Hüseyin harflerinin ebced değerlerine rastlayan Kur’ân-ı Kerimin kutsal sûrelerinin
Sıra numaraları ile mübarek âyetlerinin birbiriyle çarpımı, yine Hz. Bahaullah-ın şifresi,
238 Hüseyin Ali
değişik bir şekilde alttaki çarpım sonucu ve yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olur .
75 Bahaullah
165 Akdes kitabı
 حHa
8 Kur’ân-ın 8 inci sûresi مC  اEnâm
âyetleri 75 x 8 =
600
40 Risalet yılları
 سSin 60
“
60 ıncı
“ -( U اMümtahine “
13 x 60 =
780
19 Havarileri
 يYe 10
“
10 uncu “ D  Yûnus
“ 109 x 10 = 1090
1309 Suud tarihi
 نNun 50
“
50 nci
“ ق
Kaf
“
45 x 50 = + 2250
+ 91 Akka-da suudu
4720 ---------- 4720
x
x
x
x

8
60
10
50

.
= 16
= 60
= 10
= + 50
136

Kesik harflerdeki
 ح7 x 8 = 56
 س5 x 60 = 300
 ي2 x 10 = 20
 ن1 x 50 = + 50
426

Erkan sorunuza gelince :
1 – Direkler, sütunlar 2 – Adetler, 3 – Kâideler, 4 – Bir kurulun ileri gelenleri * Erkân-i devlet, Devletin ileri gelenleri *
Erkân-i harb , kurmay subay * Erkân-i harbiyye, kurmay heyeti, erkân-i salat kıyam, kıraat, rüku sücut, ka’de-i ahire
Adabu erkân, yol ve iz (davranışta) * Hamuş ne ah eder ne efgan – Medhuş ne yol bilir ne erkân gibi manalar taşır.
Sorularınızdan faydalandığımız için teşekkür eder sorularınızın devamını beklerim .
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-5Hâtemünnebiyyin ve kutsal İslam kelimeleriyle ilgili sorunuzun cevapları :

( Sayfa 5 )

Kur’ân-ı Kerimin 33 üncü sırasında bulunan Ahzap sûresinin 40 ıncı kutsal âyetinin Arapça yazısıyla :
*  ء:8 H! " وآن ا3( اT ل ا وF" رH وH4ﻡآن ﻡ  ا! اﺡ ﻡ" ر
Türkçe harfleriyle Arapça okunuş şekli :
Mâ kâne Muhmmedün ebâ ehadin min ricâliküm, ve lâkin resûlallah ve Hâtemünnebiyyin ve Kânellahu bikülli
şey’in aliyma
Türkçe meâli ise, sayın Süleyman ateş der ki :
Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babası değil, fakat Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.

Kanaatime göre Eğer "3(ا
Hâtemünnebiyyin kutsal kelimeleri peygamberlerin sonuncusu olsaydı Arapça diliyle,
"3( ا$ âhirünnebiyyin yazısıyla vahiy edilmiş olurdu. Oysa yüce Allah’ın amacı ve bazı kutsal vahiylerin anlamını
ondan başka kimse bilemez . Ancak Hâtem kelimesinin anlamlarının bazıları :
Hâtem yüzük manası ziynet gibi yani Peygamberlerin ziynetidir, diğer bir anlamı da hatmetmek mühürlemektir, (eski
liderler mühürlerini yüzüklerinde kullanırlardı mühür basılınca onaylanmış demek olduğu), Hz. Muhammed-te önceki
peygamberlerin yüce Allah tarafından gönderilen peygamberlerin doğruluğunu onaylamış anlamındadır. Diğer bir anlamı
da, hatmetmek, kitapların sonuna kadar okumak manasını da taşır diğer bir mana da, Hz. Peygamber efendimizin
mübarek sağ omzunun üst tarafında (  ة3( اT ) peygamberlik mühür’ü var idi derler, diğer bir anlamı da,
peygamberlerin hakiki mahiyetini insanlar tarafından tanımak veya anlamak kapalıdır mühürlüdür. Ancak Allah’ın tayin
ettiği her Resul mühürlü olan her şeyi Allah’ın emriyle kapatmaya , tekrar çözmeye ve açmaya yetkilidir. Örneğin
Hz. Muhammed-e vahi edilen Kur’ân-ı Kerimdeki 83 sırasında bulunan, Mutaffifin kutsal sûresinin 25 inci mübarek
âyetinde şöyle buyrulur.
(  نX(U اD(U a ذ: وaX ﻡcﻡU  مU` ن ﻡ" رﺡ] ﻡ2X ) Türkçe meâli :
Onlara, mühürlü, halis bir şaraptan içirilir ki sonu misktir ( içildikten sonra misk gibi kokar ) işte yarışanlar bunun için
yarışsınlar.
Kur’ân-ı Kerimin 2 inci sırasında bulunan, Bakara sûresinin 143 üncü âyeti :
( ... اء < ا(س8  اHU SF و-(آ اﻡC4 a+ ) وآTürkçe meâli :
Böylece sizi orta bir Ümmet yaptık ki, insanlara şahit olasınız …
Yine Kur’ân-ı Kerimin 53 sırasında bulunan Necm kutsal sûresinin 56 ıncı mübarek âyeti :
( <ر او+( ﻡ" ا+ ا+ ) هTürkçe meâli : Sayın Süleyman ateş derki :
( Bu Kur’ân veya peygamber ) de eski uyarıcılardan bir uyarıcıdır
Sayın Arif pamuk - Rahmi serin derki :
Bu peygamber de önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.
Buradaki kutsal ayetlerin birisi, Hz. Muhammed-in ümmetinin son olmayıp orta bir ümmet olarak diğeri de son uyarıcı
değil de ilk uyarıcıların birisi olduğu kutsal vahiy ile buyrulur. Hz. Muhammed s.a.v. nasıl son olarak düşünülür. Aynı
zamanda ilk ve son olduğu söylenir.
Evet her Resûl ilk ve sondur. Benim acizane fikrimle, Hz. Muhammed s.a.v. ve her resûl önceki gelen elçilerin
sonuncusu ve sonraki gelen elçilerin birincisidir anlamını taşır. Aynı zamanda illa ki Hâtem kelimesi, son olduğu ısrar
edilirse, Kutsal âyetin vahyi gibi, Resullerin değil, yalnız peygamberlerin sonuncusudur, Resullük ( elçilik ) devam
etmektedir , bir önceki sorunuzun cevabında Âraf sûresinin 35 inci kutsal âyetinde belirtildiği gibi ezelden ebediyete
kadar devam etmektedir. Saygılarımla ifade etmek isterim.
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-6Sayın Selda Azazi, sitemize göndermiş olduğu İslam kelimesinin anlamı nedir?
( Sayfa 6 )
Ayrıca Müslüman kelimesinin kelime anlamı nedir sorusuna cevap:
İlkönce sitemizin bazı ebced hesaplarını araştırma lütfunda bulunduğunuz için teşekkür eder, sorunuz bizim için
yararlı olduğu gibi, daha fazla araştırmamıza neden olduğu ifade etmek isterim.
Kur’ân-ı Kerimin 3 üncü sırasında ل ان$ Âli İmrân kutsal sûresinin 84 üncü mübarek âyeti Arapça harfleriyle:
( ن ﻡ" ر!  =ق !" اﺡ ﻡ3(< واX< وF  ﻡ:Tط وﻡ او3FW ب وا2C ق وF واFﻡ( ! وﻡ أ ل ( وﻡ أ ل < أ!اه وا$ R
84 -$ ل ان$ *  نX ﻡc " و
Kutsal âyetin Türkçe harfleriyle Arapça okunuş şekli:
Kul Âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ İbrâhime veismâile veishâka ve ya’kûbe vel’asbâtı ve mâ
ûtiye Mûsa ve İysa ven’nebiyyiyne min rabbihim lâ nuferriku beyne ahadin minhum venahnu lehû muslinûn *
Kutsal âyetin Türkçe Meâlinde, sayın Süleyman ateş der ki :
De ki: Allah’a bize indirilen, İbrâhim-e, İsmâil-e, İshâk-a, Yâkub-a ve torunlara indirilene: Musa-ya, İsa-ya ve
peygamberlere Rab’leri tarafından verilene inandık: onlar arasında bir ayırım yapmayız, biz O’na teslim olanlarız.
Bu kutsal âyette vahiy edilen Müslümanlık kelimesinin anlamı, yukarıda sayılan kutsal elçiler ve tüm peygamberlerin
mübârek zamanlarında ve devrelerindeki, o kutsal zatlara iman eden ve onların kurallarına ve yasalarına tabi olan ve
riâyet eden insanların tümü Müslüman sayılırlar, üstteki kutsal âyetten sonra kutsal vahi devamla şöyle buyrulmuştur.
Bu kutsal âyeti müte’âkıben devamla: 85 nci âyet
* "F` اة ﻡ" ا:  وهc( ﻡ32 " (م دF اf gU3 "وﻡ
5329 = 952 90 837 90 17 95 142 160 65 163 1210 1412 96
Ve men yabtaği ğayrel’islâmi dinen felen yukbele minhu ve huve fil’âhireti minel’hâsiriyn *
Kutsal âyetin Türkçe meâlinde sayın Süleyman Ateş der ki:
Kim İslam’dan başka bir din ararsa, bilsin ki, ( o din ) ondan kabul edilmeyecek ve O, âhirette kaybedenlerden olacaktır.
Üstteki 85 kutsal âyetin ebced toplamı, Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın şifreleri, acayip bir şekilde,
kutsal şahıslarıyla beraber eşitlenmiş olduğu gibi, Hz. Bab-ın şifresi de ayrı olarak değişik ve müthiş hesapla alttaki ebced
hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. Kutsal âyetin ebced toplamı: 5329
Hz. Bab
.
12 inci İmamın dönüşü
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
59 Mehdi şifresiyle
7 inci Zuhur
8 inci Zuhur
9 uncu Zuhur
518 Şiraz-da doğumu
1235 Doğum tarihi
53 Ahmed şifresiyle
142 Mehdi şifresiyle
156 İsa şifresiyle
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1260 İlahi emrin ilanı
610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı
202 Ali Muhammed
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
71 Babullah lakabıyla
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli isim
63 Beyan kitabı
92 Muhammed adıyla 202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali adıyla
18 Diri harfler
6 Risalet yıllar
362 Resulullah lakabı.
71 Babullah lakabıyla
75 Bahaullah lakabıyla.
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
1266 Şahadet tarihi
+ 63 Mübarek yaşı
+ 31 mübarek yaşı
+ 76 Mübarek yaşı
+ 619 Tebriz-de şahadeti
1544 ----------- + ---------- 1787 ----------- + ------------- 1998 - 5329 -------------------- 5329
Üstteki مF اEl’islâm kutsal kelimesinin ebced değeri 163 sayısını eşitler, bu kutsal Kelime Kur’ân-ı Kerimde 4 defa tekrarlanır
ebced değeri ile tekrarlanan 4 sayısıyla
çarpım sonucu, yine 3 kutsal zuhurun
Hz. Bab
.
şifreleri ve daha önce 6 kutsal zuhurun Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah .
1 Kutsal şahsı
varlığı ve Hz. Bab-ın şifresi ayrı olarak 7 inci Zuhur
8 inci Zuhur
9 uncu Zuhur
2 İsimle teşrifi
yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
202 Ali Muhammed
olduğu görülür.
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli isim
71 Babullah
92 Muhammed 202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
63 Beyan kitabı
+ 23 Vahi yılları + 6 Risalet yılları + 40 Risalet yılları + 313 Tüm adamları
163 x 4 = 652 --------------------------- 127 -------- + ------- 224 --------- + ---------- 295 + 6 - 652 -------- 652

Devamı gelecek sayfada
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İslam kelimesiyle ilgili ebced hesabının devamı:

( Sayfa 7 )

Bir önceki sayfada Arapça yazısıyla Âli İmrân kutsal sûresinin 85 inci mübarek âyetin içinde 1 âyet 13 kelime 49 Harf
ve 32 nokta bulunmaktadır. Bu kutsal âyetinin bir âyeti 13 kelimeleriyle, 13 kelimeleri, 49 harfleriyle ve 49 harflerini 32
noktasıyla çarpım sonucu, Hz. Muhammed, Hz. Bab ve
Hz. Bahaullah-ın şifreleri, hayret verici bir şekilde beraberce eşitlenmiş olduğu gibi, yine değişik bir hesapla 1 x 13 =
13
Hz. Bab-ın şifresi ayrı olarak alttaki ebced hesaplarıyla 13 x 49 =
637
Hz. Bab
.
mübarek şahsıyla beraber, mükemmel bir şekilde eşit- 49 x 32 = + 1568
8 inci Zuhur
lenmiş olduğu görülür.
2218
1 Kutsal şahsı
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz.
7 inci Zuhur
8 inci Zuhur
9
53 Ahmed şifresiyle
142 Kaim şifresiyle
156
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238
362 Resulullah
71 Babullah
75
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165
12 İmamlar
18 Diri harfler
19
+ 31 Mübarek yaşı
+ 76
+ 63 Mübarek yaşı
941 ------------ + ----------- 537 ------------ + ------------ 740

518
Bahaullah
2
uncu Zuhur
202
Kayyum şifresiyle
71
İsimle teşrifi
63
Hüseyin Ali
72
Bahaullah
318
Akdes kitabı
313
Havariler
31
Mübarek yaşı
+ 619
- 2218 --------------------- 2218

Şiraz-da doğumu
İsimle teşrifi
Ali Muhammed
Babullah
Beyan kitabı
Mahkö kalesinde hapsi
Cehrık
“
“
Tim adamları
Mübarek yaşı
Tebriz-de şahadeti

مF اİslam kelimesinin ebced değeri 163 ve Kur’ân-ı Kerimde 4 defa tekrarlanan bu kutsal kelimesinin harfleri 5 harftir, bu kutsal
sayıların çarpım sonucu yine 3 kutsal zuhurun şifreleri beraberce, değişik bir şekilde, kutsal şahıslarıyla beraber ve Hz. Bab-ın şifresi
de ayrı olarak yandaki çarpım ve alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. 163 x 4 x 5 = 3260
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz.
7 inci Zuhur
8 inci Zuhur
9
53 Ahmed şifresiyle
142 Kaim şifresiyle
156
1 kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1
65 Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu
265
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238
362 Resulullah
71 Babullah
75
63 Mübarek yaşı
31 Mübarek yalı
76
+ 109 Medine-de suudu + 619 Tebriz-de şahadeti + 91
753 ------------ + ----------1594 ------------ + ------------- 913

Bahaullah
.
Hz .
uncu Zuhur
1235
Kayyum şifresiyle
2
Kutsal şahsı
202
Tahran-da doğumu
71
İsimle teşrifi
63
Hüseyin Ali
72
Bahaullah
318
Mübarek yaşı
31
Akka-da suudu
+ 1266
= 3260 ----------------------- 3260

Bab
.
Doğum tarihi
İsimle teşrifi
Ali Muhammed
Babullah
Beyan kitabı
Mahkö kalesinde hapsi
Cehrık-te hapsi
Mübarek yaşı
Şahadet tarihi

مF اİslam kelimesinin ebced değeri 163 ve 4 defa tekrarlanan bu kutsal kelimede 5 harf ve 2 ebced noktadan ibaret olup, bu
sayıların çarpım sonucu, Hz. Bab-ın hesapları aşmış olması nedeniyle yalnız 3 kutsal zuhurun şifreleri alttaki çarpım sonucu ile ebced
hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür . 163 x 4 x 5 x 2 = 6520
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz.
65 Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu
265
610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238
8 Harfli lakab
7 Harfli lakab
8
362 Resulullah
71 Babullah
75
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165
12 İmamlar
18 Diri harfler
19
+ 109 Medine-de suudu + 619 Tebriz-de şahadeti + 91
1614 ----------- + ----------- 2767 ----------- + ----------- 2139

Bahaullah
.
Tahran-da doğumu Geçmiş kutsal zuhurların tümünün kutsal kitapları
Risaletin başlangıcı başka lisanla teşrif etmişlerdir, Ancak bu kutsal
İsimle teşrifi
devrelerde teşrif eden her 3 kutsal zuhurun kutsal
Harfli isim
kitapları Arapça lisanla vahi edilmiş olması cidden
Hüseyin Ali
düşündürücüdür. Aynı zamanda, buradaki ebced
Harfli lakab
hesapları, bu 3 kutsal zuhurun hesaplarından başka
Bahaullah
bütün dünyadaki insanlar, 3 şahısla eşitlenmesi,
Akdes kitabı
mümkün olmayan bir hesaptır. Hz. Muhammed-e
Havariler
vahiy edilen bu kutsal İslam kelimesi de yalnız 4
Akka-da suudu
defa tekrarlanması İlahi bir azametin göstergesidir.
= 6520
saygılarımla ifade etmek isterim.

Bu sayfalarda belirlenen ve gelecek sayfada yazılı çeşitli İslam kelimeleri ve bazı kutsal âyetlerin ebced değerlerinin devamı
belirlenecektir .
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( Sayfa 8 )

مF اKutsal İslam kelimeleri, Kur’ân-ı Kerimde bulunan bir çok yerlerinde değişik harflerle yazılmış olduğu, bazılarının çeşitli harfli
kelimeler : Esleme 5 Eslemtü 3 Eslemü 3 Selâm 33 Selâmen 9 Müslimûn 15 Müslimiyn 21 Müslimât 2 Lil’islâm vesaire
yaklaşık 40 çeşitli harflerle yazılmış bu kutsal kelimeler, Kur’ân-ı Kerimde mevcut olduğu, ancak ( مF ) اİslâm kutsal kelimesi,
Arapça yazısıyla Hz. Muhammed-in kutsal kitabı Kur’ân Hz. Bab-ın kutsal kitabı Beyan ve Hz. Bahaullah-ın kutsal kitabı Akdes her 3
kutsal kitabın harfleri, 4 harf olduğu, bu 4 harfli kitapları eşitleyen ( مF ) اİslam kelimesi, yalnız 4 defa tekrarlanmış olduğu görülür
:
Âli İmrân sûresi âyet 19
19  ل ان$ رة
مhFان ا" ( ا ا

Hz. Bab
.
8 inci Zuhur
142 Kaim şifresiyle
7 Harfli isim
202 Ali Muhammed
71 Babullah
63 Beyan kitabı
+ 6 Risalet yılları

Hz.
12
59
518
1235
1260
202

163 66 124 95 51 = 499 ------- 499

Bab
.
inci İmamın dönüşü
Mehdi şifresiyle
Şiraz-da doğumu
Doğum tarihi
İlahi emrin ilanı
Ali Muhammed

71 Babullah

63
18
6
1266
+ 619

Âli İmran sûresi âyet 85

85  ل ان$ رة
* "F` اة ﻡ" ا:  وهc( ﻡ32 " (م دF اf gU3 "وﻡ

Beyan kitabı
Diri harfler
Risalet yıllar
Şahadet tarihi
Tebriz-de şahadeti

952 90 837 90 17 95 142 160 65 163 1210 1412 96 = 5329 --- 5329

3   رة اةMaide sûresi âyet 3

Kur’ân-ı Kerimdeki İslam kelimesiyle
ilgili 4 kutsal âyetlerin ebced değerleri
toplamlarının tümü değişik hesaplarla
Hz. Bab-ın kutsal şifreleri, müthiş bir
şekilde, alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
Hz.
1235
1260
7
202
71
63
18

Bab
.
Doğum tarihi
İlahi emrin ilanı
Harfli isim
Ali Muhammed
Babullah
Beyan kitabı
Dürü harfler

31 Mübarek yaşı
+ 1266 Şahadet tarihi
87 = 4153 ------------------------------------------------- 4153

( مF اH Ki ور:UC H KT واH( دH Kا م اآ
65 163 90 1416

570

170 887

124 90 491

Hz. Bab
12
59
518
1235
2
7
61 sırasında bulunan Saf sûresinin
202
7 inci kutsal âyeti :
71
63
7   رة ا
313
31
مhFب وه < ا< ا+Hى < ا اU ﻡ" اjوﻡ" ا
+ 619
163 41 94 17 753 66 110 691 130 971 96 = 3132 ----- 3132
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz
53 Ahmed şifresiyle
59 Mehdi şifresiyle
150
65 Mekke-de doğumu
518 Şiraz-da doğumu
265
570 Doğum tarihi
1235 Doğum tarihi
1233
610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238
362 Resulullah
71 Babullah
75
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165
63 Mübarek yaşı
31 Mübarek yaşı
76
632 Suud tarihi
1266 Şahadet tarihi
1309
+ 109 Medine-de suudu + 619 Tebriz-de şahadeti + 91
2908 ----------- + ------------ 5326 ------------- + ----------- 4873

.

inci İmamın dönüşü
Mehdi şifresiyle
Şiraz-da doğumu
Doğum tarihi
İsimle teşrifi
Harfli ismi
Ali Muhammed
Babullah
Beyan kitabı
Tüm adamları
Mübarek yaşı
Tebriz-de şahadeti

Bahaullah
.
İsa şifresiyle
Tahran-da doğumu
Doğum tarihi
Risaletin başlangıcı
İsimle teşrifi
Hüseyin Ali
Bahaullah
Akdes kitabı
Mübarek yaşı
Suud tarihi
Akka-da suudu
+ 6 = 13113

Bu kutsal 4 âyetin ebced toplamları,
Hz. Muhammed, Hz. Bab ve Hz.
Bahaullah-ın şifreleri müthiş bir şekilde
alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş
olduğu , bu kutsal hesaplar, bu kutsal
zuhurların dışında bütün dünyada 3
şahısla eşitlenmesi mümkün olmayan
İlahi bir vahyin düzenlemesidir.
birinci âyetin ebced toplamı
499
ikinci
“
“
“
5329
üçüncü
“
“
“
4153
Dördüncü “
“
+ 3132
13113

Hz. Muhammed-e vahi edilen bu semavi
kutsal sözler 3 Kutsal zuhura ayarlanması
ve en ilginç olan hesaplardan artan sayı
yalnız önceki kutsal zuhurların sayısı kadar
artması daha hayret verici olmakla beraber
kimsenin böyle bir hesap yapması imkan
olmadığı bilinen bir gerçektir, Bu İlahi vahyin doğruluğu, kanaatime göre bu kutsal
hesaplarının doğruluğunun kanıtıdır.

Sözün kısası İslam’ın Manası Arapça Elmüncid sözlüğü şöyle yazar ( مFاض ) اU ! اc ـد ﻡ اﻡ و2  اAmirin emrine
kayıtsız ve itirazsız kabullenmek ve sakıncalı kıldığı şeylerden uzaklaşmaktır ve Müslüman kelimesi, her devrenin elçisine ve
yasalarına uyan, emrine itaat eden ve kurallarına tabı olan ve riâyet edenlere Müslüman olarak sayılırlar. Geniş bilgi İslam ve
Müslümanlıkla ilgili Kur’ân-ı kerimden bazı âyetlerin devamı gelecek sayfadadır. Saygı ile belirtmek isterim.
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-9) ( Sayfa 9
Müslümanlık devresi Kur’ân-ı kerimde, Hz. Nuh’tan başladığı buyurmaktadır . Müslimûn ve Müslimiyn kutsal kelimeleri
bulunan bazı kutsal âyetler yalnız Arapça yazısıyla yazılmış olup, her kutsal âyetin numarası, âyetin bitiminde yazılmıştır
Türkçe meâli bulunan yerlerden izlenebilir .
وا [3  Tح اذ Rل  2ﻡ R cم ان آن آ H 3ﻡ2ﻡ :و +Tآي !lت ا  <Cا  Tآ C4 Kا أﻡآ و8آ "H  N Hأﻡآ -f H
 Nأ nRا ا :و m(Tون * ن  HU[F  U Tﻡ" أ 4ان أ4ي ا < ا واﻡت أن أآ ن ﻡ" ا72 -71 -$ D  * "X
 = ن ! ﻡ Rا و R 2ا آ -ا =Hوآ=وا ! CاFﻡ ه ا !  ( ا وﻡ  2ا ا أن ا(fه ا ور c Fﻡ"  cnن  ! Uا ! aا 
وان   Uا ! !+Cا +ا! أ  :ا  واة وﻡ   :اWرض ﻡ" و :و ' * ا74 -$ -! U
Rل  cر! cاR Fل ا KFب ا * "Cوو< ! ا!اه !( cو 2Cب !( :ان ا ا H <=Sا"   "T Tا وا  Uﻡ Xن * ا23ة 132 131 -$
ام آ(8 Uاء اذ ﺡ 2C nب ا ت اذ Rل  c(3ﻡ3CTون ﻡ" !Cي  Rا  3Cا aوا a!$ cا!اه وا Fوا Fق ا واﺡا و "  cﻡ Xن * ا23ة 133 -$
  Rا $ﻡ( ! وﻡ ا ل ا( وﻡ ا ل ا< ا!اه وا Fوا Fق و 2Cب وا3Fط وﻡ او :Tﻡ  <Fو <Xوﻡ او :Tا( 3ن ﻡ" ر!  =ق !" اﺡ ﻡ( و "
 cﻡ Xن * ا23ة 136 -$

 اﺡ <X Dﻡ( اR =Hل ﻡ" ا 'ري ا< ا Rل ا ار ن

" ا 'ر ا وا  ! 8ﻡ Xن * $ل ان 52 -$

واذ اوﺡ Kا< ا ار" ان $ﻡ( ا ! :و! R : Fا $ﻡ( وا  ! 8ﻡ Xن * اة 111 -$
وﻡ  2(Tﻡ( ا ان $ﻡ( !lت ر!(  4ء (Tر!( اغ ( 3ا و ( Tﻡ * "Xااف 126 -$
وRل ﻡ  R <Fم ان آ($ Uﻡ( T cC ! Uآ ا ان آ( Uﻡ84 -$ D  * "X
و4وز  ! :(3اFا ا  C3T[  3ن و (4د q! rووا ﺡ <Uاذا ادرآ cاqق Rل $ﻡ( Kأ  cا cا ا+ي $ﻡ( (! c! Kا اFا وا  ﻡ"
ا90 -$ D  * "X
و4هوا  :ا ﺡ] 4د rه ا3U4آ وﻡ  : H C4ا" ﻡ" ﺡج ﻡ -أ! Hا!اه ه Fآ ا "Xﻡ"  3Rو :ه+ا  Hن ا Fل 8ا
 Hو HTا 8اء < ا(س [ Rا ا' ة و T$ا ا آ ة وا 'Uا ! ه ﻡ  C( Hا < و  Cا(' * ا %  78 -$ 7ه
ا  cﻡ" Fن وا  X! cا اﺡ" اﺡ أ  CTا  :وأ : Tﻡ * "Xا( 31 -30 -$
 KRرب ا  :X= Kj :وأ KFﻡF uن

رب ا * "Cا( 44 -$

 4ءت  Rأه+Hا  KR a8آ  cه واو (Tا Cﻡ"  3Rوآ( ﻡ * "Xا( 91 -$
ا(T$ "+ه اUHب ﻡ"  c3Rه !w cﻡ( ن واذا  R  <Uا $ﻡ( ! cا  cا ] ﻡ" ر!( ا  آ( ﻡ"  c3Rﻡ * "Xا53 -$ x'2
أ qد" ا  q3ن و cأ Fﻡ"  :ا Xات واWرض   Iوآه وا C4 cن * $ل ان 83 -$
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- 10 Birinci isminiz bildiğiniz gibi Ali adı kutsal bir isimdir Bu isim ünlü ve soylu Şerefli Ehli Beyt’in en mümtaz ve yüksek
şahsiyetli (  ﻡ(ف3 ) Abd Menêf’in oğlu ( 8 ) هHaşim’in oğlu , ( -ﻡH ا-H ) ﻡMekke’tül’mükerremeh kutsal şehrinde
bulunan kabilelerin reisi ( zSS ا3 ) Abdül’müttalib-in oğlu, ( zI ! ) اEbu Talib’in oğlu , 4 üncü halife
( : ) Hz. Ali ve onun soyundan gelen 11 İmamların 3 tanesi de ( "!C ز" ا: ) Ali Zeynul’âbidiyn ( i ا: )
Aliyyurrida ve (  ادي: ) Aliyul’hadi olarak 4 İmamların kutsal adları da Ali dir .
İkinci isminiz de ( نX )اﺡİhsân adı ise Arapça diliyle anlamı :
İyilik etme, bağış, bağışlanan şey, lütuf, iyilik, karşılık beklemeden yüce Allah’ın yüzü hürmetine güzel eser yapmak
hidayet yolunu göstermek, İlahi emirlerin itaatine kılavuzluk olmak ve buna benzer erdemli şeylere Arapça diliyle ihsan
kelimelerdir
Ayrıca hidayetli Kur’ân-ı Kerimde çeşitli harflerle İhsân kelimesi 6 tekrarlanmış olduğu ve İhsânen kelimesi de, tek
çeşit harflerle yine 6 defa Hz. Muhammed-e ( s.a.v. ) kutsal vahi yolu ile tekrarlanmaktadır. Bu kutsal kelimelerinin
birincisi çeşitli harflerle yalnız 6 defa ve ikincisi tek çeşit harflerle tekrarlanmış olması dikkat çekidir , bu kutsal
kelimelerinin çeşitli adları ve ebced değerleri ile ebced toplamları aşağıya çıkarılmıştır, bilgilerinize sunulur ,
نX!ﺡ
نXواﺡ
نXاﺡ

Biihsân : 3 defa ebced değeri 122 x 3 =
Vel’ihsân
1 “
“
“
157 x 1 =
El’ihsân
2 “
“
“
151 x 2 =

 Xاﺡ

İhsânen

:

366
157
302

6 defa ebced değeri 121 x 6 = + 726
1551

Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah .
53 Ahmed şifresiyle 59 Mehdi şifresiyle 150 İsa şifresiyle
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Bir isimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
92 Muhammed
202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
+ 63 Mübarek yaşı
+ 31 Mübarek yaşı
+ 76 Mübarek yaşı
561------------ + --------- 358 ----------- + --------- 632 = 1551

Yandaki Arapça ve Türkçe harfleriyle yazılı
ihsân kelimelerin ebced değerleri toplamı 3
Kutsal zuhurun hesapları, Hz. Muhammed
Ahmed şifresiyle, Hz. Bab Mehdi şifresiyle
Hz. Bahaullah İsa şifresiyle kutsal şahıslaRıyla beraber adları ve hidayetli kitaplarının
ebced değerleri ve mübarek yaşlarının toplarının tamamı eşitlenmiş olduğu görülür.
Bu kutsal çeşitli harfli kelimeleri daha fazla
veya daha eksik veya harflerinin çeşitleri
daha muhtelif harfli olsaydı bu kutsal zuhurların mübarek şifrelerin.n hesapları tutmazdı
aynı zamanda teşrif eden bu kutsal zuhurların
dışında 3 şahısla eşitlenmesi mümkün değildir

Değerli Ali İhsân bey sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder bu mübarek isimlerle adlandırılmış olmanızı kutlar,
sorunuz bana çok faydalı olduğu ifade etmek isterim ve her türlü sorularınızın devamını beklerim

Sayın Hilal bülbül : Peygamber efendimizin özellikleri nelerdir? kutsal sorunuza cevap :
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ( s.a.v. ) in özellikleri sayıları bitmeyen, günler devam eder . Ancak fazla
vaktim olmadığı için bunların bazıları özet olarak şunlardır.
Dünyamıza doğum teşrifi etmesiyle, bir şok hadiseler vuku bulmuş bunların bazıları: doğduğu gün sabahı gökte yeni
bir yıldızın görünmesi tapılan putların başları aşağıya eyik olması Sana gölünün kuruması, İran-da tapınan bin yıl arayla
sönmeyen ateşin sönük bulunması, İran padişahı olan Kisra şahının divanı-nın yarılması ve 14 direğinin yıkılması gibi
olayların bir çok görgü tanıkları rivayet etmişlerdir.
Süt anneleri, en çok emziren soylu Halime hanımın yalnız sağ memesinden süt emdiğini ve onun doymadığı anlayan
sol memesini verdiğinde, hiç ağzına almadığını ve diğer süt kardeşine bıraktığını ifade etmiştir.
Önceki kutsal zuhurların kitapları başka dille vahi edilmiş olduğu sonradan Arapçaya tercüme edilmiştir. Arapça dili
( < '= ا-q ) Luğatül’fusha adlandırılan en açıklayıcı Kur’ân-ı Kerim-in kutsal âyetleri. İlim ve bilime dayalı olmakla
beraber bir çok kişilerin hidayetine sebep olmuş olduğu gibi, tüm dünyanın bilim adamlarının yapamayacakları, ebced
hesabı ile bir çok şifreler bulunduğu, bu şifrelerin bazıları sitemizin ana sayfasında, Türkçe ve Arapça olarak apaçık bir
şekilde var olduğu, vaktiniz müsait ise inceleme lütfunda bulunduğunuz taktirde bu özellikleri bulabilirsiniz . Ayrıca soru
ve cevaplar ve soruların cevaplarını mütalaa ederseniz bu hakikatlerin bulunacağı bilgilerinize sunulur.
Sitemizle ilgilendiğinizi ve araştırıcı olmanızı tebrik eder saygılar sunarım .
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- 11 Sayın İbrahim Halil Çetinkaya :
Şifremi göndermemişsiniz diye yazmaktasınız, bildiğiniz gibi biz insanlar kutsal kitaplarda şifrelerimiz olmaz, ama
kutsal zuhurların şifreleri olur, eğer ebced hesaplarıyla istiyorsanız Hz. İbrahim’in şifresi, hayret verici bir şekilde hesabı
vardır. Ancak önceki cevabımda sözlerimin uzamaması için yazmadım mademki istiyorsanız sizlere uzun bir şekilde izah
etmeye çalışacağım. Sizler, böyle hevesli ve meraklı olduğunuz için kutlarım. Ayni zamanda iyi bir şekilde ve dikkatle
izleyeceğinizden eminim ve herhangi bir yerinde takılırsanız bana bildirmenizi ve yazışmalarımızın devam etmesini
dilerim.
Kutsal zuhurlar, Hz. Muhammed-in dönemine kadar 7 kutsal zuhur teşrif etmişlerdir . Mübarek adları ise :
1 – Hz. Adem دم$ 2 – Hz. İdris D ادر3 – Hz. . Nuh ح
7 – Hz. Muhammed   ( ﻡs.a.v. )

4 – Hz. İbrahim  ا!اه5 – Hz. Musa <F  ﻡ6 – Hz. İsa <X

Bu kutsal devrede ise, bizim inancımıza göre, 2 isimle teşrif eden, 8 – Hz. Ali Muhammed   ﻡ: ile
9 – Hz. Hüseyin Alı : "X ﺡolmak üzere yüce Allah’ın kutsal mazharlarıdırlar.
Bu 9 kutsal zuhurlardan, yalnız ve yalnız Hz.  ا!اهİbrahim’in kutsal isminin tüm mübarek harfleri, Kur’an-ı
kerimin anahtarı olan Besmele-de  ا اﺡ" اﺡX! mevcut olduğu görülür.
Hz. İbrahim ise,   اHalilul’lah lakabıyla teşrif etmiştir, Hz. İbrahim-in mübarek ismi ile kutsal lakabı, kutsal
Fatiha süresindeki tüm harflerinin cinsi, sayıları, ebced değerleri ve ebced toplamları aşağıya çıkarılmıştır.Bilgilerinize
sunulur.
ا!اه
7 inci zuhur olan Hz. Muhammed-in kutsal devresinin sonuna kadar, Kutsal zuhurlardan,
Arapça yazısıyla
kutsal Fatiha sûresinin 7 mübarek âyetlerini eşitleyen 7 harfli isim yalnız Hz. İbrahim dir.
Hz. İbrahim-in harfleri
Bu mübarek devrede teşrif eden, Hz. Bab ile Hz Bahaullah’ın isimleri 7 şer harflidir.
 اElif 25 x 1 =
25
 بBe
4x 2 =
8

ا
 رRa
8 x 200 = 1600
Halil harfleri
.
Allah harfleri
.
 اElif 25 x
1=
25
 خHı
 اElif 25 x 1 = 25
 He
5x 5=
25
 لLâm 21 x 30 = 630
 لLâm 21 x 30 = 630
 يYe 14 x 10 = 140
 يYe
14 x 10 = 140
 لLâm 21 x 30 = 630
 مMim 15 x 40 = + 600
 لLâm 21 x 30 = + 630
 He
5 x 5 = + 25
2423 ------------ + ------------- 1400 ------------- + ------------- 1310 = 5133
Arapça yazısıyla Hz. İbrahim-in harflerini eşitleyen, kutsal Fatiha sûresinin 7 mübarek âyetlerini de eşitleyen 7 nci
zuhur Hz. Muhammed ve 7 harfli isim Hz. Bab ile Hz. Bahaullah-n şifreleri, bu 3 kutsal zuhurların dışında, bütün
dünyada hiç bir şekilde, 3 şahısla eşitlenmesi mümkün olmayan ve yalnız bu 3 kutsal zuhurların orijinal kitapları Arapça
diliyle, yüce Allah’ın vahyi ile nazil olan kutsak kitaplarının sahipleri olan, her 3 kutsal zuhurun şifreleri, mübarek
şahıslarıyla beraber alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
53 Ahmed şifresiyle
59 Mehdi şifresiyle
150 İsa şifresiyle
610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı
1 Mübarek şahsı
1 Mübarek şahsı
1 Mübarek şahsı
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli işim
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
8 Harfli lakab
7 Harfli lakab
8 Harfli lakab
362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
+ 23 Vahi yılları
+ 6 Risalet yılları
+ 40 Risalet yılları
1534 ----------- + ------------ 1676 ------------ + ------------- 1953 = 5133
Hz. İbrahim-in Kutsal Fatiha sûresindeki mübarek harflerinin bir tanesi fazla veya eksik olsaydı veya  خHı harfi
bulunsaydı, üstteki 3 kutsal zuhurların hesapları tutmazdı, Bu kutsal vahyin doğruluğu, kutsal zuhurlarındaki hesaplarının
doğruluğu, kanaatime göre kesin kanıtıdır . Devamı bir sonraki sayfadadır .
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- 12 Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
7 inci Zuhur
8 inci Zuhur
9 uncu Zuhur
65 Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu 265 Tahran-da doğumu
570 Doğum tarihi
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli isim
92 Muhammed
202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
8 Harfli lakab
7 Harfli lakab
8 Harfli lakab
362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
Haz. İbrahim-in kutsal ismi : 69
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
Hz. Musa-nın
“
“
136
23 Vahi yıllarlı
6 Risalet yılları
40 Risalet yılları
Hz. İsa-nın
“
“
25
12 İmamlar
18 Diri harfler
19 Havariler
Bu kutsal sayıların rakamlarının
632 Suud tarihi
1266 Şahadet tarihi
1309 Suud tarihi
Birbiriyle çarpımı :
+ 109 Medine-de suudu + 619 Tebrizde şahadeti + 91 Akka-da suudu
6 x 9 1 x 3 x 6 x 2 x 5 = 9720 ------------ 2235 ----------- + ---------- 4020 ---------- + --------- 3459 + 6 = 9720
Kur’ân-ı Kerimde Hz. İbrahim-den
İtibaren, kutsal kitapları Arapça diliyle
teşrif edecek 3 kutsal zuhuru müjdeleyen 3 kutsal zuhurun, Kur’ân-ı Kerimdeki kutsal adları ve kaç defa tekrarlandıığı, altta yazılmıştır .

Üstteki kutsal sayıların rakamlarının birbiriyle çarpım sonucu, Hz. Muhammed, Hz. Bap ve Hz. Bahaullah-ın şifreleri,
müthiş bir şekilde üstteki ebced hesapları ile eşitlenmiş ve daha önce 6 kutsal zuhurun varlığını da kanıtlanmıştır . Bu
kutsal zuhurların isimlerinin sayıları, Kur’ân-ı Kerim-in tümünde, bir eksik veya bir fazla olsaydı, bu mübarek isimlerin
şifrelerindeki hesaplar tutmazdı .
Mevcut olan kutsal zuhurların hesaplarından, hesap artarsa, yalnız önceki bulunan kutsal zuhurların varlığı kadar
artması, ayrıca, İlahi bir vahyin azametinin göstergesidir .
Aynı zamanda, Hz. İbrahim-in 69 kutsal ismini, Hz. Musa-nın 136 kutsal ismi ile,
Hz. Musa-nın 136 ismi, 3 kutsal zuhuru müjdeleyen, son zuhur, Hz. İsa-nın 25 kutsal
69 x 136 = 9384
isminin sayılarıyla çarpım sonucu, değişik bir hesapla, her 3 kutsal zuhurun teşriflerini,
acayip ve mükemmel bir şekilde, yandaki sayıların çarpımı ile alttaki ebced hesaplarıyla 136 x 25 = + 3400
kutsal şahıslarıyla beraber eşitlenmiş olduğu görülür .
12784
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
7 inci Zuhur
8 inci Zuhur
9 uncu Zuhur
Hz. İbrahim ile Hz. Muhammed
65 Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu
265 Tahran-da doğumu arasında yaklaşık 3000 yıl olmasına
570 Doğum tarihi
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
rağmen, kutsal Fatiha sûresindeki
610 Vahyin başlangıcı 1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı harflerini ve Kur’ân-ı Kerimdeki
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
bu kutsal zuhurların isimlerinin
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli isim
bu kadar sayılarına sahip olmaları
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
cidden hayret verici olmakla beraber
362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
böyle bir hesap gibi değil de benzeri
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
bile yapmaya kimsenin gücü yetmez
23 Vahi yılları
6 Risalet yılları
40 Risalet yılları
aynı zamanda bu kutsal zuhurların
632 Suud tarihi
1266 Şahadet tarihi
1309 Suud tarihi
dışında 3 şahısla eşitlenmesi mümkün
.+109 Medine-de suudu + 619 Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu
olmayan bir hesaptır, ve vahyin doğ2826 ----------- + ---------- 5256 ------------ + ------------ 4702 = 12784
ruluğu, hesapların doğruluğunun kanıtıdır.
Sayın İbrahim beyler ve Bizim sitemizle ilgilenen ve bizimle yazışma lütfunda bulunan saygı değer soru soranların
bilgilerine sunulur ve her türlü sorularınızın devamını bekler saygılar sunarım .
Not : Kur’ân-ı Kerimin bazı baskılarında  ا!اهİbrahim ismi, 7 harfli olarak basılmış olduğu, bazı baskıları da,
baştan itibaren 3 harf arayla Elifsiz yani Arapça yazısıyla  ا!هİbrahim ismi, 6 harfli olarak basılmış olduğu ve ortadaki
elif yerine küçük bir uzatma görülür. Neticede elif sayılarak hesaplanır. Saygılarımla ifade etmek isterim .
Ayrıca Hz. İbrahim-in Fatihadaki
harflerin sırası, yine 3 kutsal zuhuru Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
eşitleyen değişik bir şifreyle, acayip
65 Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu 265 Tahran-da doğumu
bir hesapla, yandaki ebced hesapla- 610 Vahi başlangıcı
1260 Risalet başlangıcı 1269 Risalet başlangıcı
rıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli isim
ا
Elif harflerinin sırası : 1715
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
 بBe
“
“
: 226
8 Harfli lakab
7 Harfli lakab
8 Harfli lakab
 رRa
“
“
: 451
362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
ا
Elif “
“
: 1715
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
 He
“
“
: 365
23 Vahi yılları
6 Risalet yılları
40 Risalet yılları
 يYe
“
“
: 1143
12 İmamlar
18 Diri harfler
19 Havariler
 مMim “
“
: + 969
+ 109 Medine-de suudu + 619 Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu
6584------1636 ----------- + ----------- 2771 ----------- + --------- 2177 = 6584

http://aliazazi.net/

Ali Azazi

- 13 Rahman ve Rahim sorunuza cevap : Rahman ve Rahim yüce ve azametli Allah’ın en kutsal isimlerindendir .
Errahmân Errahiym yüce Allah’ın Hz. Muhammed-e ( s.a.v. ) vahi yolu ile ilham ettiği Kur’ân-ı Kerimin anahtarı
olan kutsal  ا اﺡ" اﺡX! Besmele-nin 2 nci ve 3 üncü en kutsal ve Yüce Allah’ın 99 kutsal isimlerinin, yine 2
inci ve 3 üncü kutsal isimleridir.
Kur’ân-ı Kerimim tümünde kutsal Rahman, " اﺡErrahmân " !ﺡBirrahmân " ﺡLirrahmân 3 çeşitli harflerle
57 defa tekrarlanmaktadır.
Yine Kur’ân-ı Kerimin tümünde Kutsal Rahim,  اﺡErrahim  رﺡRahim 2 çeşitli harflerle 95 defa
tekrarlanmakta olduğu görülür. .
Kutsal Rahmân kelimesinin anlamı ise : Yüce Allah’ın yarattığı tüm mahlukatlarını yaşatan, koruyan, esirgeyen,
yaşayışlarını sağlayan ve rızklarını temin eden ve gönderen ve buna benzer Yüce, ulu, azametli her şeyden arınmış,
münezzeh bir varlıktır.
Kutsal Rahim kelimesinin anlamı ise : Yüce Allah’a iman eden mu’minlerini : bağışlayan, affeden, İhsan eden, ruhen
ve bedenen öğretmek ve eğitmek için elçiler ve peygamberler gönderen, nahoş hareketlerden arınmak, iyiliklere
yönelmek için hidayetli kitaplar vahi eden ve buna benzer şeyler, yüce Allah’ın mazharları vasıtasıyla zamana göre
hikmetle, lütufla aktaran, İlahi sıfatların dışından münezzeh olan, Kur’ân-ı kerimin sayılarını, üstte belirlediğimiz
âyetlerin içinden 3 kutsal âyetle örnek olarak yüceliğini tanıtan ulu zata Rahim denir . Saygılarımla ifade etmek isterim .
53  %&' = ر اﺡ * اq ه اc  اC4  ب+= اq  ا ان ا- ا ﻡ" رﺡS(2T X=  ا < اF" ا+دي ا3 R
Türkçe meâli, sayın Süleyman Ateş’in yorumu : ( Tarafımdan onlara ) de ki :
“ Ey nefislerine karşı aşırı kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin, Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O,
çok bağışlayan, çok esirgeyendir . Zümer sûresi âyet 53
73  ه%  ()* = را رﺡ * اf ﻡ(ت وآن اwﻡ(" واw ب ا < اUت و2(" وا2(ب ا ا+C
Türkçe Meâli, ayni yorumcu : ( Allah bu emâneti insana vermiştir ) ki. İki yüzlü erkeklere ve iki yüzlü kadınlara,
puta tapan erkeklere ve puta tapan kadınlara, azap etsin . İnanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul
buyursun, Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Feth sûresinin son âyeti 73
43  'اب,-ﻡ(" رﺡ * اw! ت ا< ا( ر وآنm ﻡ" اH4` cUH وﻡH :' ي+ه ا
Türkçe meâli ayni yorumcu : O ( Allah ) dır ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmet etmekte,
melekleri de ( size mağfiret dilemekte, işlerinizin düzgün gitmesi için duâ etmektedir. Allah ) mu’minlere karşı çok
bağışlayıcı, çok merhamet edendir , Ahzâb sûresi âyet 43
Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürler, geniş bilgi ve hesapları sitemizin Besmele bölümündedir. Ayrıca, her türlü
sorularınızın devamını beklerim .
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- 14 Elçi nedir elçilik nedir sorunuza cevap :
Yüce ve ulu büyük adâlet katından her şeyden arınmış ve münezzeh olan tanrı tarafından insanlara rehberlik etmek,
yüce Allah’ın yaratmış olduğu kullarına, yanlış hareketlerini düzeltmek, İlahi vasıflara yönlendirmek, hidayet yollarını
tarif etmek, barışın, sevginin, tohumlarını atmak, dünya vatandaşlarının birliğinin direğini dikmek, kin, nefret ve
düşmanlık gibi harekette bulunan kimselere uyarmak ve terk ettirmek, iyilik, güzellik ve İlahi kurallara tabi olmak ve
yasasına riâyet etmek ve uygulamak İtaat edenlere mükafat vad etmek, geçmiş elçilerin doğruluğunu onaylamak, zamana
yakışır bir yasayla teşrif eden, ve sonraki gelecek elçiyi müjdeleğen, daha önceki kutsal kitaplardan örnek getiren yüce
ve Azametli Allah tarafından gönderilene Türkçede elçi, Arapçada ( Resul ) denir .
Semavi Büyük adâlete göre, dünyamızdaki küçük adâlette, elçi kelimesinin anlamı ise : Bir devletin büyük elçilik
düzeyinde temsil edilmediği başka bir devlete, temsil görevini yerine getirmek üzere sürekli ya da geçici olarak
gönderdiği diplomatik temsilci . Büyükelçiden farklı olarak, devlet başkanının kişiliğini değil, mensup olduğu devleti
temsil ettiği için, görev yaptığı devletin başkanıyla, ancak dışişleri bakanı aracılığıyla görüşme yapabilen . Temsil
işlevinin yanı sıra bulunduğu ülkedeki olayları gözleyerek kendi devletine düzenli raporlar sunmak, ortak konularda
bulunduğu ülkenin ilgili makamlarıyla görüşmek ve kendi devletinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan
diplomatik temsilcilere tanınan bütün ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kimseye elçi denir.
Elçilik kelimesi ise, buna benzer ancak elçilik binasındaki çalışan ve görevli olan kimselere elçilik personelleri denir .
Saygılarımla ifade eder, sitemizle ilgilendiğiniz için minnettarlığımı belirtir her türlü sorularınızın devamını beklerim.

Sayın Kadir Kırmızı : Rüzgar canlımıdır? Cansızmı? Değerli sorunuza cevap :
Güzel sorunuz, doğrusu ilginç olduğu gibi, beni çok neşelendirdi, teşekkür etmekle Cevaplamak istediğimi
saygılarımla ifade etmek isterim .
Rüzgar canlı olmayıp. Cansızdır. Sebebine gelince: kanaatime güre, eğer şuurlu bir şekilde, istediği zaman hareket
etmiş olsaydı o zaman canlı olurdu. Ancak şuursuz, idraksiz ve iradesiz hareket ettiğinden cansız olduğu diyebilirim.
İlahi bir azametle yaratılmış, atmosferin yer yüzüne yakın kesimlerinde oluşan hava akımı, Rüzgarları oluşturan hava
hareketleri yatay ya da yataya çok yakındır. Bazı durumlarda havanın dik ya da dike çok yakın bir biçimde yer
değiştirdiği olursa da bu her zaman rastlanmayan çok özel bir durumdur. Hava akımlarının hepsi rüzgar olarak
adlandırılmaz. Hava kütleleri de bir hava akımıdır, ama hava kütlesinin hareketinde binlerce kilometrelik mesafeler söz
konusudur. Oysa rüzgar, bir hava kütlesi içinde yer alan ve daha kısa mesafedeki hava akımıdır.
Rüzgarların oluşmasına neden olan başlıca etken, yer kürede ve atmosferde oluşan sıcaklık farklarıdır. Eğer yerin ve
atmosferin sıcaklığı her tarafta aynı olsaydı iki nokta arasında hava hareketi oluşmayacak, yani rüzgarlar ortaya
çıkmayacaktı. Sıcaklık farkları, basınç farklarına yol açar, bu da rüzgarın oluşmasına neden olur. Rüzgarlar yüksek
basınçlı kesimlere doğru eser. Bu esişte rüzgarın yönü izobar ( eşbasınç ) eğrilerine diktir. Ama rüzgarların yönü, çeşitli
etkilerle sapmalara uğrar. Yerin kendi ekseni çevresinde dönmesi, üzerinde hareket eden cisimlerin, bu arada rüzgarların,
kuzey yarıküre’de hareket yönünün sağına, güney yarıküre’de ise sola doğru sapmasına yol açar……
Rüzgar çanı, rüzgar darbesi, rüzgar patlaması, rüzgar tüneli, rüzgaraltı adaları, rüzgaraltı dalgası, rüzgargülü, rüzgarlar
kulesi, rüzgarüstü adaları gibi konular mevcut olduğu ve çok uzun olması, zamanım daha fazla müsait olmadığı ancak bu
kadarını yazdığım için kusura bakılmamsını saygılarımla belirtir, sitemizle ilgilendiğiniz ve araştırıcı olmanızdan dolayı
Anasayfamızdaki çalışmalarım bölümünde sorular ve cevapla ile soruların cevaplarını inceleme lütfunda bulunursanız
daha önemli sorularınız olabilir düşüncesiyle, sorularınızın devamını beklerim .
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- 15 Hasan Hüseyin ne anlama gelir sorunuza cevap :
Hasan ve Hüseyin kelimelerinin anlamı ise : Arapça diliyle güzellik manasından doğar, ayni zamanda çok kutsal
isimlerdir.
Bildiğiniz gibi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, Yüce Allah’ın vahi merkezi olan Hz. Muhammed’in ( s.a.v. ) torunları
olduğu gibi, Hz. Muhammed-în kızı Hz. Fatıma ve eşi Hz. Ali-nin birinci ve ikinci evlatlarıdır. Ayni zamanda Hz. Musanın devresinde 12 Sıbt, Hz, İsa-nın devresinde 12 havari ile Hz.Muhammed-in devresinde de 12 İmamların ikinci ve
üçüncü İmamlarıdırlar .
Geçmiş kutsal zuhurların mübarek isimlerindeki harflerinin hiç birisi Kutsal  ا اﺡ" اﺡX! Besmelede ve kutsal
Kesik harflerde bulunmadığı görülür Ancak, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin-nin tüm harfleri, Besmele de ve Kesik harflerde
mevcut olduğu görülür,
Hz. Muhammed ( s.a.v. ) Hz. Hasan ve Hazreti Hüseyin-le ilgili Arapça sözleriyle şöyle buyurur.
( -(?ب أه ا38 "X " واX  ) اBildiğiniz gibi, Türkçe anlamı, Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençleridir .
Sayın Hasan Hüseyin : Bu kutsal isimlerle adlandırdığınız için sizleri tebrik eder , sitemizle ilgilendiğiniz için
teşekkürler, ayrıca her türlü sorularınızın devamını beklerim .

Saygının ötesini fazlasıyla hakkeden hocam ilk önce bilgiyle yoğrulmuş beyin hücrelerinize sağlık
dilerken emek vermiş ellerinizden öperim. Sorularımın karşılığını güzel cevaplarınızla süslediğiniz
için teşekkürler...Bugünkü sorum şudur: Mesihlerin Hz. Muhammed’i kabullenememelerinin asıl
mantığı nedir? madem bütün resuller tek bir nurdan yaratıldı, çoğu din mensubunun bu ayırımı
yapması nedir?.... teşekkürler
Sayın Özden duyan : İlkönce yumuşak ve nazik sözlerle başlayan cümleleriniz için teşekkür
etmek istiyorum. Asil bir aileden iyi terbiye ile sizleri yetiştiren anne ve babaya tebrik eder, böyle bir
evlada sahip oldukları için onları kutlamak la beraber şahsınıza üstün başarı ve muvaffakiyetler
dilerim.
Anlamlı sorunuzun cevabı, sizlere özet olarak izah etmeğe çalışacağım.
Sevgili Özden bey : bildiğiniz gibi, Yüce Allah’ın yasasıyla gönderilen elçiler, çok az anlayışlı
kimseler dışında, ezelden bu ana kadar tüm insanlar karşı gelmiş ve bu kutsal Allah’ın mazharlarını
reddetmişler ve onların teşriflerine alay etmekle beraber onları yalanlamışlar. Yüce Allah bu hususta
Kur’ân-ı Kerimde şöyle buyurur.
: &'( !)* م, -. و30
$"!ة  اد   ر ل ا آ ا ؤن * رة ــ
6(   ى ا8 ءآ ر ل: 86.س ا3, !وح ا2 3ت وا1  ا  ! ا1* !& و23  1(4ب و6   ا1* 3,و
8 ق3F B ا31  ءه آب: 8 ن * و1? @,. (!ه6 B ا1 & CD 1 4  ا4 ن * و, ,!. آ>  و,!(. !6ا
89 – 88 – 87 ! * رة اة.6  اB اH1.  ا آ(!وا.! ءه: 8.  ن  ا> آ(!واG( &4   وآ ا
: !)* م, -. &'(و
>) اJ !(6 K.    وآ>ب3 بG م  ط * واﺹ4 م ا !اه و4 د * و8J م ح ود و4 4 K > آ3,. > ك6 وان
*!6  آنC6.
44 – 43 – 42 رة ا
Bu kutsal âyetlerin Türkçe meâlini yazmıyorum çünkü anlamları çok iyi bilenlerdensiniz,
Mesihlerin, Hz. Muhammed-e s.a.v. kabullenmemelerinin sebebi ise : bildiğiniz gibi, Hz.
Muhammed s.a.v. Kur’ân-ı kerimde, doğruluğunu onayladığı kutsal İncil kitabının sonlarında vahi
bölümünde, Hz. İsa şöyle buyurur.
H1 واHا3 واء اCQ * ا  ا8  ن6 8 آ3"زي آ& وا:Q - -!: ! وا-*  وه ا
* !)Rول واQا
13 -12 !ح ا"!  واون$%رؤ ! ﺡ)! ا(ه& ا
Hz. İsa , Alfa ve Omega benim. İlk ve sonuncu benim. Başlangıç ve son benim . kelimeleriyle Hz.
İsa-nın teşrifini son saydılar ve elçilik devresi son olduğu sandılar ve tez geliyorum kutsal kelimesini
unuttular Hz. Muhammed-in teşriflerinden gafil kalmalarına neden olduğunu bilgilerinize sunulur .
Tekrar yazışma lütfunda bulunduğunuz için teşekkür eder , anlamlı yararlı sorularınızın devamını
beklerim.
Esen kalmanız dileği ile ...
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- 16 Kur’ân-ı Kerimin 3 üncü sırsında bulunan, kutsal Ali İmrân sûresinin 164 üncü mübarek âyetinin Türkçe meâli:
Sayın Süleyman Ateş’in açıklaması:
Andolsun ki, Allah, Mu’minlere büyük lütufta bulundu: Zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunurlarken onlara, kendi içlerinden, kendilerine
Allah’ın âyetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderdi .

Hz. Bab
.
12 nci İmamın dönüşü
518 Şiraz-da doğumu
sûrenin sıra numarası 3
1235 Doğum tarihi
âyetin sıra
“
164
1260 İlahi emrin ilanı
iki kutsal sayının çarpımı
1 Kutsal şahsi
yine Hz Bab-ın şifresi
202 Ali Muhammed
ilginç bir şekilde, alttaki
71 Babullah
ebced hesaplarıyla eşit63 Beyan kitabı
lenmiş olur
X=   ﻡ" اF|  رC! ﻡ(" اذw ﻡ" ا < ا2
72 Mahkö-de hapsi
236 90 297 135 572 701 228 110 66 90 134 = 2659
318 Cehrık-te
“
Hz. Bab
.
-H ب واUH اC و آ وcT$   اU
313 Tüm adamları
8 inci Zuhur
110
454 201
98
417 155 447 ----------- = 1882
31 Mübarek yaşı
142 Kaim şifresiyle
"3ل ﻡi := 3R "وان آ ا ﻡ
1266 Şahadet tarihi
202 Ali Muhammed
102 861 120 132 90 78 57 ----------------------------- = + 1440
+ 619 Teriz-de şahadeti
71 Babullah lakabıyla
5981------ 5981
63 Beyan kitabı
+ 6 Risalet yılları
Sûrenin sıra numarası ile âyetin sıra numarasının çarpımı : 3 x 164 = 492 -------------------- 492
Bu kutsal âyetin içinde 1 âyet 25:
Kelime, 107 harf ve 54 noktası
Var olduğu görülür.
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
Bu kutsal sayıların birbiriyle çarpım
53 Ahmed şifresiyle
142 Kaim şifresiyle
156 Kayyum şifresiyle
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
sonucu, orjinalı Arapça yazısıyla
570 Doğum tarihi
vahi edilmiş 3 hidayetli kitabın sa1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli isim
hipleri müjdeleğen Hz. Muhammed
İle müjdelenen, Hz. Bab ve Hz
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
bahaullah-ın şifreleri, kutsal şahıs8 Harfli lakab
7 Harfli lakab
8 Harfli lakab
larıyla beraber yandaki ebced hesap362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
larıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
1 x 25 =
25
12 İmamlar
18 Diri harfler
19 Havariler
25 x 107 = 2675
63 Mübarek yaşı
31 Mübarek yaşı
76 Mübarek yaşı
107 x 54 = + 5778
+ 632 Suud tarihi
+ 1266 Şahadet tarihi + 1309 Suud tarihi
8478 ---------------------- 2148 ----------- + -----------3043 ----------- + --------- 3287 = 8478
3 üncü sırada Ali İmran sûresinin 164 üncü âyeti :
Alttaki Arapça yazısıyla yazılan kutsal ayetin ebced
Toplamı, Hz. B ab-ın şifresi, mükemmel bir şekilde .
kutsal şahsıyla beraber, Alttaki ebced hesaplarıyla
eşitlenmiş olduğu görülür .

Arapça yazısıyla bu kutsal âyetin içinde 71 noktasız harf 36 noktalı harf ve 54 nokta bulunmaktadır .
Bu kutsal sayıların rakamlarının birbiriyle çarpımı ve çıkan sonucu, Hz. Bab-ın 2 mübarek ismine bölümü :
7 x 1 x 3 x 6 x 5 x 4 = 2520 / 2 = 1260 Hz. Bab-ın İlahi emrinin ilan tarihini eşitler .
9 uncu sırasında Tevbe sûresinin 33 üncü mübarek âyetinin Türkçe meâli ve aynı açıklayıcı :
O, Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi . ki ( Allah’a ) ortak koşanlar hoşlanmasa da O( Hak’di )ni bütün dünlerin üzerine çıkarsın .

Hz. Bab
.
8 inci Zuhur
518 Şiraz-da doğumu
1235 Doğum tarihi
202 Ali Muhammed
63 Beyan kitabı

bu kutsal âyetin ebced toplamı Hz.
Bab-ın şifresi mükemmel bir hesapla
eşitlenmiştir.
Hz. Bab
.
]  !ى ود" اc F رFي ار+ه ا
1260 İlahi emrin ilanı
139 70
52
301 291 741 11 = 1605
18 Diri harfler
2 İşimle teşrifi
آ نP و آ اc < ا" آrm
1266 Şahadet tarihi
202 Ali Muhammed
647 225 42 55 95
1260 ---- = + 2324
+ 619 Tebriz-de şahadeti
71 Babullah
3929 -------- 3929
63 Beyan kitabı
Bu kutsal âyetin içinde 1 âyet 14 kelime 60 harf ve 19
1 x 14 =
14
72 Mahkö-de hapsi
Nokta bulunmaktadır . Bu kutsal sayıların birbiriyle çarpım 14 x 60 = 540
318 Cehrık-te “
sonucu, yine Hz. Bab-ın şifresi değişik bir hesapla eşitlen- 60 x 19 = +1140
+ 6 risalet yılları
miş olduğu görülür.
1994 --------- 1994
Hz. Bab
.
Not : Ortadaki kırmızı renkle altına çizilen 2 kelimenin ebced değerleri
1 Kutsal şahsı
toplamı, 1260 Hz. Bab-ın İlahi emrinin ilan tarihidir .
202 Ali Muhammed
Kutsal sûrenin sırası 9 mübarek âyetin sırası 33 iki kutsal sayının çarpımı da
63 Beyan kitabı
Hz. Bab-ın şifresinin hesabı, kutsal şahsıyla beraber eşitlenmiş olduğu görülür ,
+ 31 Mübarek yaşı
9 x 33 = 297 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 297

Arapça yazısıyla, her kelimenin ebced değeri
Altında yazılmıştır.
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- 17 Kur’ân-ı Kerimin 2 nci sırasında bulunan kutsal Bakara sûresinin 129 uncu mübarek âyetinin Türkçe meâli:
Yine sayın Süleyman ateşin açıklaması :
Rabbimiz, onlara kendi içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitab ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder.
Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin . Sen!

Arapça yazısıyla her kutsal kelimenin
Altında ebced değeri yazılmış ve ebced
Toplamı belirlenmiştir.

Hz. Bab
.
12 inci İmamın dönüşü
59 Mehdi şifresiyle
518 Şiraz-da doğumu
1235 Doğum tarihi
7 Harfli isim
202 Ali Muhammed
71 Babullah
63 Beyan kitabı
1266 Şahadet tarihi
+ 619 Tebriz-de şahadeti

Hz. Bab
.
12 inci İmamın dönüşü
518 Şiraz-da doğumu
1235 Doğum tarihi
7 Harfli isim
aT$   اU (  ﻡF|  رC!ر!( وا
202 Ali Muhammed
432 155 447 135 297 135 579 253 = 2433
71 Babullah
H   اC اK  اa  و آ ا-H ب واUH اCو
18 Diri harfler
109 125 451 71 98
110
454 201 = + 1619
63 Beyan kitabı
4052 ------- 4052
72 Mahkö-de hapsi
Bu kutsal âyette : 1 âyet 16 kelime 81 harf ve 42 nokta
318 Cehrık-te
Mevcut olduğu görülür. Bu kutsal sayıları, birbiriyle
1 x 16 =
16
313 Tüm adamları
Çarpım sonucu yine Hz. Bab-ın şifresi değişik bir şekilde
16 x 81 = 1296
1266 Şahadet tarihi
Yandaki çarpım ve ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu
81 x 42 = +3402
+ 619 Tebriz-de şahadeti
Görülür.
4714 ---------- 4714 Hz. Bab
.
7 Harfli isim
202 Ali Muhammed
Kutsal Bakara sûrenin 2 sıra numarası, mübarek 129 âyetin numarasıyla çarpım sonucu,
18 Diri harfler
+ 31 Mübarek yaşı
değişik bir şekilde yine kutsal hesabının bir kısmı tecelli etmiş olduğu görülür .
2 x 129 = 258 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 258
Sormuş olduğunuz 3 kutsal âyetin değişik ve çeşitli hesaplarla ebced değerleri toplamı detaylı bir şekilde, Hz. Bab-ın
şifresinin hesapları tecelli etmiş olduğu, ve gösterilen kutsal zuhurların dışında hiç bir şekilde başka
şahıslarla eşitlenmesi mümkün olamaz .
Aynı zamanda Kur’ân-ı Kerimin tüm şifreleri Hicri yılına düzenlenmiş olduğu görülür . Ancak Hz. Muhammed-in
( s.a.v. ) tarihleri, 570 mübarek doğumu İle 610 kutsal vahyin başlama tarihleri miladi yılına düzenlenmiştir. Çünkü Hz.
Muhammed-in Mekke-den, Medine-ye hicret etmesiyle, 622 tarihinde hicri yıl başlamış olması mübarek tarihleri miladi
yılı olarak hesaplanır ,
Yine sorunuzla ilgili tarihler geçerli değildir çünkü kutsal ayetlerin bazı kelimelerinin ebced değerleri hesap edilmiştir
Kutsal ve Mübarek âyetlerin ne başından nede sonundan nede âyetlerin tamamı hesaplanmış değildir ,
Hesap yapılırken uyguladığımız gibi, kelime kelime ebced değerleri altına veya üstüne, kontrol edilmesi için, ebced
hesapları yazılması gerekirdi,
Sitemizle ilgilenen ve araştıran ve soru soran saygı değer okuyucuların bilgilerine sunulur .
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Sayın Cemal Çocan : Peygamberler neden hep doğuda doğmuş sorunuza cevap :
Bildiğiniz gibi, Elçiler ve peygamberler, hep doğuda doğmuş oldukları değil de, büyük bir kısmı orta doğu
ve az bir kısmı doğu ülkelerde değişik şehirlerde, mübarek doğumları gerçekleşmiş değişik ve ayni şehirlerde,
kutsal İlahi emirlerini ilan etmişler ve değişik şehirlerde bazıları suud etmişler ve az olmamakla beraber epey
bir kısmı da şehid edilmişlerdir.
Orta doğu ve doğuda neden doğdukları sorusuna gelince, hiçbir kimsenin bilemeyeceği, İlahi bir takdir ve
hiçbir insanın anlayamayacağı bir hikmet ve bir azametin buyruğudur. Bu hususta ancak kendi kanaatimi ifade
edebilirim.
O yüce Zat doğu ve orta doğu ülkelerinde, eğitim ve öğretim eksikliği hissetmiş, insanlar birbirlerine karşı
kin nefret ve düşmanca ırk ve cins taassubu nedeniyle ve maddi çıkarları yüzünden birbirlerine karşı
saldırganlıkla geçinirlerdi.
Aynı zamanda, Yüce Allah’ın eğitim ve öğretilerini her tarafa yayılacak, yer ve iklim bakımından en
elverişli yer
Olarak bilincinde olduğu bir hakikat ki, kutsal elçilerini ve peygamberlerini insanla gönderme lütfunda
bulunmuştur.
Yine bilinen bir gerçek ki, bu güzel gezegenimizde insanlara lazım olan ve lazım olacak her şeyi icat etmiş
ve yaratmıştır. O kutsal varlığın, büyük bir lütuf ile, bizlere gönderilen elçi ve peygamberler , zamana uygun
bir yasayla ve anlamaları için konuştukları bir dille, ruhen ve bedenen terbiyelerini sağlamak üzere, insanları
kutsal kitaplarıyla eğitmiş ve öğretmiştir. O güçlü.ve ulu varlık, şefkatli, Rahman ve Rahim, olan İlah, refah
ve mutluluğumuz için, yaşantımızda he türlü ihtiyaçlarımızı düşünmüş ve büzleri yaratmadan önce
hazırlanıştır . Saygılarımla ifade etmek isterim.
Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder, araştırıcı olmanızdan tebrik ederim ve sorularınızın devamını
beklerim
Sayın Sinem Topal : Rahim ve âdil nedir değerli sorunuza cevap:
Rahim kelimesinin birkaç anlamı vardır. Birincisi Yüce Allah’ın 99 kutsal isimlerinden (  ا اﺡ" اﺡX! )
Kutsal Besmeledeki ( Rahman ve Rahim ِAllah’ın adıyla ) Kur’ân-ı Kerim-in anahtarı olan besmelenin son
kutsal kelimesidir. Aynı zamanda, Kur’ân-ı Kerim-deki çeşitli kutsal âyetlerdeki yalnız dört harfli 61 defa (
 ) رﺡRahim kutsal kelimesi tekrarlanmış olduğu görülür.
(  اﺡ- ) واﺡRahm ve rahmet kelimesinin ayrıca değişik bir anlamı da şöyledir . Birine merhamet etmek,
esirgemek, korumak, affetmek, acımak, bağışlamak, hayır, iyilik yapmak, hayır sever ve nimet verme gibi,
değişik cümlelerde kullanılan güzel ve çok kıymetli bir sözcük anlamı da taşır. Ayrıca, Rahim akrabalık ve
akrabalık bağları da bir anlam taşır.
Adil kelimesi ise : Adil olmak, insaflı davranmak, iyilik yapmak, güzel davranışlarla hareket etmek gibi
erdemli ve mütevazi şahıslara adil sıfata haiz olanlara adil adıyla adlandırılır.
İnsaf hakkında, çağımızın elçisi Hz. Bahaullah şöyle buyurur:
EY RUH OĞLU !
En çok sevdiğim şey insaftır. Bana rağbetin varsa ondan yön çevirme, güvenimi kazanmak istiyorsan ondan
gafil olma. Bir şeyi başkalarının gözüyle değil kendi gözünle görür ve başkalarının bilgisiyle değil kendi
bilginle bilirsen buna muvaffak olursun. Gereğini artık sen düşün. Bu benim sana bir ihsanım, senin için bir
inayetimdir. Onu gözden ırak tutma.
Değerli sinem Topal : Kıymetli iki sorunuz için teşekkür eder ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim .

http://aliazazi.net/

Ali Azazi

- 19 Sayın Abdurrahman bey:
Yerlerin ve göklerin anahtarı nedir güzel sorunuza cevap :
Bildiğiniz gibi, yüce Allah’ın kutsal kitaplarının tümü, İlahi bir vahidir ( ilhamdır ) Zamana
uygun, o yörenin insanlarının kapasitelerini alabildiği kadar ve anlayacakları bir dille, Azametli
varlık tarafından lütufla ihsan edilmiştir. Bu kutsal İlahi sözlerin asıl manalarını veya amaçlarını
insanlar tarafından, tam hakiki bir anlamla kavramaları mümkün değildir. Yorumlayanlar, beşeri bir
cisimle, İnsanların beyinleri kavrayabilecekleri kadar, hadisi şeriflerde veya, kutsal âyetlerin
bazılarını izah etmişlerdir.
Yerin anahtarı, Allah’ın varlığını tanıyanların bazıları, yüce Allah’ın kutsal elçilerinin kitapları ve
peygamberlerin talimatları demişler, bazıları da, zamanın Kuralları ve şeriatları, bazıları da, insanları
hidayet eden ilahi dünleridir.
Yüce Allah’ın varlığını kabul etmeyenler tabiat kanunu demişler.
Göklerin anahtarı ise, Bazıları yüce Allah’ın hidayeti, Bazıları da, Kelimetüttevhid  ا اcا
Lâilâhaillellah kutsal kelimeleridir. Bazıları da,  ا اﺡ" اﺡX! Besmele olarak yorumlanmışlar.
Benim fikrimi ve kanaatimi sorarsanız yukarıdaki birbirlerine benzer yorumların tümü, yüce
Allah’a dayalı olduğu için doğrudur, Bunlarla beraber, ilave etmek istediğim bir şey daha var ki, vaat
edilen, Hz. Bahaullah-ın bu kutsal devresinde de, yüce Allah’ın insanlara bağışladığı ilim, irfan ve
bilim vasıtasıyla, yerlerin ve göklerin sırlarının keşfedilmeğe başlandığı ve geçmiş insanların
gördüğü değil, tasavvur edemeyecekleri kadar bu zamandaki son buluşların meydana çıktığı bir
dönem olduğu ve bilinen bir hakikatten ibarettir. Saygılarımla ifade etmek isterim.
Sayın Abdurrahman bey: sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder, her türlü sorularınızın
devamını beklerim.
Sayın Servet Ünlü Bey : 19 No sunun özel bir anlamı varmı? Hz. Bab, neden 1843 – 1845 değil de, 23 mayıs 1844 te
zuhur etti ? değerli ve kutsal sorunuza cevap :
19 çok kutsal bir sayıdır, Tek rakamlı sayıların birincisi bir ve sonuncusu dokuz olmak üzere beraber
yazıldığında, 19 eder. Aynı zamanda, kutsal ve hidayetli Kur’ân-ı Kerimin anahtarı olan "! ا8:! اB ا
Kutsal besmele, Arapça yazısıyla 19 harftir, Yine Kur’ân-ı kerimin 114 kutsal sûreleri 19 sayısının 6 katıdır ki
Hz. Bab-ın 6 kutsal Risalet yıllarını eşitler, Yine Hz. Muhammed ( s.a.v.) min  اه& اEhlul’aba adlandırdığı
5 kutsal mübarek isimleri, Arapça yazısıyla " " - H8S. 38G Muhammed, Fâtımeh, Ali, Hasan ve
Hüseyin hazretlerinin harfleri de 19 harften oluştuğu bilgilerinize sunulur .
Hz. Bab neden 23 mayıs 1844 kutsal zuhuru gerçekleştiği çok kutsal sorunuza gelince: Bizim bilmediğimiz
İlahi bir hikmetin eseri ve Semâvi bir azametin tecellisidir. Ancak kanaatime göre :
38G - 3 اSeyyid Ali Muhammed adıyla teşrif eden, Hz. Bab: Kutsal Bab kelimesinin ebced değeri 5 tir.
Hz. Bab-ın 5 ebced değerini, karşılayan : دى اول8: 5 inci ay ve 5 inci gün Salı akşamı, Cemaziyel’evvel 1260
hicri yılı olarak, kutsal İlahi emrini ilan etmiştir. Bu kutsal tarihi karşılayan 23 mayıs 1844 miladı yılına rastlayan
İlahi bir emirdir. Sitemizle ilgilendiğiniz. ve araştırmacı olmanızı takdirle karşılıyorum ve sizleri tebrik etmekle
beraber, anlamlı sorularınızın devamını beklerim. Esen kalmanız dileğiyle .
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- 20 Kıyamet nedir ne demektir sorunuza cevap :
Hz. Muhammed ( s.a.v. ) tarafından doğruluğunu onayladığı, bir önceki kutsal İncil kitabında ki
Yuhanna bölümünde ki 11 inci Bap , 21 inci âyette başlayan.ve 27 nci âyetin bitimine kadar şöyle
buyrulmaktadır.
( Marta İsa-ya dedi. Ya Rab, eğer buruda olsaydın, kardeşim ölmezdi. Şimdi de bilirim ki , Allah’tan ne istersen,
Allah sana verecektir. İsa ona : Kardeşin kıyam edecektir, dedi. Matta ona dedi: Bilirim ki, kıyamette, son günde, kıyam
edecektir. İsa ona dedi : Kıyamet ve hayat benim , Bana iman eden ölmüş olsa da, yaşar. Ve kim yaşar, ve bana iman
ederse ebediyen ölmez.. Buna iman ediyor musun Ona dedi : Evet yâ Rab iman ettim ki … )

Kur’ân-ı Kerimin 3 üncü sırasında bulunan Ali İmran sûresinin 55 inci kutsal âyetinde vahi yolu
ile Hz. Muhammed-e şöyle buyrulur.
Türkçe meâli sayın Süleyman Ateşe aittir .
( Allah demişti ki, Ey İsa : ben seni öldüreceğim, bana yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana
uyanlar , ta kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Ayrılığa
düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim..

Benim kanaatime göre, buradaki kutsal âyetinde, kıyametin Manası, Hz. Muhammed-in teşrifiyle
gerçekleşmiş olacağı ve yeniden Ruhani bir diriliş tecellisi anlamıyla buyrulmuştur.
Buna benzer diriliş Kur’ân-ı Kerimin 2 nci sırasındaki bakara sûresinin 28 inci kutsal âyetinde
şöyle buyrulmuştur. Türkçe meâli sayın Süleyman ateşe aittir.
( Allah’ı nasıl inkar edersiniz. Ki, siz ölüler idiniz. O sizi diriltti.: yine öldürecek , yine dirilecek, sonra ona
döndürüleceksiniz.) buradaki dirilme Hz. Muhammed-in teşrifiyle ve getirmiş olduğu hidayetli kitabı

vasıtasıyla ruhani bir diriliş gerçekleşmiştir.
Bu itibarla kutsal elçilerin teşrifi ile kıyametin manası tecelli etmiş olduğu görülür. Kıyametle
ilgili kutsal âyetler çoktur, Özet olarak Allah’ın emriyle, yeniden kalkış ve yeni bir hidayetle ruhani
diriliş demek manası taşır , Bilgilerinize sunulur ve sorularınızın devamını beklerim.
Sayın Sanem demir : Bir yıl çıktık ve ayrıldık hala beni sevip sevmediğini merak ediyorum .Üzücü sorunuza cevap :
Eğer sen onu gerçek bir sevgiyle seviyorsan, ayrılma sebeplerini araştırman lazım, kanûni çerçeveler dahilinde ana ve
babaların muvafakatleri gerçekleşmişse, birleşmek iyi bir şeydir. Fakat ayrılmak üzücü bir hareket olduğu gibi, bu tür
hareketlerin doğru olmadığı ve ilahi yasalar daima kanaat, sevgi ve barışçı yolarla tekrar başlaması için, alçak gönüllülük,
nazik davranışlar, tevazu hareketlerle hareket etmek, gurur ve kibirlik hareketleri bertaraf etmek, onun sevgisine sadakatte
bulunmak, her türlü nahoş hareketlerden uzak kalırsan, onun sevgisini tekrar kazanma şansın olabilir. Onunla tekrar
görüşmek ve ayrılma nedenlerini beraberce hallettiğiniz taktirde, her şey düzeleceğine tahmin ediyorum, sevgi daima iyi
ve kutsal bir davranış olduğu bilincinde olduğuna, inanıyorum. Bu hususta yaşlı ve tecrübelerimle bu öğütleri
bilgilerinize sunmakla beraber, sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder, her türlü anlamlı sorularınızın devamını
beklerim .
Çağımızın elçisi Hz. Bahaullah, sevgi hususunda saklı sözlerde şöyle buyurur.

EY İNSAN OĞLU !
Zatımın kadimliğinde ve varlığımın ezeliyetinde idim. Sendeki sevgimi bildim: seni yarattım. Suretimi sana suret
yaptım. Cemalimi sana gösterdim.

EY İNSAN OĞLU !
Yaradılmanı sevdim, seni yarattım. İmdi beni sevki seni anıp hayat ruhunda berkiştireyim .

EY VARLIK OĞLU !
Sev beni seveyim seni, Sen beni sevmezsen sevgim seni sarmaz. Bunu bil ey kul .
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- 21 Sayın Mahsun Bey :
Yüce Allah neden vahi göndermiştir değerli sorunuza cevap :
Kudsi hadiste Arapça yazısıyla yüce Allah şöyle buyurmuştur.
 أف:H ]` اK2`  آ( ا ﻡ`= ردت أن أفK(آ
Türkçe anlamı : Ben gizli bir define idim tanınmak istedim, beni tanımaları için insanları yarattım.
İlkönce vahi edilen elçinin bazı durumlarına bakalım.
Yüce ve azametli Allah, yaratmış kullarını, Ruhen ve bedenen mürebbisiz bırakmayarak onları
öğretmek ve eğitmek için yüce katından, Meleklerden veya insanlardan elçiler seçerek, ilkönce
varlığını tanıtır, zamana yakışacak, anlayış ve kabiliyetlerini anlayacakları bir yasayla, seçmiş olduğu
elçiye ( ilham ) vahi yolu ile insanları hidayet eder. Nasıl ki, anasından doğan bir bebek kendi haline
bırakılırsa onun durumu, nasıl olacağını takdir edersiniz, Ona nasıl bakılması gerekiyorsa, insanları
da doğru yola kılavuzlamak, iyili, dürüstlük yardım severliği öğretmek, kin , nefret, düşmanlık gibi
hareketlerden arındırmak, yüce Allah’ın yasasına tabi olmak ve uygulamak, tüm insanlara şefkat
gözüyle bakmak ve bu gibi hareketlere yönlendirmek, iyi davranışlar gibi erdemlikleri öğretmek ve
önceki elçilerin doğruluklarını onaylar, hidayetli kitaplarından şifresini çıkarır, kendini kanıtlar ve o
çağın insanlarının bilmedikleri çok üstün İlahi erdemlik öğretilerle, yeni bir düzen, yeni bir yasa, yeni
bir kural ile onların ahlaklarını düzeltmek gibi hareketleri sağlamak ve ondan sonraki gelecek elçiyi
müjdeleğen ve onun şifresini, ta ki, gelişine kadar, kimsenin bilemeyeceği hale getiren ve bu
dünyadan ayrılmadan önce bütün dünya insanlarına, rehberlik edecek, vahi yoluyla İlahi bir kitap
bırakan zata elçi denir.
Teşrif eden elçiye neden vahi göndermiştir sorunuza gelince:
Yüce varlık tarafından yaratılan ve her şeyin hayatını sağlayan güneşe yaklaşılamaz, yaklaşmaya
teşebbüs eden olursa yanar ve yok olur. Ancak onun ışınları vasıtasıyla insanlar yararlanırlar.
Yüce Allah’ın kuralları da, insanların almasına tahammül güçleri yetmez, ancak ve ancak o yüce
varlık tarafından seçilen elçinin vasıtasıyla ilham edilen vahi yi alabilmeleri mümkün olabilir ve o
elçiler var oldukça vahileriyle faydalanabilirler. Bu kutsal elçiler, suud ettikten sonra bıraktıkları
Allahın kitabı ile, rehber olarak kalır, başka bir elçinin gelişine kadar, bahar ve yaz mevsimleri gibi
devam eder hem gün olarak hem de, mevsimlik olarak güneş ışınları gibi, ruhani hayat bağışlanır . Bu
kutsal zuhurlar güneşin aynalarıdırlar. Esasen bu konu çok geniş ve çok uzundur, fakat çok özet
olarak saygılarımla ifade etmek zorunda kaldım, bilgilerinize sunulur.
Sayın Mahsun bey : sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürler ve araştırıcı olmanızdan dolayı
şahsınızı kutlar, her türlü sorularınızın devamını beklerim.
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- 22 Sayın Özden Bey : Sitemize Sormuş olduğunuz soru, şayana tekdir edilecek derin anlamlı bir sorudur, Tam anlamıyla
izah etmesi çok uzun süreceğinden ve soruların çokluğundan dolayı özet olarak cevap vereceğimi ifade eder kusuruma
bakmamanızı dilerim
Aklın, beynin ötesinde bir var oluşu olmadıkça Adem oğullarının bu fani dünyada sarf edeceği zaman anlamının
ahiretteki karşılığı ne olabilir? İnsanların tam anlamıyla fonksiyonu nedir bu dünyada veya âhirette ne olabilir değerli
sorunuza cevap :
Aklın, fikrin ve beynin kavrayamayacağı. Her şeyi bilen, her şeyi var eden ve her şeye hakim olan, her şeye gücü
yeten, kuvvet sahibi, ulu, azametli, her yaratığa Rahman ve mü’minlerine Rahim, kainatı yaratan ve tüm mahlukatlarına,
neye ihtiyaçları var olacağını düşünmüş, var etmiş göklerde ve yerde her şeyi bulacaklarını, ve insanların yararı için her
maddeyi icat etmiş ve insanları yaratmadan evvel hazırlamıştır. Hatadan, yanlıştan arınmış ve münezzeh dir, 99 kutsal
isimlerin dışında hiçbir şekilde vasıflandırılamaz. Onun şekli cinsi rengi olmayan ve tanınamayan bir varlık mevcuttur.
Oraya varmak, orayı tanımak onun mahiyetini bilmek kimsenin gücü yetmez.
O kutsal İlah’ın varlığını tanıtan, onun lütfundan, inayetinden ve şefkatinden insanları hidayet etmek için, meleklerden
veya insanlardan elçiler seçerek, onlara kuvvetinden, ilminden, hikmetinden pay vererek, insanların gücü üstünde,
Ahlak, akıl, fikir, ve saire gibi erdemliklerle ihsan eden, insanların arasındaki en zaiflerinden, serveti, malı, mülkü
olmayan bu zatlar, insanların bilmedikleri bazı şeyleri onlara, iyiliklere, sevgiye, barışa, şefkate yönelmeleri ve her kötü
veya nahoş hareketlerden uzak kalmalarını, tavsiyede bulunmuş olmaları ve iyi davranışları yanısıra, yüce Allahın
varlığını tanıtarak onun yasası ve kuralı kent, bölge, vatan, devlet için değil, dünyadaki bütün insanlar için aynı muamele
tabi olmaları, o kutsal elçilerin zamanlarına uygun ne gerekiyorsa öğretme lütfunda bulunmuşlar, dünyada yaptıkları
iyiliklerin karşılığını mükafatla vaat etmişler ve kötülük yapanların karşılığını da cezasını bulacaklarına dair uyarıda
bulunmuşlardır.
Her elçi-nin teşrifinde, binlerce yıl önce gelen elçinin kitabından şifresini çıkarır ve kendini tanıtır öncekini onaylar ve
ondan sonraki geleceği elçi-yi müjdeler şifresini de o elçi-nin gelişine kadar kimsenin bilemeyeceğini ve öncekinin
doğruluğunu onaylar. Bu hususta geniş bilgi sitemizin çalışmalarım bölümündeki kutsal zuhurlar-daki hesaplarda mevcut
olduğu görülür.
Her devrede yüce Allah’ın yolunda yürüyenler, onun yasana ve kurallarına tabi olanlar, hiçbir kimsenin ölümünün
kurtuluşu olmayan ve ölümünden sonra öğle bir mükafata tutulacaklar ve kavuşacakları nimete, ne göz gördü, ne kulak
işitti, nede akla hayale tasavvur edilemeyecek kadar mükafatlar hazırlanmış olduğu ve karşı gelenler ve Allah’ın varlığını
tanımayanlar bu nimetlerden faydalanamayacakları gibi, hüsrana uğrayacakları, Hz. Adem-den, Hz. Muhammed-in
( s.a.v. ) teşriflerine kadar ve çağımızın elçileri Hz. Mehdi şifresiyle teşrif eden Hz. Bab Seyyid Ali Muhammed ve Hz.
İsa şifresiyle teşrif eden Hüseyin ali adıyla Hz. Bahaullah olmak üzere bütün elçi-ler gerek kutsal kitaplarında ve
gerekse hadisi şeriflerinde apaçık bir şekilde, bu mükafat ve mücazat tabirlerini dile getirmişlerdir.
Esasen: bu mükafata nail olmak için veya bu mücazata uğramamak için yüce Allaha inanmak ve onun kurallarına
sarılmak gibi düşüncelere sahip olmamalıdır. Büzleri yaratan, mükemmel bir yaratılışımız olmakla beraber, gökte ve
yerde her şeyi bizim mutluluğumuz için yaratmış olan yüce Allah’ın yüzü hürmeti için ona iman etmemiz ve onun
lütfuyla bize gönderilen elçiler-in tümüne imân ederek her elçi-nin devresindeki kurallara uymamız tüm kutsal ve
hidayetli kitaplarında kesin emir buyrulmuştur. Ancak bizleri yaratan o yüce varlık karşılıksız olarak bu anlayış, bilim,
irfan, akıl, fikir gibi erdemliklere bağışlayan yüce ilah, onun göndermiş olduğu elçi-sine ve onun emriyle yürüyenlere
neler vereceği hiç bir kimsenin tasavvur edemeyeceği bir imân ve bir bağışın lütfudur. Saygılarımla ifade etmek isterim.
Saygı değer sorucu : İlkönce sitemizle ilgilendiğiniz için ve araştırmacı olduğunuz için sizleri kutlar, sorunuz çok
anlamlı olduğu için beni duygulandırdı, sorunuzla ilgili, Ruh hakkında bazı izahatlar yapılması gerekirdi ancak inanın ki
sorular o kadar yoğun ki, ancak bu kadarını ifade edebildim , Bilgilerinize sunulur ve siyaset dışında, her türlü
sorularınızın devamını beklerim .
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- 23 Soru:Aristoteles’in Allah’ın dinine katkısı nedir?
Saygı değer yiyenimiz Özden : Hüsnüteveccühünüzden doğan asaletinizle, benimle yazışma lütfunda
bulunmanız ve şahsıma yollamış olduğunuz yumuşak, nazik ve mütevazi sözlerinize teşekkür eder, temiz ve
asil bir ruha sahip olduğunuzu göstermiştir. Aynı zamanda, araştırmacı olduğunuz beni onurlandırdı ve
emsalinize az rastlanan bir şahsiyete haiz olduğunuza, kesin bir tabirle ifade edebilirim.
Değerli, sorunuza cevap vermeden önce, samimiyetinize karşılık kısa olarak kendimden bahsetmek
istiyorum. 75 yaşında olduğumu, yüce Allah’ın emirlerine hizmet etmekten başka bir amacım olmadığını, ve
kudreti İlah’ın yolunda her hangi birisine faydalı olursam en büyük sevinci kazanmış olduğumu belirtmek
isterim. Bildiğiniz ve söylediğiniz gibi. Bu fani dünyada kalan günlerimi bu yolda harcamakla çok neşeli
olduğumu, Hz. Ali-nin Arapça yazısıyla şöyle buyurur. ( (q ﻡ" اuSR 70 " ﻡn ﻡ ا اD3= - ) هاBu
cümlenin Türkçe anlamı, “Bir nefis Allah’ın emrine hidayet edilmesi 70 koyun sürüsünden daha hayırlıdır”.
Bu cümleyi ifade etmemde sizleri kastetmiyorum. Hamdolsun siz hidayet nuru ile münevversiniz
Aristoteles’in Allah’ın dinine katkısı nedir güzel sorunuza cevap :
Aristoteles, gayet iyi bir bilim adamıdır. Düşünsel gelişmesi içinde, astronomi ve buna bağlı kurumsal
çalışmalarından ayrılarak yer yüzüne, özellikle de biyolojiye ilgi duyması yanısıra, cansız doğada bulunan
nedenselliğe karşılık, canlı doğanın ilkesi saydığı, bir amaca yönelik nedensellik
( telos ) üzerinde durdu. Bitki ve hayvanların yaşamlarını incelerken, insan için söz konusu edilen ruh-beden
sorununa da eğildi, Platon’un, ruhu beden içinde “geçici olarak barınan bağımsız bir varlık” olarak niteleyen
görünüşünden ayrılarak, ruhun maddi bedenden ayrı bir varlık olmadığını, onunla birlikte, bireyi oluşturan bir
ilke olduğu görüşünü ortaya attı, Buna göre ruha bedenin biçimi, bedene de ruhun maddesi dedi.
Bir çok şeylere değinmiş, bunlardan bazıları: cansız doğa konusunda, “yer” “zaman” “ yer değiştirme “ (
hareket ) gibi olguları, canlı doğa konusunda da “ortaya çıkma “ (oluşma, doğma) ve “yitip gitme “ ( çözülme,
ölme ) gibi olguları ele alır, bunları “neden” çeşitleri açısından yorumlar. Kullandığı bir başka bakış açısı da,
hem cansız, hem canlı ( bitki hayvan ) şeyleri, yani, “ doğa” ları oluşturucu öğeleri ve parçalarıyla bunlar
arasındaki ilişkiler açısından ele almaktır.
Beden ve ruh kavramlarını, “madde” ve “biçim” kavramlarıyla ilişkiler kurarak, biyolojik ve psikolojik
bazı olgularla açıklar, Çeşitli canlılık koşulları ile canlı türlerini, doğum, beslenme, büyüme ( bitkilerde,
hayvanlarda ), duyum, hareket ( hayvanlarda, insanlarda ) ve düşünce (insanlarda tanrılarda) olgularını ele
alan Aristoteles, ruhun insanın canlandırıcı ilkesi,dolayısıyla da yaşamını harekete geçirici ve ereksel nedeni
olduğu görüşünü geliştirir.
Sözün kısası, Aristoteles’in düşünceleri çok uzun bunların bazılarını dile getirdik.
Aristoteles’in dinde katkısı nedir, sorusuna gelince :
Aristoteles, bir elçi veya peygamber değildir, dünyanın bilimleri ile ilgili düşüncelerini belirlemiş saygı
değer bir bilim adamıdır, bu hususta eserleri çoktur, ancak yüce Allah’ın varlığını dile getirmiş, inkâr
etmemiştir. Onun düşüncelerine saygı göstermek gerekir. Fakat bazı düşüncelerinde yanılmış olabilir. Din
konusunda ancak ve ancak yüce Allah’ın, insanların hidayeti için zamana göre seçilen elçiler ve peygamberler,
yanılmaz bir bilgiyle teşrif ederler ve onlara vahi yolu ile yüce Allah’ın kelamı kutsal kitaplarıyla kimsenin
getiremeyeceği bir kuralla, o zatlar, çağın insanlarından çok üstünde, en zayıf bir noktadan ve hiç bir yerde
eğitim ve öğretim görmeden, yalnız İlahi bir ilham bilimiyle geldikleri geçmiş ve gelecek şeyleri belirlemiş
oldukları milyarlarca insan onların doğruluklarını itiraf etmişler ve zamanın bilginleri, alimleri, filozofları,
onlara karşı acizliklerini itiraf etmiş, boyun eymiş ve hidayet şerefine nail olmuşlardır. Saygıyla ifade etmek
isterim. Ayrıca değerli sorularınızın devamını beklerim.
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Sayın Özden Duyan :
Gençliğinizdeki değerli günlerinizin bir kısmı, Arapça ve Türkçe harfleriyle, araştırma yapmanızı
takdirle karşılıyorum, bu araştırma dolayısıyla çevrenizde bulunan diğer akraba ve komşularınıza
rehberlik ederek, biraz daha gayret ederseniz, onların hidayetlerine sebep olacağınızı ve yılmadan
devam etmeniz dileğiyle, bu fani dünyada en büyük sevap kazanacağınızın yanı sıra, İlahi yolunda
hizmet etmeniz servetlerin en hayırlısı ve faydaların en üstününüdür. Bezmeden uğraşmak sizin gibi
mu’minlerin görevidir. İlahi eserlerin yolunda çabalamak, ve teşrif eden son kutsal zuhurların
eserleriyle ilgilendiğiniz taktirde, en neşeli ve en kazançlı günler olacağı bilincinde olduğunuzu ve bu
fırsatı iyice değerlendireceğinize eminim.
Yüce Allah’ın emirleri bütün insanlara tebliğ etmek için, Hz Muhammed-e bir görev olarak
verildiği gibi, bilen insanlar, bilmeyenlere tebliğ etmek için, bu en kutsal görevi herkese verilmiştir.
Bu görev doğrultusunda harcanan günler en kazançlı ve karlı günlerdir, çünkü ebedi hayattaki
ruha bir yatırımdır. Diğer günlere harcanan zaman, bedene ( cisme ) harcanmış olur, çükü beden
(cisim) in kurtuluşu olmadığı gibi, ölüme ve faniliğe mahkumdur.
Bu hususta şair ( ل1 2)34  ا *)( ا5 ) اEbulfeth Elbesti Arapça yazısıyla şöyle der :
*نX  اX?!  !وحK  n HUF < اوح وا3Rان* اX c ﻡ:  كK( اcU< `ﻡCXT  آX?دم ا

Türkçe anlamı: Ey cismin hizmetçisi, bu cismin hizmetiyle ne zamana kader devam edeceksin
Ömrünü bu zararlı hizmetinde fani ettin
Ruhla ilgilen, ona ikbal eyle ve faziletini ikmal et sen cisimle değil ruhla insansın .
Bu kutsal ruhla ilgilenme görevini kabul edenler, iyilik yoluna yönelmiş olurlar, etmeyenler ise, neler
göreceklerini, Kur’ân-ı kerimde âyetler çoktur, örnek olarak 72 nci sırasında bulunan Cin sûresinin
23 üncü kutsal âyetinde şöyle buyrulur .
* ( "  ا!ا4  رc  نc F ا ورxC " وﻡcTF ﻡ" ا ورf! ا
Kutsal âyetin Türkçe meali: ( Ben ) Ancak Allah’tan ( aldığımı sizlere ) tebliğ ( ediyorum ) ve
onun, ( benimle ) gönderdiği emirleri ( açıklıyorum: Benim yapacağım bu kadardır ) . Ancak kim
Allah’a ve Resulüne baş kaldırırsa, ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.
Türkçe meali sayın Süleyman ateşten alınmıştır. Sözün kısası bu İlahi görevi, kadın erkek demeden,
herkesin boyun borcu olduğu bilmelidir.
Saygılarımla ifade eder, ( e mail ) adresinizi bildirirseniz önerebileceğim kaynaklar size
gönderilecektir. Yüce İlahi emirde, alışverişimiz daha fazla bilgilerle elde edebileceğimizi bildirir,
diğer anlamlı sorularınızın devamını beklerim. Esen kalın .

http://aliazazi.net/

Ali Azazi

- 25 -

Sayın Tuğba Yıldız:
Kur’ân-da geçen peygamberler hangi dönemde hangi kavme gönderiliştir ? Çok değerli sorunuza cevap :
İlkönce sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürlerimi sunmak istiyorum . Anlamlı sorunuza doğru bir cevap verebilmem için, Kur’ân-ı
Kerimden araştırmalarım çok uzun bir süre gerekebilir. Ancak özet olarak sizlere sunmaya çalışacağım .
Yaşımızın ilerlemiş olması nedeniyle ve ihtiyarlık döneminde, bu değerli sorunuza, bazı yerlerini unutmuş veya yanılmış olabilirim,
bu hususta peşinen özür dilemekle beraber hatırlayabildiğim kadarıyla izah etmeye çalışacağımı saygılarımla ifade etmek isterim .
Peygamberlerin sayısı, Hz. Peygamber efendimize sorulan bir soruya ( 124000 ) oldukları bazı yazarlar rivayet etmiş ve bunların
içinden Kur’ân-ı Kerimde yalnız 28 peygamberin isimlerinin zikredildiği bazı yorumcular dile getirmişlerdir.
Bunların bir kısmı, Kur’ân da zikredilmiş ve bir kısmı da zikredilmemiştir, Bu hususta :
Kur’ân-ı Kerimin 40 ıncı sırasında,  f Ğafir Veya "ﻡw اMu’min adıyla geçen kutsal sûrenin 78 inci mübarek âyetinde Hz.
Muhammed-e Arapça yazısıyla şöyle vahi Buyrulmuştur.
 نS3 اa( هX ! ] و:nR ء اﻡ ا4  ا !ذن ا ذا-l! :T  ل انF  وﻡ آنa x'2  " وﻡ( ﻡa (''R " ﻡ( ﻡa3R " ﻡF( رF ار2و
*
Türkçe mâli sayın Süleyman ateş derki :
Andolsun biz, senden önce de elçiler gönderdik onların kimini ( n hayatını ) sana anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi,
Allah’ın izni olmadan bir mu’cize getiremez.Allah’ın emri geldiği zaman hak yerine getirilir ve işte o zaman ( Allah’ın âyetlerini )
boşa çıkarmağa uğraşanlar hüsrâna uğrarlar.
Elçileri ve peygamberleri dile getiren âyetler çoktur, ancak zikredilen peygamberler, ve hangi kavme gönderildiğine dair soruya
gelince : hatırladığım kadar bunlardır
1 – دم$
Hz. Âdem İlk Elçi
2 – ! هHz. Hâbil Hz. Âdem’in oğlu
3 – D ادرHz. İdris
4–ح
Hz Nuh Nuh kavmi
Sabıûn kavmi yıldızlara taparlardı
5– ه د
Hz. Hûd Âd kavmi
6 –   Hz Salih Semüd Kavmi
7–  ط
Hz Lût
Lût kavmi
8 –  ا!اهHz İbrahim “
“
9 –   قF اHz İshak
“ “
10 –  F اHz İsmail
“
“
Bazıları yıldızlara bazıları da putlara
11 –  ب2C Hz Yakub İsrâil oğulları
12 – EF  Hz. Yûsuf “
“
13 – <F  ﻡHz. Musa “
“
14 –  هرونHz Hârûn “
“
15 – zC8 Hz Şuayb Medyen kavmi

16 – داود
Hz Dâvud
17 –  نF Hz. Süleymân
18 – u8  Hz Yuşa
19 –  ا بHz Eyyûb
20 – D  Hz Yûnus
21 –  زآHz Zekeriyya
22 – < 
Hz. Yahya
23 –  ا سHz. İlyâs
24 – uXا
Hz Elyesaa
25 – =H ذي اHz Zilkifl
26 –  ن2 Hz. Lokmân
27 – <X Hz İsa
28 –   ﻡHaz Muhammed

Bu kutsal isimlerin bazılarında, yanılmış olabilirim
hidayetli Kur’ân-ı kerimden takip edilirse daha isabetli
olacağı saygı ile ifade etmek isterim
Kur’ân-ı kerimin 6 ncı sırasında bulunan kutsal En’âm
sûresinin 4 mübarek âyetlerinde 18 peygamberin isimleri
geçmektedir .
Bu kutsal âyetlerin Arapça yazısıyla alt tarafta yazılmış
olduğu görülür .
( s.a.v. ) Bu kutsal âyetlerin sıra numaraları şöyledir
83

84 85 86

نF داود وcU وﻡ" ذر3R " ب آ ه( و ﺡ ه( ﻡ2C ق وF اc (3 ﺡ  * ووهa!ء ﻡن رP "ت ﻡ4 درu c ﻡR < (ه ا!اهT$ (U? ﺡaTو
* "C( < اn  وآI  وD  وuX واF واس آ ﻡ" ا' " * واX(" * ةزآ و! < وX  ? ي اa+< وهرون وآF  وﻡEF وا ب و
Kur’ân-ı kerimin yalnız bu 4 kutsal âyetlerde 18 peygamberin ismi geçmektedir. Bilgilerinize sunulur .
Bu anlamlı sorunu sorduğunuz için tekrar teşekkür eder sorularınızın devamını beklerim.
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- 26 Sayın sorucu :
Hz. Muhammed-in 92 ebced değeri ile 63 mübarek yaşı ile ilgili ebced hesapları bulunurmu ? sorunuza cevap :
Hz. Muhammed s.a.v. kutsal ismi
Muhammed ve ebced değeri 92 dir.
mübarek yaşı ise, 63 senedir

Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
Hz. Bab
.
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
8 inci Zuhur
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
518 Şiraz-da doğumu
202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
1235 Doğum tarihi
Bu kutsal 2 sayıların toplamı ve
71 Babullah
75 Bahaullah
1260 İlahi emrin ilanı
birbiriyle çarpım toplamları :
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
202 Ali Muhammed
6 Risalet yılları
40 Risalet yılları
71 Babullah
Sayıların toplamı:92 + 63 =
155
18 Diri harfler
19 Havariler
63 Beyan kitabı
Sayıların çarpımı:92 x 63 = + 5796 + 1266 Şahadet tarihi + 1309 Suud tarihi
72 Mahkö-de hapsi
5951----2863 --------- + --------- 3081 + 7 = 5951
318 Cehrık-te hapsi
Üstteki kutsal sayıların toplamı ile çarpım toplamları, müjdelenen Hz. Bab
313 Tüm adamları
Seyyid Ali Muhammed adıyla, Babullah lakabıyla ve Hz. Bahaullah lakabıyla,
6 Risalet yılları
Hüseyin Ali adıyla teşrif ettikleri diğer hesaplarıyla beraber ve daha önce 7 kutsal
1266 Şahadet tarihi
zuhurun varlığını da, üstteki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu gibi, değişik bir
+ 619 Tebriz-de şahadeti
hesapla Hz. Bab-ın hesabı ayrı olarak eşitlenmiş olduğu görülür. 5951-------------------- 5951
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
142 Kaim şifresiyle
156 Kayyum şifresiyle
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
1260 Risalet başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı
7 Harfli isim
7 Harfli isim
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
Mübarek yaşı 63 senedir, kutsal Fatiha sûresinin 63 üncü
harfi  يYe Harfi ebced değeri de 10 ve 14 adet olduğu, bu
7 Harfli lakab
8 Harfli lakab
kutsal sayıların birbiriyle çarpımı Hz.Bab ve Hz.Bahaullah
71 Babullah
75 Bahaullah
ın kutsal hesapları değişik bir şekilde,Yandaki ebced hesap63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
31 Mübarek yaşı
76 Mübarek yaşı
ları ile eşitlenmiş olduğu görülür
+ 1266 Şahadet tarihi + 1309 Suud tarihi
63 x 10 x 14 = 8820 ------------------------------------------------ 4284 ----------- + --------- 4536 = 8820
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
142 Kaim şifresiyle
156 Kayyum şifresiyle
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
71 Babullah
75 Bahaullah
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
18 Diri harfler
19 Havariler (Emrin elleri)
+ 31 Mübarek yaşı
+ 76 Mübarek yaşı
8880 / 7 = 1260 ----------------------------------------------------- 529 ---------- + ----------- 731 = 1260

Aynı zamanda, 8820 kutsal sayı, Hz. Muhammed-in 7 nci
kutsal zuhuruna bölündüğünde : Ebced değeri 142 Hz. Kaim
şifresiyle Hz. Bab ile, 156 Kayyum şifresiyle, Hz. Bahaullah
ın teşrifleri, diğer kutsal hesaplarıyla, ilginç ve mükemmel
bir şekilde, yandaki ebced hesapları ile, eşitlenmiş olduğu
görülür.

Üstteki 1260 kutsal sayısının anlamı: Hz. Muhammed-in müjdelediği Hz. Bab-ın İlahi emrinin ilan tarihi olduğu gibi,
Hz. Bab ile Hz. Bahaullah-ın teşrifleri ile ilgili kutsal hesapları eşitlenmiştir.
Hz. Muhammed ebced değeri 92 Mübarek yaşı ise 63 ve Fatiha sûresinin 92 nci harfi  اElif ebced değeri 1 ve 25 adettir
63 üncü harfi ise  يye harfi ebced deHz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
ğeri 10 dur 14 adet olduğu, bu kutsal
harflerin sayıları ile, ebced değerleri
7 inci Zuhur
8 inci Zuhur
9 uncu Zuhur
çarpım sonucu, müjdeleğen Hz.
570 Doğum tarihi
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
Muhammed ile müjdelenen Hz.Bab
610 Vahi başlangıcı 1260 Risalet başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı
ve Hz.Bahaullah-ın kutsal hesapları,
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
7 Harfli isim
kutsal şahıslarıyla beraber değişi bir
4 Harfli isim
7 Harfli isim
şekilde yandaki ebced hesaplarıyla
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
eşitlenmiş olduğu görülür .
8 Harfli lakab
7 Harfli lakab
8 Harfli lakab
362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
92 x 1 x 25 = 2300
12 İmamlar
18 Diri harfler
19 Havariler
63 x 10 x 14 = + 8820
+ 632 Suud tarihi
+ 1266 Şahadet tarihi + 1309 Suud tarihi
11120 --------------------- 2649 ---------- + -------- 4138 ----------- + ---------- 4333 = 11120
Hz. Muhammed-in 63 mübarek yaşı ile ilgili bazı ebced hesaplarının devamı, gelecek sayfadadır.
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Hz. Muhammed-in 63 kutsal yaşı ile
ilgili bazı ebced hesapları : Kur’ân-ı
Kerimin içindeki kesik harflerin 63
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
Üncü kutsal harfi  مMim harfi olup,
59 Mehdi şifresiyle
150 İsa şifresiyle
ebced değeri de 40 olduğu bu kutsal 518 Şiraz-da doğumu 265 Tahranda doğumu
sayıların çarpım sonucu ebced değeri
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
59 Hz. Mehdi şifresiyle 150 Hz. İsa
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
şifresiyle teşrif ettikleri diğer hesap71 Babullah
75 Bahaullah
larıyla beraber yandaki ebced hesap63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
ları ile eşitlenmiş olduğu görülür .
+ 619 Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu
63 x 40 = 2520 ------------------------- 1534 ----------- + ---------- 986 = 2520

Hz. Mehdi şifresi geldiği
zaman mutlaka onunla
Hz. İsa-ın şifresi gelir ve
Hz. Kaim-in şifresi geldiği
zaman mutlaka onunla Hz.
Kayyum-un şifresi gelmiş
olduğu görülür bu da İlahi
bir azametin göstergesidir
ve böyle bir hesap yapması
hiçbir kimsenin gücü yetmez

Aynı zamanda, üstteki 2520 kutsal sayı, 2 kutsal isme bölündüğü taktirde 2520 / 2 = 1260 Hz. Bab-ın İlahi emrinin ilan
tarihi ile, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın şifreleri de müthiş bir hesapla eşitlenmiş olduğu, önceki sayfada belirlemiştik .
Hz. Bab
.
8 inci Zuhur
142 Kaim şifresiyle
518 Şiraz-da doğumu
1235 Doğum tarihi
1260 İlahi emrin ilanı
2 İsimle teşrifi
202 Ali Muhammed
71 Babullah
63 Beyan kitabı
72 Mahkö kalesinde hapsi
318 Cehrık
“
“
313 Mehdinin tüm adamları
31 Mübarek yaşı
Hz. Muhammed-ın 7 inci kutsal zuhuruna bölünen sayı Hz. Bab ve Hz. Bahaullah
1266 Şahadet tarihi
In hesaplarını eşitlediği gibi, değişik bir hesapla, Hz. Bab-ın şifresini, ayrı olarak + 619 Tebriz-de şahadeti
acayip bir hesapla eşitlenmiş olduğu görülür . 6120 --------------------------------------- 6120

Yine Hz Muhammed-in 63 mübarek
yaşı kesik harflerdeki 63 üncü harfi
 مMim harfinin ebced değeri 40 ve
Hz. Bab
Hz. Bahaullah ,
Kesik harflerdeki sayısı da 17 Harf
8 inci Zuhur
9 uncu Zuhur
olduğu görülür. Bu kutsal satıların
59 Mehdi şifresiyle 150 İsa şifresiyle
çarpım sonucu ve çıkan sayı, Hz. 1235 Doğum tarihi 1233 Doğum tarihi
Muhammed-in 7 inci kutsal zuhu202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
runa bölümü , yine Hz. Bab ile
71 Babullah
75 Bahaullah
Hz. Bahaullah-ın şifreleri, değişik
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
bir şekilde yandaki ebced hesapları
18 Diri harfler
19 Havariler
İle eşitlenmiş olduğu görülür .
+ 1266 Şahadet tarihi + 1309 Suud tarihi
63 x 40 x 17 = 42840 / 7 = 6120 ------ 2922 --------- + ---------3198 = 6120

Kesik harflerdeki 63 üncü harfi  مMim
Hz. Bab
.
Bu en kutsal yerlerde harflerin sayıları
harfinin olması ve Kesik harflerde 17
12. İmamın dönüşü
ve cinsi ile ebced değerlerine rastlaması
adet bulunması, değişik değişik hesap- 1235 Doğum ta
Hz. Bab
. hiç bir kimsenin yapamalarla kutsal zuhurların hesapları hiçbir 202 Ali Muhammed
12 inci İmamın dönüşü yacağı gibi, tasavvur bile
kimsenin yapamayacağı İlahi bir dü71 Babullah
59 Mehdi şifresiyle
edilemeyecek kadar İlahi
zenlemeyle ayarlanmış olduğu görülür
63 Beyan kitabı
518 Şiraz-da doğumu
bir azametin göstergesidir.
42840 kutsal sayı 12 nci İmamın dönü- 18 Dürü harfler
1235 Doğum tarihi
şüne bölümü, Hz.Bab-ın hesabı hayret
72 Mahkö-de hapsi 1260 İlahi emrin ilanı
Hz. Bahaullah
.
verici bir şekilde yandaki ebced hesap- 318 Cehrık-te hapsi
1 Kutsal şahsı
9 uncu Zuhur
larıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
313 Tüm adamları
202 Ali Muhammed
265 Tahran-da doğumu
.
+ 1266 şahadet tarihi
71 Babullah
1233 Doğum tarihi
42840 / 12 = 3570 ------------------------ 3570
18 Diri harfler
1279 İlahi emrin ilanı
1 Kutsal şahsı
63 Beyan kitabı
Aynı zamanda, bu kutsal sayı 8 inci zuhur olan, Hz. Bab-ın
31 Mübarek yaşı
238 Hüseyin Ali
Teşrifine bölümü, daha geniş ve mükemmel bir şekilde kutsal 1266 Şahadet tarihi
75 Bahaullah
şahsıyla beraber yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu + 619 Tebriz-de şahadeti
165 Akdes kitabı
görülür . 42840 / 8 = 5355 ----------------------------------------------------- 5355
76 Mübarek yaşı
19 Havariler
Üstteki kutsal sayı 9 uncu zuhur olan Hz. Bahaullah-ın teşrifine bölümü, acayip ve
1309 Suud tarihi
mükemmel bir şekilde, kutsal şahsıyla beraber yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş
+ 91 Akka-da suudu
olduğu görülür . 42840 / 9 = 4760 ------------------------------------------------------------------ 4760
Hz. Muhammed-in ( s.a.v. ) 63 mübarek yaşı ile ilgili Kesik harflerin bazı ebced hesaplarının devamı, gelecek
sayfasındadır.
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- 28 Hz. Muhammed-in ( s.a.v. ) 63 mübarek yaşına kadar kesik harfler bulunduğu sûrelerin adları, Kesik harflerinin ebced
değerleri ve kutsal sûrelerin âyet sayılarını aşağıya çıkarılmıştır .
Kesik
Sıra Sûre :ﻡF اSûre ﺡوف
Kesik
Ebced Âyet Harflerin
No No  رX اİsmi -CS2 اHarflerin adları , Değeri Sayısı Sayısı
1
2 ة23ا
Bakara ا
Elif Lâm Mim
71 286 3
2
3 ل ان$ Âli İmrân  اElif Lâm Mim
71 200 3
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
3
7  اافArâf
x اElif Lâm Mim Sâd 161 206 4 142 Kaim şifresiyle 156 Kayyum şifresiyle
4 10 D 
Yûnus
ا
Elif Lâm Ra
231 109 3 518 Şiraz-da doğumu 265 Tahran-da doğumu
5 11 ه د
Hûd
ا
Elif Lân Ra
231 123 3
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
6 12 EF  Yûsuf
ا
Elif Lâm Ra
231 111 3
7 Harfli isim
7 Harfli isim
7 13 ا
Râd
 اElif Lâm Mim Ra 271
43
4 202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
8 14  ا!اهİbrâhim ا
Elif Lâm Ra
231
52 3
71 Babullah
75 Bahaullah
9 15 ? ا
Hicr
ا
Elif Lâm Ra
231
99
3 63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
10 19 ﻡ
Meryem xC آKêf Hê yê Ayn Sâd 195
98
5
18 Diri harfler
19 Havariler
11 20 cـــI
Tâ Hê cــI
Tâ Hê
14 135
2
31 Mübarek yaşı
76 Mübarek yaşı
12 26  رىP اŞuarâ XI
Tâ Sin Mim
109 227 3 + 619 Tebriz şahadeti + 91 Akka-da suudu
13 27  (ا
Neml DـI Tâ Sin
69
93
2 1672 --------- + -------- 1093 = 2765
14 28 x'2 اKasas XI
Tâ Sin Mim
109
88
3
15 29  ت3H(C اAnkebût ا
Elif Lâm Mim
71
69 3 Hz. Muhammed-in 63 mübarek yaşına kadar Kesik
16 30  اومRûm
ا
Elif Lâm Mim
71
60
3 harflerdeki ebced değeri toplamı, Hz. Bab ile Hz.
17 31 ن2 Lokmân ا
Elif Lâm Mim
71
34 3 Bahaullah-ın şifreleri müthiş bir şekilde, kutsal
18
32 ?ةX اSecde ا
Elif Lâm Mim
71
30
3 şahıslarıyla beraber üstteki ebced hesaplarıyla eşit19
36 D ــYê Sin D ــYê Sin
70
83
2 lenmiş olduğu görülür .
20
38 ص
Sâd
ص
Sâd
90
88 1
21
40 "ﻡw اMu’min ﺡــ
Hâ Mim
48
85 2
+22 + 41 K' Fussılet ﺡــ
Hâ Mim
+ 48 + 54 + 2 Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
253 484
2765 2373 63 518 Şiraz doğumu 265 Tahran-da doğumu
7 Harfli isim

23
42
24
43
25
44
26
45
27
46
28
50
+29 + 68
182 338

7 Harfli isim

 رىP اŞûra ]X  ﺡHâ Mim Ayn Sin Kâf 278
53 5 202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
 ا فZuhruf  ﺡHâ Mim
48
89 2
7 Harfli lakab
8 Harfli lakab
 انDuhân  ﺡHâ Mim
48
59 2
71 Babullah
75 Bahaullah
-N? اCâsiye  ﺡHâ Mim
48
37 2
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
ف2 اﺡAhkaf  ﺡHâ Mim
48
35 2
18 Diri harfler
19 Havariler
ق
Kâf
 قKâf
100
45
1 + 619 Tebriz şahadeti + 91 Akka-da suudu
2ا
Kalem  نNûn
+ 50 + 52 + 1 1505 -------- + ------- 868 = 2373
620 370 15

Hz. Muhammed-in 63 mübarek yaşına kadar, Kur’ân-ı kerimde, Kesik harflerle başlayan kutsal sûrelerin kutsal âyet toplamları, Hz.
Bab ile Hz. Bahaullah-ın şifreleri, değişik ve acayip bir şekilde üstteki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür.

Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
142 Kaim şifresiyle
156 Kayyum şifresiyle
518 Şiraz-da doğumu
265 Tahran-da doğumu
1260 Risaletin başlangıcı 1269 Risaletin başlangıcı
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
71 Babullah
75 Bahaullah
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
+ 619 Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu
2765 + 2373 = 5138 ---------------------------------------------- 2877 ------------ + -----------2261 = 5138
Kur’ân-ı Kerimin içinde Hz. Muhammed-in 63 mübarek
yaşına kadar, Kesik harflerin, hangi sûrelerin başlarında
bulunduğu, üstte yazılmış olup, Kesik harflerin ebced
değerleri toplamı 2765 ile bu kutsal sûrelerdeki mübarek
2373 âyetlerin toplamı toplandığında, yine Hz. Bab ile
Hz. Bahaullah-ın şifreleri, hayret verici bir şekilde, yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür .

Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
142 Kaim şifresiyle
156 Kayyum şifresiyle
518 Şiraz-da doğumu
265 Tahran-da doğumu
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
7 Harfli isim
7 Harfli isim
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
Ayni zamanda, Kesik harfli 29 sûrenin sayıları, Kutsal Fatiha
7 Harfli lakab
8 Harfli lakab
sûresinin mübarek kelimelerini de eşitler ve bu 29 kutsal sayı,
71 Babullah
75 Bahaullah
Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın , adlı ve lakabı Arapça yazısıyla
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
15  !ء ا: "X ﺡ+ 14  ﻡ  !ب ا: = 29 harftir.
31 Mübarek yaşı
76 Mübarek yaşı
+ 619 Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu
Kesik harfli sûrelerinin tüm âyetleri 2373 + 370 = 2743 ---------------- 1661 ---------- + -------------1082 = 2743
Hz. Muhammed-e ( s.a.v. ) Kur’ân-ı kerimde vahi edilen Kesik
harflerle başlayan, 29 kutsal sûrelerinin tüm âyetleri de Hz. Bab
ile Hz. Bahaullah-ın şifreleri, değişik ve mükemmel bir şekilde,
yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür .

http://aliazazi.net/

Ali Azazi

- 29 Hz. Muhammed-in ebced değeri 92 mübarek yaşı da 63 olduğu, Kur’ân-ı Kerimdeki bu kutsal sayılara rastlayan
kutsal sûrelerin sıra numaraları ile mübarek âyetleri aşağıya çıkarılmış olup sayıların birbiriyle çarpım sonucu, Hz. Bab
ile Hz. Bahaullah-ın şifreleri, hayret verici bir şekilde,
kutsal şahıslarıyla beraber, alttaki ebced hesaplarıyla Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
eşitlenmiş olduğu görülür.
59 Mehdi şifresiyle
150 İsa şifresiyle
518 Şiraz-da doğumu
265 Tahran-da doğumu
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
92 inci
 اLeyl sûresinde 21 âyet
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
63 üncü  ن2( اMünafıkûn “
11 “
71 Babullah
75 Bahaullah
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
92 x 21 = 1932
31 Mübarek yaşı
76 Mübarek yaşı
63 x 11 = + 693
+ 619 Tebriz-de şahadeti
+ 91 Akka-da suudu
2625 ---------------------------------------- 1564 ------------ + ------------- 1061 = 2625
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

- T
Fatiha
ة23 اBakara
ل ان$ Âli İmrân
ءX( اNisa
 اةMaide
مC  اEn’âm

7
286
200
176
120
165

33
34
35
36
37

 اﺡ ابAhzap
[3F
Sebe’
I Fâtır
D ــYê Sin
 ا'تSâffât

73
54
45
83
182

Hz. Muhammed-in 63 mübarek yaşına kadar Kur’ân-ı Kerimdeki
kutsal sürelerin içindeki mübarek âyetlerin sayı toplamları 5199
müjdeleğen Hz. Muhammed ( s.a.v. ) ve müjdelenen Hz. Bab ve
Hz. Bahaullah-n şifreleri, ilginç bir şekilde, kutsal şahıslarıyla
Beraber ve daha önce 6 kutsal zuhurun varlığını alttaki ebced hesap-

 اافÂrâf
206 38 ص
Sâd
88
larıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
 ا =لEnfâl
75 39  ا ﻡZümer
75
-! U اTevbe
129 40 "ﻡw اMu’min
85 Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
D  Yûnus
109 41 K' Fussılet
54 53 Ahmed şifresiyle 59 Mehdi şifresiyle 150 İsa şifresiyle
ه د
Hûd
123 42  رىP اŞûra
53 610 Vahi başladığı 1260 Risalet başladığı 1269 Risalet başladığı
EF  Yûsuf
111 43  ا فZuhruf
89
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
 اRa’d
43
44  انDuhân
59 92 Muhammed
202 Ali Muhammed 238 Hüseyin Ali
 ا!اهİbrahim
52
45 -N? اCâsiye
37 362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
?  اHicr
99 46 ف2 اﺡAhkaf
35 351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
 ( اNahl
128 47   ﻡMuhammed 38 + 63 Mübarek yaşı + 31 Mübarek yaşı + 76 Mübarek yaşı
اءF اİsrâ
111 48 U= اFetih
29 1532 --------- + ---------1687 --------- + --------- 1974 + 6 = 5199
EH اKehf
110
49 ا ?اتHucurât
18
 ﻡMeryem
98 50 ق
Kaf
45 Kutsal âyetlerin toplamı, 3 kutsal zuhurun hesapları eşitlediği gibi,
cـــI Tâ Hê
135
51 ارت+ اZâriyât
60 değişik bir hesapla, Hz. Bab la Hz. Bahaullah-ın şifreleri acayip bir
ء3  اEnbiya
112 52  رS اTûr
49 şekilde alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
7  اHac
78
53 ?(ا
Necm
62
ﻡ( نwاMu’minûn 118 54 2 اKamer
55
 ا( رNûr
64
55 " اﺡRahmân
78
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
نR= اFurkan
77
56 -CR ا اVâkıa
96
59 Mehdi şifresiyle
150 İsa şifresiyle
اءCP اŞuarâ
227
57   اHadid
29
518 Şiraz-da doğumu
265 Tahran-da doğumu
( اNeml
93
58 - ا?دMücâdele 22
1260 İlahi emrin ilanı
1279 İlahi emrin ilanı
x'2 اKasas
88
59 P  اHaşr
24
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
 ت3H(CاAnkebût 69
60 -( U اMümtahine 13
71 Babullah
75 Bahaullah
 اومRûm
60
61 E' اSaf
14
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
ن2 Lokmân
34
62 -C? اCuma
11
18 Diri harfler
19 Havariler
?ةX اSecde
+ 30 63  ن2( اMünâfikûn + 11
31 Mübarek yaşı
76 Mübarek yaşı
3533
1666
+ 619 Tebriz-de şahadeti
+ 91 Akka-da suudu
Her iki sayının toplamı : 3533 + 1666 = 5199 ----------------- 2841 ------------- + ------------- 2358 = 5199

Üstteki kutsal sûrelerin mübarek âyetlerinin 5199 toplamları, bu kutsal yüce Allah’ın mazharları dışında bütün dünyada 3 ve 2
şahısla eşitlenmesi mümkün olmayan ilahi bir azamettir, Bu yüce Allah’ın kutsal vahyin doğruluğu, kanaatime göre bu hesapların
doğruluğunu belirleyen bir gerçektir .
Ayrıca Hz. Muhammed-in ( s.a.v. ) 63 mübarek yaşı, rakamlarıyla çarpım sonucu yine Hz. Muhammed, Hz. Bab ile Hz. Bahaullahın
şifreleri ve ayrı olarak Hz. Bap ile Hz. Bahaullah-ın şifreleri de değişik bir şekilde, alttaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olur .
63 x 6 x 3 = 1134
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah .
1 İsinle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli isim
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
+ 351 Kur’ân kitabı + 63 Beyan kitabı
+ 165 Akdes kitabı
448 --------- + -------- 274 ----------- + ----------- 412 = 1134
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Hz. Bab
Hz. Bahaullah .
59 Mehdi şifresiyle
150 İsa şifresiyle
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
71 Babullah
75 Bahaullah
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
+ 31 Mübarek yaşı
+ 76 Mübarek yaşı
428 ------------- + ------------- 706 = 1134

Ali Azazi

- 30 Hz. Muhammed-in 63 yıllarının, 40 mübarek yılları vahiden önce ve
23 kutsal yılları da vahi ile beraber yaşadığı, bu kutsal yıllara rastlayan
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
,
59 Mehdi şifresiyle 150 İsa şifresiyle
Kur’ân-ı Kerimdeki kutsal sûrelerin sıra numaraları ile mübarek âyetlerinin sayıları ile çarpım sonucu, Hz. Bab ve Hz. Bahaullah-ın şifreleri,
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
ilginç bir şekilde kutsal şahıslarıyla beraber yandaki ebced hesaplarıyla
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
eşitlenmiş olduğu görülür.
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
Kur’ân-ın 40 ıncı "ﻡw اMu’min sûresinin mübarek âyetleri 85
71 Babullah
75 Bahaullah
“
23 üncü ﻡ( نw اMu’minûn “
“
“ 118
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
6 Risalet yılları
40 Risalet yılları
40 x 85 = 3400
23 x 118 = + 2714
+ 1266 Şahadet tarihi + 1309 Suud tarihi
6114 ------------------------------------------------------------------ 2903 ---------- + --------- 3211 = 6114
Hz. Bab
.
142 Kaim şifresiyle
Ayrıca Hz. Muhammed-in ( s.a.v. ) adı ile vahi edilen Kur’ân-ı Kerimin 47 inci sırasında bulunan
518 Şiraz-da doğumu
( Muhammed ) in kutsal sûresinin içinde 38 mübarek âyet mevcut olup, Hz. Muhammed-in 92 1235 Doğum tarihi
ebced değeri sûrenin 47 numarasıyla ve 47 numarası, 38 mübarek âyetleriyle çarpım sonucu, Hz.Bab 1260 İlahi emrin ilanı
İle, Hz. Bahaullah’ın şifreleri, ilginç
202 Ali Muhammed
ve eşit bir hesapla eşitlenmiş olduğu
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
71 Babullah
59 Mehdi şifresiyle
150 İsa şifresiyle
63 Beyan kitabı
ve daha önce 7 kutsal zuhurun varlığı
ile Hz. Bab-ın şifresini de ayrı olarak
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
72 Mahkö-de hapsi
yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
318 Cehrık-te hapsi
olduğu görülür.
71 Babullah
75 Bahaullah
313 Tüm adamları
165 Akdes kitabı
31 Mübarek yaşı
63 Beyan kitabı
18 Diri harfler
19 Havariler
1266 Şahadet tarihi
92 x 47 = 4324
47 x 38 = +1786
+ 1266 Şahadet tarihi
+ 1309 Suud tarihi
+ 619 Tebriz-de şahadeti
6110 -------------------------- 2914 ----------- + ----------- 3189 + 7 = 6110 ---------------- 6110
Hz. Bap
Hz. Bahaullah
.
Üstteki kutsal sayıların çarpım sonucu Hz Bab ile Hz. Muhammed
Hz. Bahaullah-ın hesapları beraberce ve Hz. Bab- 65 Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu 265 Tahran-da doğumu
ın eksiksiz ve mükemmel bir şekilde, tüm kutsal 610 Vahyin başlangıcı 1260 Risalet başlangıcı 1269 Risalet başlangıcı
hesaplarını da eşitlediği gibi, değişik bir hesapla,
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
müjdeleğen, Hz. Muhammed ve müjdelenen Hz.
4 Harfli isim
7 Harfli isim
7 Harfli isim
Bab ile Hz. Bahaullah-ın her 3 kutsal hesaplarını 92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
da yandaki ebced hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu 351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
31 Mübarek yaşı
76 Mübarek yaşı
görülür.
63 Mübarek yaşı
+ 109 Medine-de suudu + 619 Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu
Kutsal sayıların çarpım toplamları : 6110 -------- 1295 ----------- + ----------- 2702 ------------ + ----------2113 = 6110
Kur’ân-ı Kerimdeki, Hz. Muhammed-in kutsal adıyla vahi edilen bu mübarek sûre, 47 sırasında düzenlenmesi ve 38 mübarek
âyetlerin sayısı, İlahi bir azametle ayarlanmış olduğu bilinen bir gerçektir. Bu kutsal sürenin dışında Kur’ân-ı Kerimde 38 âyetle bitmiş
hiç bir sûre mevcut olmadığı gibi, bu kutsal sayıların çarpım sonucu bu kutsal zuhurların dışında
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
hiçbir kimsenin hesaplarıyla eşitlenemez, Aynı
65 Mekke-de doğumu 518 Şiraz-da doğumu
265 Tahran-da doğumu
zamanda, Hz. Muhammed-in 92 ebced değeri, 570 Doğum tarihi
1235 Doğum tarihi
1233 Doğum tarihi
surenin 47 nci sırası ile 38 mübarek ayetleri, bu
610 Vahi başlangıcı
1260 risalet başlangıcı 1269 Risalet başlangıcı
kutsal sayıların rakamlarının birbiriyle çarpım
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
sonucu, yine 3 kutsal zuhurun şifreleri, eşine
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
rastlanmayan bir şekilde, yandaki ebced hesap- 362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
larıyla eşitlenmiş olduğu görülür.
632 Suud tarihi
1266 Şahadet tarihi
1309 Suud tarihi
+ 109 Medine-de suudu + 619 Tebriz-de şahadeti + 91 Akka-da suudu
9 x 2 x 4 x 7 x 3 x 8 = 12096 ----------------------- 2441 ----------- + ----------- 5173 ----------- + ---------- 4482 = 12096
Hz. Bab
.
8 inci Zuhur
Hz. Muhammed-in 92 ebced değeri, sûrenin 47 numarası ve 38 mübarek âyetleri:
518 Şiraz-da doğumu
Bu kutsal sayılarının rakamlarının birbiriyle çarpımı ve çıkan sonucu Hz. Bab-ın
202 Ali Muhammed ismiyle
8 inci zuhuruna bölümü. Hz. Bab-ın şifresi yandaki ebced hesaplarıyla teşrif
71 Babullah lakabıyla
edeceği ve onun dışında hiçbir kimseyle eşitlenmeyen bir hesapla eşitlenmiş
63 Beyan kitabıyla
olduğu görülür. Şöyle ki :
31 Mübarek yaşıyla
+ 619 Tebriz-de şahadeti
9 x 2 x 4 x 7 x 3 x 8 = 12096 / 8 = 1512 ----------------------------------------------------- 1512

Hz. Muhammed ( s.a.v. ) Kutsal isminin ebced değeri 92 ve 63 mübarek yaşı ile ilgili ebced hesapları bulunurmu?
sorunuz çok anlamlı ve bu ana kadar en değerli bir soru olduğunu ifade etmek isterim..Gerek Kutsal Fatiha sûresinde Ve
gerek Kesik harflerdeki ve kutsal Kur’ân-ı kerimdeki mübarek sûrelerinde bulunan, 92 ve 63 kutsal sayılarla ilgili çok
hesaplar bulunduğu, bunların içinden çözebildiğimiz bu hesapların dökümanları sizlere sunuyorum . Ayrıca sitemizle
ilgilendiğiniz için teşekkür ederim . Araştırmacı olduğunuz için takdirle karşılıyorum ve sorularınızın devamını beklerim .
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- 31 -

Sayın Şükran Temel
Vahiy ne demektir ? Sorma lütfunda bulunduğunuz Anlamlı sorunuza cevap :
Yüce Allah’ın yaratmış olduğu kullarını mürebbisiz bırakmayarak seçtiği kimselere, bilinmeyen bazı
şeylerin doğruluğunu, vahi eder. Vahi ilham demektir. Vahiy konusu geniş bir konu olduğunu, bunların
bazılarını isteğiniz üzerine sizlere özet olarak açıklayacağımı saygılarımla ifade etmek isterim.
Azametli Allah katından, insanların mutluluğu için tüm dinlerde, kutsal ya da tanrısal gerçekliğin ya da
ereğin insanlara açınlanması.
Farklı geleneklerde değişik biçimlerde olabilmesine karşın tüm dinlerin temel öğretilerinden birini oluşturur.
Vahi biçimleri genellikle iki ana tür arasında bir yere yerleştirilebilir, Dünyevi ve aşkın gerçekliği
birbirinden ayrı görmeyen dinsel geleneklerde evren, aşkın gerçekliğin açınlandığı temel ortam olarak görülür.
Dinlerde vahi tanrısal iradenin bir insan aracılığıyla iletildiği, tarih içinde gerçekleşmiş bir olay olarak görülür.
Kutsal varlığın bazı kişisel özelliklerle tasarımlandığı bu vahi türü için genellikle “peygamberi vahi “ adı
kullanılır.
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam peygamberi vahye dayanır .İsrail oğullarının peygamberleri,dünyanın
yaratıcısı ve yargılayıcısı konumundaki hükümran bir tanrının edimlerine ve iradesine kişisel olarak tanıklık
ederler. Bu geleneğe dayanarak,Yahudiliğin bütün kutsal metinleri ile bunları izleyen kutsal İncil metinleri şu
yada bu vahyedilmiş sayılır, Ancak Hıristiyanlıkta vahiy, Tanrının sözü ve edimleriyle tarh içinde kendini
açımlaması biçiminde, çok daha geniş kapsamlı tanımlanır. Buna göre peygamberler ve kilise önderleri gene
tanrıdan gelen bir esinle vahye tanıklık ederek onu kutsal metinlere aktarmıştır. Öte yandan Zerdüşt’ün
kehanete dayalı sözleri ve öğretileri de peygamberi vahyin örneği sayılabilir.
Dünya dinleri arasındaki farklılıkları açıklamada yararlı olan bu sınıflandırmayı bir sorun olarak görmek
yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Örneğin kozmik vahyin örneği olarak ele alınan vedalarda evreni betimlemekle
kalmayıp açıklamaya yönelen metinler de bulunur, Benzer biçimde, eski İbrani kutsal metinleri de özellikle
bilgelik yazınında kozmik öğelere yer verir.
Kur’ân-ı Kerimde insanlara inen vahyin üç biçiminden söz edilir. Vahyin birinci biçimi, bir insanın kalbine
bir anlamın ansızın telkin edilmesidir. Buna gizli vahiy ( vahy-i hafi ) ya da içsel vahiy ( vahy-i deruni ) denir.
Vahyin bu biçimi tüm insanlar için söz konusu olabilir. İkinci biçimi bir perde arkasından iletilen vahidir.
Rüya, keşif ve ilham vahyin bu türüne girer. Bu vahiy de tüm insanlar için geçerlidir. Üçüncü biçimi ise
Vahyin bir melek aracılığıyla ( Cebrâil ) sözcükler halinde indirilmesidir. Bu vahyin en yüksek ve güvenilir
biçimidir ve yalnız Elçiler ile peygamberler için süz konusu edilebilir. Bu vahye okunan ya da sözcükler
halinde bildirilen anlamında ( vahiy-i metluv ) adı verilir.
Hadislerde aktarılan rivayetlere göre Cebrail bazen Hz. Muhammed-e insan biçiminde gözükerek vahyi
bildirir, bazen de görünmeden,bir çıngırak sesi, arı vızıltısı ya da madeni bir nesneye vurulduğunda çıkan ses
gibi çeşitli biçimlerde iletirdi, Hz Muhammed ( s.a.v. ) Cebrail’den ilk vahyi Garı Hira-da ( Hira : Araştırma
mağarası ) yalnızken ( 610 ) senesinde aldı. Kur’ân-ı Kerim tamamlanıncaya kadar, vahiy 23 yıl devam
etmiştir. Bazı İslam bilginleri Hz. Muhammed-in aldığı tek vahyin Kur’ân-dan oluştuğunu öne sürerken,
bazıları Hz. Muhammed-in sünnetinin de vahye dayalı olduğunu savunur. İkinci gruba göre bu vahiy sözcükler
halinde değil, anlam olarak kalbine indirilmiştir. Sözcükler halinde gelen vahyin metluv olarak nitelenmesine
karşılık bu da vahy-i gayr-i metluv olarak anılmalıdır.
Sitemizle ilgilenme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür etmekle beraber, çok değerli ve anlamlı
sorunuzun cevabı özet olarak ifade ettiğimi, esasında örnekler verilmesi gerekirdi. Ancak sizleri fazla meşgul
etmemek için şu birkaç cümleyi dile getirdim. Gerçi ana sayfada çalışmalarım bölümlerinde örnekler çoktur.
Araştırmanızı önerir ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim .
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- 32 -

Sayın Emel Aslan :
Birinci sorunuz Hz. -I Fâtıma Hz. "X ﺡHasan-la Hz."X ﺡHüseyin-in annesi midir ? çok değerli
sorunuza cevap :
Hz. -I Fatıma-nın birinci oğlu Hz."X ﺡHasan ve ikinci oğlu Hz."X ﺡHüseyin-in Anneleri olmakla
beraber, üçüncü düşük Oğlu da, Hz."X  ﻡMuhsin, üç erkek çocuğun anneleri olduğu gibi,  ام آ مÜm
külsûm,z( زZeynep ve -R رRukıyye olmak üzere üç kızın anneleri de, toplam Altı evlat sahibidir.
Altı kutsal bir sayıdır, Kur’ân-ı Kerimin buyurduğu gibi yüce Allah, gökleri ve yeri 6 günde yarattığı
yazmaktadır. Hz.   ﻡMuhammed-in seçtiği kutsal gün -C? اCuma haftanın altıncı günü, 12 İmamların
sonuncusu يHXC" ا اX ﺡHz. Hasan Askerinin oğlu -?  ﻡ  اHz. Muhammed Elhucceh babasıyla
beraber 6 yıl yaşadığı ve mübarek hicri yılının 260 senesinde babasının vefatıyla ortadan kaybolduğu, bin yıl
arayla vad edilen, genç bir yaşta İlahi bir azametle  ﻡيHz. Mehdi şifresiyle teşrif eden ve hicri yılı olarak
1260 senesinde ilahi emrini ilan eden Hz. Bab :
  ﻡ: F Seyyid Ali Muhammed-in kutsal risaleti 6 yıl sürmüştür. Aynı zamanda   ﻡHz. Muhammedten önce, 1 – Hz دم$ Adem , 2 – Hz D ادرİdris , 3 – Hz.. حNuh , 4 – Haz.  ا!اهİbrahim , 5 – Hz . <F ﻡ
Musa ve 6 – Hz. <X İsa olmak üzere 6 kutsal zuhurun mübarek isimleri Kur’ân-ı Kerimde geçmektedir.
6 Kutsal zuhuru müteâkiben Arapça eserleri, kutsal kitaplarla teşrif eden 7 inci kutsal zuhur, Hz.  ﻡ
Muhammed-in ( s.a.v. ) müjdelediği ve tüm insanların mutluluğu için, 8 inci kutsal zuhur Hz. Bab :
ب3 ﻡ  ا: X اSeyyid Ali Muhammed ile 9 uncu zuhur Hz.  !ء اBahaullah : "X ﺡHüseyin Ali
adlarıyla, güzel çağımızın elçileri olarak teşrif etmişlerdir.
Bu iki kutsal zuhurların bir anda teşrif edecekleri, Kur’ân-ı kerimde binlerce şifrelerle müjdelenen bu kutsal
zuhurların devresinde, insanların kavuşacakları nimete, geçmiş insanların görmediği ve tasavvur bile
edemedikleri vad edilen bu son buluşların kutsal devresinde çıktığını herkesin gördüğü bir gerçektir.
= ا'دقC4 Hz. Cafer Essâdık kutsal hadiste Arapça yazısıyla şöyle buyurmaktadır.
P! zR < S  وKCF  زﻡن اي ﻡ " رات و اذن: "  'دي ا3C  ا د تMehdinin zamanında.güzel
kullarıma, göz görmediği, kulak işitmediği ve aklı hayale tasavvur edemeyecekleri nimete kavuşacakları kutsal
sözlerle vad edilmiştir. Bu kutsal vad gerçekleştiğine dair bilinen bir hakikattir .
İkinci sorunuz : Hz. Mehdi Hz. Hüseyin mi ? değerli sorunuza cevap :
Hz. Mehdi, Hz. Hüseyin değil de Hz. Ali-nin ve Hz. Fatıma nin ikinci evladı Hz. Hüseyin in soyundan,
9 uncusu, Hz. Hasan El’âskeri nin oğlu olan, Hz. Muhammed, Elhucceh Mübarek hicri yılının 260 senesinde
yok olduğu ve bu mübarek devrede o kutsal zattaki İmamlık ruhu gençleşerek İlahi bir azametle, Hz. Mehdi
şifresiyle, tekrar teşrif eden ve külli zuhur olan Hz. Bahaullah-ı müjdeleğen Hz. Bab Seyyid Ali Muhammeddir. Bilgilerinize sunulur.
Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder. araştırıcı olmanızı takdirle karşılıyorum ve emsalinize örnek
olacağınızı temenni eder, değerli sorularınızın devamını bekliyorum.
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- 33 Sayın Emine hanım : Neden kapanmalıyız hangi âyet yada hangi sûrede geçiyor ? değerli sorunuza cevap :
Hz. Muhammed’den önce, Kutsal Mekke ve Medine de yaşayanlar, çeşitli kabilelere mensup insanların çoğu
birbirlerine karşı nefret duygularıyla düşmanca hareket etme alışkan hale gelmişlerdi. Devamlı olarak
birbirlerine saldırganlıkla uğraşmakla beraber öldürme olayları da adet olmuş, güzel kızları gördükleri zaman
aile reislerini öldürüp kızlarına zorla sahip olurlardı ve evli olan hanımları hizmetçilik yapmaya mecbur
ederlerdi. Bu nedenle hanımlar, korkularından yüzlerini örterlerdi. Sözün kısası, Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
teşrifi ile onları terbiye etti ve insanlar birbirlerine karşı kardeş gözüyle bakmaları ve bu çirkin adet ve
alışkanlıkları yavaş yavaş terk ettirdi. Kur’ân-ı Kerimin Kutsal âyetlerine gelince:
Yüce Allah, yüzünüzü açın, Saçınızı örtün veya kapatın, hidayetli Kur’ân-ı Kerimin hiçbir kutsal ayetinde
buyurmamıştır. Oysa, Kur’ân daki 7 inci sırsında bulunan kutsal Ârâf sûresinin ( 31 – 32 – 33 ) üncü mübarek
âyetlerinde, Arapça yazısıyla şöyle buyurmaktadır.
31 * "X اz  c  ا اXT ! ا و8? وآ ا واX ( آ ﻡHU(وا ز+ دم$ :(!
32 *  نC  م2  =' اتa+ آ-2  م ا-'   ا  ة ا: ﻡ( ا$ "+ : هR ت ﻡ" ازق3S واrد3C  اج:U ا ا-( ﻡ" ﺡم زR
33 *  نCT   ا < ا ﻡ2T   وانSF c! آ ا ! ﻡ ( لPT  ا ] وانq! :q3 واN" واS!  ﻡ( وﻡj ا= اﺡ ﻡ:! ا  ﺡم رR
Bu kutsal 3 âyetin mealinde sayın Süleyman ateş der ki :
Ey Âdem oğulları, her mescide gidişinizde, süslü, güzel elbiselerinizi üzerinize alın : yeyin için, fakat israf
etmeyin, çükü o, israf edenleri sevmez . âyet 31
De ki : Allah’ın, kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızkları kim haram etti? de ki : O, dünya hayatında
insanlarındır, kıyamet günü de yalnız onlarındır. İşte biz, bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz. 32
De ki : Rabbim ancak kötülükleri, gerek açığını, gerek gizlisini: günah ve haksız yere saldırmayı: hakkında
bilmediğiniz şeyler söylemenizi haram etmiştir. 33
Sayın İsmail Hakkı İzmirli der ki :
(31) Ey Âdem oğulları : Her secde yerinde ziynetinizi alın, yiyin, için, israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri
sevmez . (32) Onlara deki Allah’ın kulları için çıkarmış olduğu ziyneti, rızkından pâk olanları kim haram
kılmıştır? Deki bu kıyamet günü mu’minlere has olduğu halde dünya diriliğinde de onlara verilmiştir. Biz böylece
delâil ve ahkamı bilen bir cemaat için âyetleri tafsil ederiz. (33) Deki Rabbim, ancak aleni, gizli hayasızlıkları,
günahkarlığı, nahak yere yolsuzluğu,hiçbir burhan indirmemiş iken Allah’â şerik koşmanızı, bilmediklerinizi
Allah’a iftira edip demenizi haram kılmıştır.
Sayın Arif Pamuk – Rahmi Serin der ki :
31 – Ey Âdem oğulları, her mescide güzel elbiselerinizi giymiş olarak gidin, yiyin için, fakat israf etmeyin, çünkü
Allah israf edenleri sevmez.
31 – De ki : Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızkları kim haram kılmış? De ki bunlar dünya
hayatında inanan kimselerindir. Kıyamet gününde de yalnız onlar içindir. İşte bilen kimseler için âyetleri böyle
açıklıyoruz.
33 – De ki : Rabbim sadece fuhşiyyatı, onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere isyanı, haklarında
hiçbir delil indirmediği şeyleri Allahâ ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söyleminizi
yasaklamıştır.
Bu kutsal âyetlerin meali bilgilerinize sunmakla beraber, sitemizle ilgilendiğinizi ve böyle anlamlı bir soru
sorma lütfunda bulunduğunuz için sizlere teşekkür etmekle beraber, araştırmacı olmanızı takdirle karşılıyorum
ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim .

Sayın Ayşe Akgün, Aleviler neden namaz kılmıyor ? anlamlı sorunuza cevap :
Bildiğiniz gibi, Hz. Muhammed’in kuzeni, damadı ve Kur’ân-ı kerimin yorumcusu olan Hz. Ali, (cami) mescidin
içinde Katledildiği gibi, Onun oğlu Hz. Hasan zehirlenerek ve diğer oğlu Hz. Hüseyin, Kerbela mevkiinde şehid
edildi. Aynı zamanda, Caminin içinde okunan hutbelerde Hz. Ali’nin lanetlenmiş olması ve Abbasilerin halifeleri
zamanında, Aynı din, İnanç, kitap, millet, namaz ve aynı kurallarla talim gören, Sünni ve Alevi kardeşlerden bir
çoğu, yüce Allah’ın ibadet edildiği en kutsal mescitlerin (camilerin) içinde ve avlusunda öldürme olayları hasıl
olmuştur. Hz. Ali’nin lanetlenmesi Halife ( Ömer bin Abdülaziz ) zamanına kadar devam etmiş ve söz edilen
halifenin zamanında yasaklanmıştır. Bu itibarla, Aleviler, Camiye gitmekten soğudular. Ancak evlerinde namaz
kılarlar ve özel duaları var olduğu, bilgilerinize sunmakla beraber, sitemizle ilgilendiğinizi ve araştırıcı olmanızı,
takdirle karşılıyor ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim.
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- 34 Sayın İsmail Çetin, İsmail kelimesinin anlamı veya manası ne anlama gelmektedir ? değerli sorunuza cevap :
Kur’ân-ı Kerimin zikrettiği dördüncü kutsal zuhuru olan Hz., İbrahim, Mısırlı Hâcar hanımından doğan, birinci oğlu,
89: ; اHz. İsmail olduğu çok kutsal bir isimdir. Aynı zamanda, mübarek ismi, İmamların sayısı kadar, 12 defa Kur’ân-ı
Kerimde tekrarlanmaktadır. Bu kutsal isimin son üç mübarek harfleri, Hz. 2<: Ali-nin ismini eşitler.
Bildiğiniz gibi Hz. Muhammed-in (s.a.v.) kutsal devresinde, Hz. Ali kuzeni, Damadı ve Kur’ân-ı Kerimin
yorumcusudur. Aynı zamanda bu kutsal devrede, Hz. Bab: Seyyid Ali Muhammed ve Hz. Bahaullah-ın ismi Hüseyin Ali
olmak üzere İsmail isminin son üç harfinde, Hz. Ali-nin mübarek ismi, üç kutsal devrede tekrarlanması, düşündürücüdür.
Hz. İsmail-in kutsal bir isme sahip olduğu ve kutsal Fatiha sûresindeki harflerinin toplamı ve ebced değerleri aşağıya
çıkarılmıştır.
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
53 Ahmed şifresiyle 59 Mehdi şifresiyle 150 İsa şifresiyle
 اElif 25 x 1 =
25
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
1 Kutsal şahsı
 سSin
3 x 60 = 180
4 Harfli isimle
7 Harfli isimle
7 Harfli isimle
 مMim 15 x 30 = 600
92 Muhammed
202 Ali Muhammed
238 Hüseyin Ali
 اElif 25 x 1 =
25
362 Resulullah
71 Babullah
75 Bahaullah
 عAyn 6 x 70 = 420
351 Kur’ân kitabı
63 Beyan kitabı
165 Akdes kitabı
 يYe 14 x 10 = 140
23 Vahi yılları
6 Risalet yılları
40 Risalet yılları
 لLâm 21 x 30 = + 630
+ 12 İmamlar
+ 18 Diri harfler
+ 19 Havariler
2020 --------- 898 ---------- + ----------- 427 ----------- + ---------- 695 = 2020
Üstte yazılı, Hz. İsmail, kutsal Fatiha sûresinde, harflerinin sayıları, ebced değerleri ve ebced toplamları,
Hz. Ali-nin ismi, her üç devrede tekrarlandığı gibi, Arapça eserleriyle üç kutsal zuhurun şifreleri de, üstteki ebced
hesaplarında, kutsal şahıslarıyla beraber eşitlenmiş olduğu görülür.
Sayın İsmail bey : değerleri sorunuzun cevabı bilgilerinize sunmakla beraber, sitemizle ilgilendiğinizi ve araştırıcı
olmanızı takdirle karşılıyorum ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim.
****
Sayın Selda Azazi: Kur’ân-ı Kerimden, Hz. Bab-ı yada Hz. Bahaullah-ı müjdeleğen, yada zuhurlarını ispat eden
âyet var mı ? Örnek gösterebilir misiniz ? değerli sorunuza cevap :
Yüce Allah Hz. Muhammed-in teşrifiyle ilgili, Kur’ân-ı Kerimde Arapça yazısıyla şöyle buyrulur.
133 -$ cــI  رةF * < اوE ' ا: ﻡ-(! TT  اوc! ﻡ" ر-l! (T    اRو
Bu kutsal âyetin mealinde sayın Süleyman ateş derki :
Dediler ki : Bize Rabbinden bir âyet (mu’cize) getirmeli değil miydi? Onlara önceki kitab’larda bulunan deliller
gelmedi mi ?
20 nci sırasında Tâ Hâ süresi âyet 133
29 uncu Ankebût sûresinin 50 – 51 inci kutsal âyetlerinde şöyle buyrulur
 وذآى- ﺡa ذ: <  انU بUH اa ( = ا  اH " * او3 ﻡ+   ا  ات ( ا وا  اR cت ﻡ" ر$ c  ا   ا لRو
* ﻡ( نw  م2
Bu kutsal 2 âyettin meâli :
Dediler ki : Ona Rabb’inden âyetler (mu’cizeler) indirilmeli değil miydi ? De ki âyetler ( mu’cizeler) Allah’ın
yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım * Kendilerine okunan kitab-ı sana indirmemiz , onlara yetmedi mi ?
Şüphesiz inanan bir toplum için bundan bir rahmet ve öğüt vardır.
Yüce Allah, birinci kutsal Ayette Hz. Muhammed-in gelişi, önceki kitaplarda belirlenmiş olduğu, Kur’ân-ı Kerimde
yazmaktadır. Oysa Hz. Muhammed-ın adıyla veya tarihleriyle ilgili açık seçik hiçbir kitapta yazılmamıştır. Ancak şifreli
âyetlerde belirlenmiş olduğu, ikince kutsal âyette sana indirilen kitapla onlara yeterli olması gerekirdi diye buyrulmuştur.
Hz. Bab ile Hz. Bahaullah-ın şifreleri, gerek Kur’ân-ı Kerimde ve gerekse önceki kitaplarda binlerce şifreli hesaplarla
belirlenmiş olduğu, sitemizdeki çeşitli bölümlerde gerçek hesaplarla kanıtlanmıştır.
Sayın Selda : Yüce Allah eğer apaçık bir şekilde, lütfundan göndereceği bir elçinin ismini ve ona benzer her çeşit
evsafını verecek olursa, doğduğu andan itibaren insanlar tarafından katledilirdi. Ancak yüce Allah onun tarihleri, şekli ve
eserleri şifreler halinde kutsal kitaplarında, kimsenin bilmeyeceği bir şekilde, ta ki o kutsal zuhurun kutsal ve mübarek
emrini İlahi bir emirle açıkladıktan sonra onun doğruluğunu insanlar tarafından bilinebilir. Bu gibi şifreler sitemizde
örnekler çoktur dikkatle incelendiği zaman, güneş ışığı gibi aydınlanmış olduğu bilgilerine sunulur ve anlamlı
sorularınızın devamını beklerim .
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- 35 Sayın Esra Yılmaz : Kıyametin kopmasının nedeni: çok anlamlı sorunuzun cevabı bu kutsal âyetlerin sonundadır.
Kur’ân-ı Kerimin, 10 uncu sırasındaki Yunus sûresinin 37 nci kutsal âyeti : Arapça yazısı ile Türkçe Meâli
* "C ﻡ" رب اc zب رUH=' اT وc "! ي+'] اT "Hى ﻡ" دون ا وU= ن ان$2ا ا+وﻡ آن ه
Bu Kur’ân, Allah’tan başkası tarafından uydurulacak bir şey değildir. (Bu) ancak kendinden Önceki (İlahi kitab)ların
doğrulaması ve o (ezeli) kitabın açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbı tarafından indirilmiştir.
12 nci serasında Yusuf sûresinin 111 inci kutsal âyeti :
* ﻡ( نw  م2 -ء وهى ورﺡ:8 S=' آT وc "! ي+'] اT "Hى وU= ب ﻡآن ﺡ3 ا:ة و3 ''R :  آن2
Elbette onların hayat hikayelerinde akıl sahipleri için ibret vardır. (Bu Kur’ân) uydurulacak bir söz değildir. Ancak
kendilerinden önceki (İlahi Kitab)ların doğrulanması, her şeyin açıklanması ve inanlar için bir kılavuz ve rahmettir.
2 nci sırasında Bakara sûresinin 101 inci kutsal âyeti :
*  نC   ره آj ب ا وراءUب آUH ا اT" او+ ] ﻡ" ا+3 C ل ﻡ" ( ا ﻡ'ق  ﻡFءه ر4 و
Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı doğrulayıcı bir elçi gelince, kitap verilenlerden bir gurup, Allah’ın
kitabını sanki bilmiyormuş gibi, sırtlarının arkasına attılar .
3 üncü sırasında Âli İmrân sûresinin 81 inci kutsal âyeti :
 اR  ايH < ذT+ واTرRل ءاR c '(U وc! "(ﻡwU HC ل ﻡ'ق  ﻡFءآ ر4 N -Hب وﺡU ﻡ" آHUT$  "3( ا ﻡق ا+واذ ا
* "هP ﻡ" اHCوا وا  ﻡ8 لR  رRا
Allah peygamberlerden şöyle söz almıştı : Bakın size kitap ve hikmet verdim, sonra yanınızda buluna (kitablar)ı
doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi?
Ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Kabul ettik dediler, O halde şahit olun, bende sizinle beraber
şahit olanlardanım dedi.
6 ncı sırasında En’âm sûresinin 92 nci Kutsal âyeti :
*  نm  T  <  وهc! ﻡ( نw ﻡ( ن !ةw "+ى وﻡ" ﺡ  وا2ر ام ا+(U وc "! ي+رك ﻡ'ق ا3 ﻡr( ب اUا آ+وه
Bu da kentlerin anası (Mekke)yi ve çevresindeki (kasaba)ları uyarman için sana indirdiğimiz feyz kaynağı ve
kendinden önceki (kitab)ları doğrulayıcı bir kitabdır. Ahirete inananlar buna inanırlar ve onlar, namazlarına devam
ederler.
2 nci sırasında Bakara sûresinin 41 inci kutsal âyeti :
*  ن2T  وايR (N :Tl! واUPT  وc!  ا اول آHT  وHC  ﻡR' ﻡK ﻡ( ا ! ا$و
Sizin yanınızda bulunan doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğum (Kur’ân)a inanın ve onu inkar edenlerden ilki
olmayın: benim âyetlerimi birkaç paraya satmayın ve benden sakının.
2 nci Sırasında Bakara sûresinin 91 inci kutsal âyeti :
* "(ﻡw ﻡU( ان آ3R "ء ا ﻡ3  ن اU2T  R C  ﻡR' وه ا ] ﻡc=ون ! وراHﻡ" ! ا ل ( وw  اR ﻡ( ا ! ا ل ا$  R واذا
Onlara : “Allah’ın indirdiğine inanın” denilse, “Bize indirilene inanırız” derler. Ötesini kabul etmezler. Halbuki o,
kendi yanlarında bulunanı doğrulayıcı bir gerçektir. De ki : “gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce peygamberleri
öldürüyordunuz.
2 nci sırasında Bakara sûresinin 97 nci kutsal âyeti :
* "(ﻡw ىP! وهى وc "!  R' !ذن ا ﻡa3R < c c  3?  ﻡ" آن واR
De ki : Allah’ın izniyle Kur’ân-ı, kendinden öncekini doğrulayıcı ve inananlara yol gösterici ve müjdeci olarak senin
kalbine indirdiği için kim Cebrail-e kim düşman olursa.
3 üncü sırasında Âli İmrân sûresinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü ile 4 üncü kutsal âyetleri :
"+ن ان اR= هى (س وا ل ا3R " وا ? * ﻡ- رU وا ل اc "!  R'ب ! ] ﻡUH اa  م * ل2 ا:  ا ه اcا * ا ا
* م2U  وا   ذو ا8 اب+  ت اl! آ=وا
Elif lâm mim * Allah ki, O’ndan başka tanrı yoktur, daima diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir * Sana kitabı hak
ile ve kendinden öncekini doğrulayıcı olarak indirdi. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve
İncil’i indirmişti. (Doğruyu ve eğriyi birbirinden) ayırdeden (kitaplar)ı da indirdi.Allahın âyetlerini inkar edenler için
mutlaka çetin bir azap vardır. Allah daima üstündür ve öc alandır.
4 üncü sırasında Nisa sûresinin 47 nci ve 48 inci kutsal âyetleri :
 وآن اﻡ اK3X( ا ب اC ( آC  ه (ده < اد!ره او4 وDS  ان3R " ﻡHC  ﻡR'ﻡ( ا ! ا ( ﻡ$ بUH ا اT" او+ا ا
* m Nى اU ا2 ! كP "ء وﻡP " a= ﻡدون ذq وc! كP = انq   * ان اC=ﻡ
Ey kitab verilenler, biz bazı yüzleri, silip arkalarına döndürmeden, ya da cumartesi adamlarını lanetlediğimiz gibi
onları da lanetlemeden önce, yanınızdaki doğrulayıcı olarak indirdiğimiz (kitab)a inanın Allah’ın emri, daima yapılmıştır.
(ondan kurtulmanız mümkün değildir. Allah kendisine Ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını diklediğine
bağışlar. Allah’a ortak koşan da gerçekten büyük bir günah işlemiştir.
5 inci sırasında Maide sûresinin 46- 47- 48- 49 ve 50 nci Kutsal âyetleri :
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- 36 -m  وهى وﻡ- رU ﻡ" اc "!  R' هى و ر وﻡc ?  اr(T$ و- رU ﻡ" اc "!  R'< ا!" ﻡ ﻡXC! رهN$ < (=Rو
"2U
*  ن2F= ه اa) ! ا ل ا وH   " وﻡc  اه ا ? ! ا ل اH و
H(( ﻡC4 H ] ءك ﻡ" ا4   اه اءهu3UT  !( ! ا ل ا وH ﺡc (ب وﻡUH ﻡ" اc "!  R'ب ! ] ﻡUH اaوا ( ا
* = نU`T c U( ! آH)3( C4 HC4 ا ا`ات ا< ا ﻡ23UF HT$   آ3 "H واﺡة و- اﻡHC? ء ا8  و4( وﻡ-8
 ذ ! وانC3! 3'   ا  ا   ا انT نR a ﻡا ل ا اC! " ( كU= ره ان+ اه اءه واﺡu3UT  !( ! ا ل ا وHوان اﺡ
*  ن2F= آا ﻡ" ا(س
* ﻡ( نw  م2 H" ﻡ" ا ﺡX ن وﻡ" اﺡq3 - ا?هH ا
Onların ardından, yanlarındaki Tevrât’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona, içinde yol gösterme
ve nur bulunan İncil’i verdik. Önündeki Tevrât’ı doğrulayıcı ve korunanlar için yol gösterici ve Öğüt olmak üzere *
İncil sahipleri, Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar yoldan
çıkmışlardır. *
Sana da kendinden önceki kitab’ları doğrulayıcı ve onları kollayıp koruyucu olarak bu kitab’ı gerçekle indirdik. Onların
aralarında Allah’ın indirdiğine hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma! Sizden her biriniz için
bir şeriat ve bir yol belirledik. Allah isteseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi sınamak istedi.
Öyleyse hayır işlerine koşun, hepinizin dönüşü Allah’adır. O size ayrılığa düştüğünüz şeyler(in hakikatin)i haber
verecektir.
Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allah’ın indirdiği şeylerin bir kısmından
seni şaşırtmalarından sakın! Eğer dönerlerse bil ki Allah, bazı günahları yüzünden onları felakete uğratmak istiyordur.
Zaten insanlardan çoğu, yoldan çıkmışlardır .
Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar ? İyice bilen bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kim olabilir.
35 inci sırasında Fâtır sûresinin 31 inci kutsal âyeti :
* '! 3` rد3C!  ان اc "! R'ب ه ا ] ﻡUH ﻡ" اaي اوﺡ( ا+وا
Kitaptan sana vahyettiğimiz kendinden öncekini doğrulayan gerçektir. Allah kulların (ın her halini) haber alandır,
görendir.
Bu kutsal âyetlerin Türkçe meâli Sayın Süleyman Ateşe aittir.
Yüce Allah peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) vahi yolu ile önceki kutsal kitapların doğruluğunu onaylayan,
hatırladığımız bazı kutsal âyetlerin Arapça olarak yazılmış ve Türkçe Meâli açıklanmıştır.
Kıyametin anlamı, Küçük kıyamet ile büyük kıyamet olarak iki kısma ayrılır. Kıyam kelimesi Arapçada kalkmak
demektir. Küçük kıyamet insanın ölümü demektir. Büyük kıyamet ise, yeni bir Resul ( Elçi ) yeni bir Kitap yeni bir
ümmet, yeni bir yasayla, zamana uygun olarak önceki elçi’nin bazı kurallarını olduğu gibi bırakır bazılarını da, yüce
Allah’ın emriyle değiştirmeye yetkili zatın teşrifiyle, büyük kıyamet kopmuş olması demektir.İnsanların mutluluğu,
refahı ve saadeti için yeni prensiplerle, yüce Allah’ın katından gönderilen elçinin getirmiş olduğu İlahi emirlerden daha
büyük kıyamet nasıl düşünülür. İnsanın ölümü ile dünyadan bağları kesilmiş, vücudu ile bedeni ortadan kalkmış, olması
küçük kıyametin koptuğu anlamı taşır. Örneğim:
( -F r=وqUF واc وT ( وا ا آ3 واcUﻡR KﻡR 2 ل ) اذا ﻡت اﺡآR c  " اF وc$ وc  " < ا:3( " اa ا!" ﻡD و" ا
Üstteki Arapça yazısıyla, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadisi şerifte, her hangi birinizin ölümüyle
kıyameti kopmuştur ve Allah’ı görmüş gibi ibadet edin (Tapın) ve bir saat istiğfar (tövbe) edin buyurmaktadır .
Büyük kıyametin kopmasının örneği ise : Hz. Muhammed-e vahiy edilen hidayetli Kur’ân-ı Kerimde, Hz. İsa-nın
kutsal İncil kitabının doğruluğunu onaylayan üstteki kutsal âyetlerde İncil kitabi-nın dördüncü bölümü Yuhanna 11 nci
BAP : 21 – 27 âyetlerinde şöyle buyrulur .
c KR * م ا ك2F  عX  لR * r ا اaSC  ﻡ" اzST ا ان آ ﻡn ان ا:(H *: اK  ( هK(  آF  عX N ﻡK2
" :! "ﻡ$  * وآ ﻡ" آن ﺡ وX  و ﻡت:! "ﻡ$ " وا  ة ﻡ-2 ع ا  ه اX  لR *  ا م ا: -2 ا:  م2F c  ا  ا اNﻡ
* C ا< ا:T ا!" ا اX اK  اa  اK(ﻡ$ R   اF C c KR * ا+! "(ﻡwT ت ا< ا! ا
Marta İsa’ya dedi: “Ya Rab, eğer burada olsaydın, kardeşim ölmezdi. Şimdi de bilirim ki, Allahtan her ne istersen, Allah
sana verecektir.” İsa ona : “Kardeşin kıyam edecektir” dedi. Marta ona dedi: “Bilirim ki kıyamette, son günde, kıyam
edecektir.” İsa ona dedi: “Kıyamet ve hayat benim, bana iman eden ölmüş olsada, yaşar ve kim yaşar, ve bana iman
ederse , ebediyen ölmez. Buna iman ediyor musun ? ” Ona dedi: “ Evet, ya Rab , iman ettim ki, dünyaya gelen Allah’ın
oğlu Mesih sensin.
Kıyamet kopmasının örnekleri, Kur’ân-ı Kerimde ve hadisi şeriflerde çoktur saatler sürer, zamanınızı fazla almamak
için bu kadar yazdığımı saygılarımla ifade etmek isterim. İlahi dininin hakikati, insanlar tarafından türlü türlü mezheplere
ve çeşitli tarikatlara bölündükten sonra, yepyeni bir İlahi talimatla teşrif eden kutsal zuhurların her birisinin gelişi, birer
kıyametin kopması sayılır. Mesela fir’avn-e tapan insanlar, Hz. Musa-nın teşrifiyle insanların ibadeti yüce Allah’a
yönelmelerini sağladı, Hz. Muhammed-in devresinde putlara tapanları ve birbirlerine saldıran insanları terbiye ederek
kardeş gibi yaşamalarını sağladı. Ayrıca sitenizde ebced hesaplarıyla ilgili örnekler çoktur zamanınız varsa dikkatle
inceleme lütfunda bulunursanız hayret verici hesaplarla karşılaşacağınızı ve kıyametin manasını daha iyi kavrayacağınızı
bilgilerinize sunmakla beraber, araştırıcı olmanızı takdirle karşılıyorum ve anlamlı sorularınızın devamını beklerim .
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Sayın Onur Akbaba : Hangi peygamberlerin geçmişte sevgi ve barışla ilgili yaşamış olayları vardır? Kutsal ve değerli
sorunuza cevap:
Yüce Allah’ın ihsan ve lütfu ile insanların tümüne göndermiş olduğu Resuller ( Elçiler ) ve Nebiler ( Peygamberler ) in
tümü, Yüce İlah’ın varlığını ve tekliğini ifade ederek, onun emirlerine, kurallarına ve prensiplerine uymaları için
dünyadaki tüm insanların mutluluğu, refahı ve saâdeti için teşrif etmişler. Birlik ve beraberlik içinde yaşamaları, barış ve
huzur içinde birbirlerini sevmelerini, kin, nefret ve düşmanlık gibi hareketleri, bertaraf etmeleri, nahoş alışkanlıkları
bırakıp iyiliklere yönelmeleri, birbirlerine yardım etmeleri gibi erdemlikler davranışları yapmalarını tavsiyelerde
bulundukları halde, insanlar tarafından reddedilmiş ve o kutsal varlıklara karşı gelmiş, onlara her türlü kötülüklere maruz
kalmış oldukları gibi, onları yalanlamışlar ve eziyet etmişlerdir.
Güzel sorunuzun konusu çok geniştir. İzah etmesi günler sürer. Ancak sözün kısası o kutsal zuhurların hiçbir zatı rahat
bırakılmayıp gece gündüz onların takipçileri olmuşlar ve rahat bir nefes almalarına mani oldular. Bazılarını yalanladılar,
bazılarına alay ettiler, bazılarını yurtlarından sürgün etmelerini zorladılar, bazılarını da çarmahaya gerdiler ve bazılarını
da katlettiler, Bu hususta Kur’ân-ı Kerimden birkaç kutsal âyeti sizlere takdim etmekle sözlerimi saygılarımla bitirmek
arzusundayım.
30 -$ D ؤون * ـUX c!  ل ا آ اF ﻡ" رTد ﻡ3Cة < اXﺡ
Türkçe Meâli sayın Süleyman Ateşe aittir .
Yazık şu kullara! Kendilerini hiçbir elçi gelmezdi ki mutlaka onunla alay etmesinler . Yâ sin âyet 30
*H  آنEH T+ اN "H K< ﻡF ب ﻡ+ م  ط * وا ب ﻡ" وآR م ا!اه وR د * وN م ح ود وR 3R K!+ آ2 ! ك+H وان
“ Ey Muhammed “ eğer (bunlar) seni yalanlıyorlarsa (bil ki) bunlardan önce Nuh , Ad ve Semüd kavmi de yalanlamıştı*
İbrahim, kavmi, Lût kavmi de yalanlanmıştı * Medyen haklıda yalanlamıştı. Musa da yalanmıştı, Bende kafirlere ( yola
gelirler diye) mühlet verdim, sonra onları yakaladım (bak) benim (onları) inkarım nasıl oldu (nasıl onların nimetlerini
mihnete, hayatlarını ölüme çevirdim) * Hac sûresi âyet 42 – 43 – 44
T3HUF اHX=  ى اT !  لFءآ ر4 Hس ا2 !وح اr (ت وا3< ا!" ﻡ اX (T$ وF! rC! "=( ﻡRب وUH< اF ( ﻡT$ 2و
87 -$ ة23 رة اF *  نU2T 2 وU!+ آ2=
Andolsun Musa ya kitabı verdik. Meryem oğlu İsa ya da açık deliller verdik ve ona rûh-ul Kudüs ile destekledik. Ne
zaman ki, bir peygamber, size canınızın istemediği bir şey getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanlıyor,
kimini de öldürüyorsunuz * Bakara sûresi âyet 87
Sayın Onur bey : Sitemizle ilgilendiğiniz için memnun oldum, Çok güzel sorunuz beni duygulandırdı. Ayrıca araştırıcı
olmanızı sizi tebrik eder, anlamlı sorularınızın devamını beklerim .

Sayın Sorucu : Haram aylar kaç tanedir? Savaşılması yasak olan aylarda yapılan savaşlara ne denir? Anlamlı sorunuza
cevap :
Haram aylar dört adettir. Bu kutsal aylar, yüce Allah Kur’ân-ı Kerimin 9 uncu - U اkutsal Tevbe sûresindeki 36 ncı
mübarek âyette Arapça yazısıyla şöyle buyrulur
36  5)  رة ا...  ﺡم-C! ات وارض ﻡ( ارXب ا  م ] اU آ: ا8 P (N ر ( ا اPان ة ا
Türkçe meâlinde sayın Süleyman Ateş derki :
Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah’ın katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü Haram (Ay)
lardır…
Bu kutsal aylar ay la ilgili aylardır. Bunların üçü peş peşe şöyledir.
ةC2 ذو اZulkadeh -?  ذو اZulhıcceh ve  ﻡ مMuharrem olarak, aradan Beş ay arayla z4 رReceb olmak üzere toplam
dört kutsal aylardır. Bu kutsal aylarda savaş yapıldığı taktirde, Bazı yorumcular : Haram aylar, bazıları da Mührem aylar
ve bazıları da sözleşmeli aylar olarak adlandırılır. Bilgilerinize saygılarımla sunmakla beraber, sitemizle ilgilendiğiniz
için teşekkür eder, anlamlı sorularınızın devamını beklerim .
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- 38 Sayın Elif Yakut : İbadetler yaradan ile ilişkiyi nasıl güçlendirir? Çok kutsal ve değerli sorunuza cevap :
Kudretli Allah’ın, tüm yaratıklarına ve bilhassa dünya insanlarına neye ihtiyaçları varsa, lütfu ile sayısı mümkün
olmayan dünyadaki muvakkat hayatlarını sağlamak için karşılıksız olarak ve hiçbir eksiklik bırakmadan her çeşit nimetini
ihsan etmiştir. Bu cismani ve bedeni ruhları için var etmiştir. Ayrıca ruh gıdası için her canlıdan ayrı olarak insan
alemine bu dünyada, anlayış, kabiliyet, bilgi ve ruhani canlarını uhrevi dünyada sürdürmeleri için yücelik katından 99
kutsal isimlerle adlandırılan yüce İlahın Rahman ve Rahim, şefkat ve sevgi ile insanlara, ruhen ve bedenen terbiye ve
eğitmeğe, Elçiler ve peygamberler zamana yakışacak bir yasa ile gönderme lütfunda bulunmuştur. Bu kutsal elçilere,
insanların kendi yararları için bu kutsal Allah’ın temsilcilerine itaat edilmesi farz ve emirlerine boyun eğmeleri ve her
devrenin bitiminde medeniyet ile bilimin ilerlemesi için yeni bir elçiyle, yeni bir yasayla, yepyeni bir şeriatla zamanın
kurallarına yakışacak bir talimatla tekrar gönderme lütfunda ezelden bu ana kadar nasıl gönderdiyse, nihayeti olmayan
sonsuzluğa dek devam ettireceğine ve yaratmış olduğu kullarını mürebbisiz bırakmayarak devam etme lütfunda bizlere
vad etmiş ve bizlerden bu kutsal zatlara itaat etmemiz için kutsal kitaplarında, elçiler vasıtasıyla vahi diliyle misak ve
muâhede alınmıştır .
Esasında kutsal sorunuzun konusu çok geniştir. Örnekleriyle beraber izah edilmesi saatler değil günler sürer, Ancak
Sizleri fazla meşgul etmemek için. Kur’ân-ı Kerimin onayladığı kutsal Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarının Örnekleri
bırakarak sonuncuları olan Kur’ân-ı Kerimden bazı kutsal âyetler, Arapça yazısıyla ve Türkçe meâlleri, zamana göre
devamlı elçilerin teşrifi ile ilgili kutsal âyetler :
 اR  ايH < ذT+ واTرRل ءاR c '(U وc! "(ﻡwU HC ل ﻡ'ق  ﻡFءآ ر4 N -Hب وﺡU ﻡ" آHUT$  "3( ا ﻡق ا+واذ ا
82 - 81  ان%;:  ن رة ل2F= ه اa) وa ذC! < T " * "هP ﻡ" اHCوا وا  ﻡ8 لR  رRا
Türkçe meâlinde sayın Süleyman ateş der ki :
Allah peygamberlerden şöyle söz almıştı : “Bakın, size kitap ve hikmet verdim, sonra yanınızda bulunan ( kitaplar )ı
doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi?
ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? “ demişti “kabul ettik dediler” O halde şahit olun, bende sizinle beraber
şahit olanlardanım, dedi * Artık kim bundan sonra dönerse, işte onlar fasıklardır. * Ali İmran sûresi âyet 81 – 82
 < وا   ف2T " ا:T$ H ' ن2 H( ﻡF رH(T دم اﻡ$ :(! * ﻡ ن2UX  و-F ونUX 4ء ا4  ذا4 ا- اﻡHو
35 - 34  اف%:-ن * رة ا
 و ه
Türkçe meâli :
Her ümmetin bir süresi vardır . Süreleri gelince (onlar) ne bir an geri kalırlar ne de öne geçerler ( tam vaktinde batıp
giderler. * Ey Âdem oğulları, size kendi içinizden elçiler gelip size âyetlerimi anlattıkları zaman (günahlardan) korunup
( kendisini) düzeltenlere korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir * Ârâf sûresi âyet 34 – 35
Gönderilen Elçilere itaat edilmesi Allah’a itaat etmek anlamını taşıyan âyet, Arapça yazısıyla ve Türkçe meâli:
80   ء3@  * رة اm=(ك  ﺡF <  ارT "ع ا وﻡI ا2  لF اuS "ﻡ
Kim Resûl-e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse (çevirsin) biz seni onların üzerine bekçi
göndermedik . Nisa sûresi âyet 80
Elçilerin bazılarına inanılır , bazılarına inanmamak gerçek kafirlik anlamı sayan kutsal âyetlerden :
 هa) * او3F aوا !" ذ+`U  وون انC3! =H  وC3! "ﻡw   ن2 وcF ا !" ا ورR=  وون انcF=ون ! ورH "+ان ا
151 – 150   ء3@ ا! ﻡ( * رة ا+ "H  U وا2ون ﺡHا
Türkçe meâli :
Onlar ki Allah’ı ve elçilerini inkâr ederler , Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isterler. “Kimine inanırız, kimini inkâr
ederiz !” derler , bu ikisinin ( inanmakla inkârın ) arasında bir yol tutmak ister.* İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de
kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır !* Nisa sûresi âyet 150 - 151
Kutsal sorunuzun asıl cevabı :
Rahman ve Rahim olan yüce ve Azametli Allah’a ibadet ederken, Öncelik olarak: dünyadan bağlarını kesmiş olmak
fikrini ve ruhaniyetini yalnız ulu İlaha yönelmiş olmalıdır. Aynı zamanda, semâvi azametten gönderilen peygamber ile
elçilerin tümüne inanmak ve bilhassa son elçinin kurallarına, yasasına ve şeriatına sarılmak, namaz ve ibadet şekline tabi
olmak yaratıcı ile kul arasındaki ilişkiyi güçlendirir . Bu hususta Hz. Muhammed-in (s.a.v.) vahi yolu ile şöyle buyrulur.
32 - 31  ان%;: " * رة لH اz    ا ن اT  ل نF ا ا واCI اR * = ر رﺡf  واH!  ذH =q ا وH33  : C3T  ن ا3 T U( ان آR

Türkçe meâli:De ki “eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın, Allah
bağışlayan, esirgeyendir * De ki Allaha ve peygambere itaat edin” Eğer dönerlerse Muhakkak ki Allah, kafirleri sevmez.
Âli İmran sûresi âyet 31 – 32
Yine Başka bir kutsal âyette şöyle buyrulur :
16  رىD  * رة ا8 اب+  وznf 3 ( ر! و-n داﺡU? ﺡc z?UF ﻡاC! " ا ﻡ:  ن4  "+وا
Türkçe meâli :
( İnsanlar tarafından ) kabul edildikten sonra, Allah’( hın dini hakkın) da, tartışanların delilleri, Rab’leri yanında
batıldır. Üzerlerine bir gazab ve onlara şiddetli bir azap vardır * Şura sûresi âyet 16 Başka yerde şöyle buyrulur.
64   ء3@  ا! رﺡ رة اT وا ا4   لF=  اqUF=وا ا واqUF ؤك4 X=  ا اj ع !ذن ا و ا  اذS  ل اF( ﻡ" رFوﻡ ار
Türkçe meâli : Biz hiçbir peygamberi Allah’ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik. Eğer onlar
kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler, Allah’tan günahlarını bağışlanmasını isteseler ve Resul de onlara
bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah’ı affedici, merhametli bulurlardı. Nisa sûresi âyet 64
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- 39 Sayın Elif Yakut: Bu kutsal sorunuza daha fazla örnekler, takdim etmek isterdim, zamanım ancak bu kadar müsaade
ettiğine saygılarımla ifade eder, bu güzel sorunuza ve araştırıcı olmanızdan ötürü teşekkür etmekle beraber, sitemizden
her türlü sorularınızın devamını beklerim .

Sayın Ramazan Demir : Hz. Muhammed’e gelen vahinin okuma anlamı nedir? Çok değerli
sorunuza cevap :
Bildiğiniz gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) mübarek yaşı 40 iken, yüce Allah Onu Peygamber (Nebi)
olarak seçti. İlk vahyi Kur’ân-ı Kerimin 96 ıncı sırasında yerleştirilen kutsal Alak sûresinin
başındaki 5 mübarek âyetlerinin ilk kelimelerinin orjinalı Arapça yazısıyla :
 ا اﺡ" اﺡX!
* C ن ﻡX  *  ا2!  ي+ اآم * اa!ا ورRن ﻡ" ] * اX ي ] * ] ا+ اa! رF! اRا
Türkçe meâli sayın Süleyman ateş der ki :
Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla
Yaratan Rabbin adıyla oku * O insanı alaktan (kan pıhtısı biçimini alan embriyodan ) yarattı *
Oku, Rabb’in en büyük kerem sahibidir * O ( insana ) kalemle ( yazmayı öğretti ) * İnsana
bilmediğini öğretti *
Bu kutsal 5 âyetten sonra vahi bir süre kesilmiş olduğu ve çeşitli rivayetlere göre 3 yıl arayla
Peygamberlikten Resullük ( Elçilik ) mertebesine yükselerek pey dar pey 20 yıl devam etmiştir .
Peygamberlik 3 + 20 elçilik devresi olmak üzere toplam kutsal vahi 23 yıl devam etmiştir
Vahi demek: Melek vasıtasıyla veya Hz. Muhammed-in mübarek kalbine, yüce Allah’tan bizim
bilmediğimiz, İlahi bir azametle ilham vahyi, Öğretme, eğitme, bildirme, uyandırma. Uyarma,
müjdeleme, hakikate yönlendirme ve tüm dünyanın insanlarını hidayeti için çaba sarf etme, yüce
Allah’ın ibadetine alıştırmaya, nahoş alışkanlıklarını terk ettirme gibi erdemlik hareketlerle
uğraşmaları ve ruhani ve bedeni terbiyelerini en iyi bir şekilde yanılmaz ilahi bir bilgiyle
yürütmelerini sağlama, Önceki kutsal zuhurların doğruluğunu ve önceki kutsal kitaplarını
onaylama ve sonraki geleceklerini müjdeleme insanların bilmediği güzel hareketler ve sayılması
bitmeyen ilahi talimatlarına öğretme hareketlerine vahi denir. Yine vahinin anlamı daha önce
sorulmuş olduğu sitemizin "Çalışmalarım" bölümündeki "Soruların Cevapları" belgesinin (bu
belgenin) 21 ve 31’ inci sayfasında daha geniş bir şekilde cevaplandırılmıştır. Bilgilerinize
sunmakla beraber araştırıcı olmanızı tebrik eder anlamlı sorularınızın devamını beklerim .
Sayın Büşra Özkan : Son peygamber ne anlama geliyor? Değerli sorunuza cevap :
İlkönce sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür eder, araştırmacı olmanızdan dolayı kutlarım .
Yüce Allah yaratmış olduğu kullarını, ruhen ve bedenen mürebbisiz bırakmayarak, yüce İlah’ın
dini, insanlar tarafından çeşitli mezheplere ve tarikatlara bölünme vasıtasıyla bazı ayrıcalıklar
doğar, Rahman ve Rahim olan kutsal zat tarafından bu ayrıcalıkları gidermek ve ıslah etmek için
yüce katından zamanın ve medeniyetin ilerleyişine yakışacak, yepyeni bir kural ve düzenli bir
yasa, ile ve bir elçi vasıtasıyla, ezelden bu ana kadar devam ettirdiği gibi, sonsuzluğa dek devam
edeceğine dair, Kur’ân-ı Kerimin 7 inci sırasında kutsal Araf sûresinin 34 ve 35 mübarek
ayetlerinde Arapça yazısıyla şöyle buyurur.
 < وا   ف2T " ا:T$ H ' ن2 H( ﻡF رH(T دم اﻡ$ :(! *  ﻡ ن2UX  و-F ونUX 4ء ا4  ذا4 ا- اﻡHو
*ن
 و ه
Türkçe meâli sayın Süleyman ateş derki :
Her ümmetin bir süresi vardır. Süreleri gelince (onlar) ne bir an geri kalırlar, ne de öne
geçerler, (tam vaktinde batıp giderler * Ey Âdem oğulları, içinizden elçiler gelip size âyetlerimi
anlattıkları zaman (günahlardan) korunup (kedilerini) düzeltenlere korku yoktur. Ve onlar
üzülmeyeceklerdir.
Peygamberlik (nebilik) devresi kapandıysa, Resullük (elçilik) devam etmekte olduğu, kutsal
âyet apaçık bir şekilde izah etmiştir. Eğer yüce Allahın emriyle son bulmuş veya kapanmış olsa
bile, yüce Allah’ın emriyle tekrar açılabilir, bu yetkiyi yüce Allah’ın elinden alınmasına ve ya mani
olmasına kimsenin gücü yetmeyeceği gibi, bu yüce ilah’ın lütfu insanların üzerinde devam
edecektir. Esasında her peygamber ve her elçi ilk ve sondur geçmiş elçilerin sonuncusu ve
gelecek elçilerin birincisi anlamını taşır. Elçiliğin Son bulma ve kapanma ile ilgili geniş bilgi
sitemizin, ana sayfasındaki çalışmalarım “belgesinde” soruların cevapları bölümünün 5 ve 6
sayfalarında mevcut o0lduğu bilgilerinize sunmakla beraber anlamlı sorularınızın devamını
beklerim .
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Sayın Hasan Genç : Hasan isminin kelime anlamı, güzel ve değerli sorunuza cevap :
Hasan kelimesinin anlamı. İyilik etme, iyilik davranmak ve hüsnü ahlak ile güzellik bir anlam taşıdığı ve
bildiğiniz gibi Hz. Muhammed- (s.a.v.) in kızı, Haz. Fâtıma ve Hz. Ali-nin ilk evlatları, Hz. Hasan dır. Arapça
yazısıyla, ن$R Kur’ân Kelimesinin kutsal harfleri 4 + 114 kutsal sûreleri = 118 dir. Hasan kutsal bir isim
olduğu gibi ebced değeri de 118 dir. Aynı zamanda, Kur’ân-ı Kerimim-in anahtarı olan, 9E%  اF;E%  اG ا35
Kutsal Besmele ve kutsal Kesik harfler-deki harflerin içinde, F3E Hasan kelimesinin tüm harfleri, bu en kutsal
yerlerde mevcut olduğu ve çok kullanılan kutsal bir isminin anlam taşıdığı bilgilerinize sunulur.
Ayrıca sitemizle ilgilenme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür eder ve sizinle tanışmayı arzu etmekle
beraber anlamlı sorularınızın devamını beklerim .
Sayın Râbia Özel : Peygamberimizin niye düşmanları vardı? anlamlı ve değerli sorunuza cevap :
Hz. Peygamber efendimiz, tüm insanların hidayeti, mutluluğu, refahı için, sevgi ve barış içinde yaşamlarını
sağlamak amacıyla, Yüce Allah’ın tekliğine inanmak, iradesine boyun eğmek için, İlahi bir lütuf ve ihsanla
teşrif etmiştir. Bütün insanların kötü alışkanlıklarını, nahoş hareketlerini, nefsani arzularına kapılmalarını
bertaraf etmek, ırk, cins, renk, vatan, mezhep, tarikat gibi bölünmelerden arınmak, kin, nefret, düşmanlık,
saldırganlık gibi davranışlarını, terk etmelerini, İlahi sevgiye, küçüklere şefkat, birbirlerine karşı iyi
davranmak, fakirlere yardım etmek, işçilerin haklarına faydalı olmak, iyi huylara ve güzel hareketlere
yönelmek, İlahi emirlere uymak, kurallara tabi olmak gibi erdemli davranışlarının yapılmasını ve iyilikten
başka bir şey yapmamalarını emrettiği için, bu ilahi emirlere riâyet ve itaat eden insanlara iyi bir şekilde
mükafat edilecek müjdesiyle vâd edilmiş ve öğütlere karşı gelenler hüsrana uğrayacakları gibi, büyük bir
cezaya tabi tutulacaklar şeklindeki kutsal sözlerine, çok az bir zümre kabul etmiş olduğu ve diğer çoğunluk
zümresi her zaman ve her kutsal devrede düşman kesilerek, bu öğütlerin hilâfını ve zıttı nı hareket etmişlerdir.
Sayın Rabia : Konu çok geniştir, zamanım kısıtlıdır, ancak bunları sizlere yazdığım için beni mazur
göreceğinizi ve araştırıcı olmanızı takdirle karşılıyor ve Sitemizin diğer bölümlerine göz atmanızı umar
saygılarımla sorularınızın devamını beklerim.. Allah’a emânet olmanıza duâcıyım.
Sayın Ali Mermer : “Aksam namazı ile yatsı namazı arasında kuranı kerimde hangi ayet okunur.”
“Kuşluk namazı evvabıl namazı kaç rekattır, kılınış sekli nasıldır?”
Sitemizle ilgilendiğiniz için takdirle ve saygı ile karşılıyorum. Ancak Namazla ilgili sorduğunuz iki değerli
sorunuzun cevabı bizim konumuzun dışındadır. Biz, her türlü fikre ve inanca saygılıyız. Cevaplarımız Kutsal
elçilerin teşrifleriyle, kutsal eserlerini ve hidayetli kitaplarında birbirlerine onayladıkları gibi, daha sonraki
teşrif edenlerin bazı şifrelerini. Kutsal İlahi vahiyle mübarek sözcüklerinden bazı hesaplarla uğraştığımızı ve
bazı kelimelerin anlamlarını, kutsal ayetlere dayanarak bazı ebced hesaplarıyla çalışmakta olduğumuzu
saygılarımla ifade eder, sorularınız bu doğrultuda olmasını ve hesaplarımızdaki her hangi bir konuda ve her
hangi bir yerinde inceleme lütfunda bulunduğunuz taktirde takılırsanız veya eleştiri edilecek yerler varsa
memnuniyetle karşılayacağımızı ifade eder sorularınızın devamını beklerim.
Not : Namazla ilgili her türlü soruların cevabı: sayın (Yusuf Tavaslı) kolay namaz hocası, Hattat Hafız Molla
Şemsettin Gürâni Camii . İmam - Hatibi kitaplarında mevcut olduğu bilgilerinize sunulur .
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Sayın Fatih bey : Çok nazik ve yararlı sorunuza cevap :
Yüce Allah lütfundan ve ihsanından bizleri yarattı, Gökte ve yerde ki Allahın mahlukatlarının tümü,
insanların yararları için yaratılmış olduğu bütün kutsal kitaplar yazmaktadır. Bunların örnekleri saymakla
bitmez Biz insanlar olarak yaratılış şeklimiz ilahi bir sıfatla yaratılmış kullarız. Yüce Allah’ın tüm nimetleri
bizlere karşılıksız olarak ihsan etmiştir.
Ayrıca bedeni ve ruhani terbiye ile öğrenmemiz için zamana yakışacak ilahi eğiticiler göndermiştir. Bu
kutsal elçilere zamanın kuralları ve medeniyeti ilerletmişler. Çeşitli yasalarla anlayabileceğimiz bir talim ve
terbiyeyle bizleri eğitmişler ve bu kutsal Allahın aynaları, Risalet güneşinin ışınları, vasıtasıyla cismani ve
ruhani eğiticilere itaat etmememizi ve bizlerin yararı için bu kutsal varlıkların emirleriyle hareket etmemizi
emretmiştir. Bu kutsal ilahi rehberlere her devrede kulak verip kurallarına riayet ettiğimiz taktirde, aklı hayale
tasavvur edemeyeceğimiz sevap mükafatıyla karşılaşacağımıza, Allah’ın mesajını, bu kutsal mazharlar
mübarek vahi diliyle vaat edilmiş kullarız.
Değerli Fatih bey : sorunuzun konusu çok geniştir. Örnekleri günler sürer, ancak Kur’ân-ı kerimden İlahi
emirlere dinlemek isteyenlere neler vad edilmiş olduğu şöyle buyrulmuştur.
< (T( ﻡوT$ار * ر!( و3 اu ( ﻡT( وTlF ( == ( ذ !( وآf (!ﻡ( رl H!! ﻡ( ا$ ( ﻡ(د (دي ن انCF ( ر!( ا
"+ C! " ﻡHnC! <  ﻡ" ذآ اواH(  ﻡ ﻡui ا: ?ب  ر! اUF * دC اE`T a  ا-=`   م اT  وaFر
( " ا! ﻡN  ا رU T "?ي ﻡT (ت4 ( ودTlF ( ( ا آ=نR ا وTR و:3F :  ا ﻡ" دره واوذوا4وا وا4ه
* " ا ابX ﺡr( ا وا
155 – 154 – 153  ان%;: رة ل
Üstteki Arapça yazılı kutsal 3 âyetin Türkçe meâlinde sayın Süleyman Ateş derki:
Rabbimiz , Biz Rabbinize inanın diye imâna çağıran bir davetçi işittik., hemen inandık. Rabbimiz, bizim
günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört , iyilerle beraber canımızı al * Rabbimiz. Bize elçilerine vâd ettiğini
ve, kıyamet günü bizi yüzüstü bırakıp rezil etme. Zira sen verdiğin sözden caymazsın * Rableri onlara karşılık
verdi : Ben, sizden erkek kadın, hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler,
yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence görenler, vuruşanlar ve öldürülenler… elbette onların kötülüklerini
örteceğim ve onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. (taptıklarına) Allah katında bir karşılık
olarak (bu nimetleri vereceğim) Karşılıklarını en güzel Allah katındadır. * Âli İmrân sûresi : Âyet 153 – 154
– 155
Çağımızın Elçisi Hz. Bahaullah saklı sözler kitabında şöyle buyurur:
: د م$ ا!(ءl
D=(ر اء وآورة ا3f " ﻡH اSUT   ا ا? ان+! - ة اﺡCء اF < ا-F2هة اS وال ا-3S ا-H اC'T
C ا ا ا32 " و-'` ى ا2U د ا ا3C د !" ي ا4  ا- ر:nT " zR  c  - 32 ة ﻡC ا-ﺡF U وا ى
. "32 <! I :  ا-)P ﻡ" ا]  اKR8 ا:U ا: C وا-H  اD8 : هr+ ه. هSا
Êy âdem oğulları :
Güzel sözler ve temiz ameller Tanrının izzet semasına yükselir . Çalışınız ki amelleriniz riya tozlarından,
nefis ve arzu bulanıklığından temizlenip Tanrı’nın kabul katına girsin. Çünkü yakında insan sarrafları
Mabudun önünde halis takva ve temiz amelden başka bir şey kabul etmeyeceklerdir. Rabb’in irade ağzından
parlayan hikmet ve mânâ güneşi budur. Ne mutlu ona yönelenlere !
Sayın sorucu : Sizin güzel ve anlamlı sorunuza, daha çok örnekler vermek isterdim fakat zamanım ancak
buna müsaade ettiği için beni mazur görmeni, ve araştırmacı olmanızdan dolayı şahsınızı tebrik eder, anlamlı
sorularınızın devamını beklerim .
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Sayın Kadir Demir : Sallallahu aleyhi ve sellem ne anlama geliyor ? değerli ve kutsal sorunuza cevap :
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ( s.a.v. ) hakkında, Kur’ân-ı Kerim-in 33 üncü sırasındaki kutsal
 اﺡ ابAhzap sûresinin 56 ncı mübarek âyetinde orjinalı Arapça yazısıyla şöyle buyurur .
* XT  اF وc ﻡ( ا  ا$ "+ ا ا:3( ' ن < اcUHان ا وﻡ
Türkçe mealinde sayın Süleyman Ateş der ki :
Allah ve melekleri, peygambere salât etmekte ( onun şerefini göstermeğe , şanını yüceltmeğe özen
göstermekte ) dir. Ey inananlar, sizde ona salât edin . ( onun şanını yüceltmeğe özen gösterin ) içtenlikle
selam edin . ( ona esenlik dileyin ) .
Allah tarafından salât, rahmet ve kulunun şanını yüceltmek anlamına gelir. Meleklerin salâtı da burada yine
peygamberin şanını yüceltmektedir. Mu’minlerin salâtı ise dua anlamındadır. Yüce Allah , bütün mü’minlere ,
peygamberlerine salât ve selâm getirmelerini emretmektedir. Yani onun için rahmet ve esenlik dilemelerini ,
böylece ona saygı göstermelerini istemektedir. Ömürde bir kere olsun Hz. Peygamber’e salât ve selâm
getirmek farzdır. Bir rivâyete göre onun adı her anıldığında salât ve selâm getirmek vâciptir. “ Allahümme
salli alâ muhammedin” demek salât “esselâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü” demek selamdır. Peygamberimizden
rivayet edilen birçok selâvât-ı şerife vardır. Bunları okumak , mümkün olduğu kadar çok salât ve selâm
getirmek , bize karşı peygamberin sevgisini çeker ve onu , bize şefâat etmesine sebep , kendimiz içinde rahmet
olur.
Bütün İslam âlemi, Hz. Muhammed’in kutsal ismi yazıldığında veya okunduğunda veya dile getirildiğinde
“Sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem” veya “Salavatullahi aleyhi ve âlihi ve sellem” denir. Bu kutsal cümlenin
anlamı bundan ibaret olduğu bilgilerine sunmakla beraber, anlamlı sorularınızın devamını beklerim .
Sayın Elif Dursun: Kerem ile Aslı hayatı ile ilgili bilgiler, değerli sorunuza cevap :
Bu güzel sorunuz, aslında benim konumun dışındadır. Benim konum, Ruhani ve kutsal zuhurlarla ilgilidir.
Fakat 75 yaşında bir dede olduğum için gene sizleri kırmak veya üzmek istemediğimi ifade etmeliğim.ve
cevabı sizlere saygı ile yazıyorum .
Kerem ile aslı’nın hikayesi: 16 ve 17 yüzyılda ortaya çıktığı sanılan halk öyküsü, ayrı dinlerden oldukları
için evlenemeyen iki gencin acı sonla biten aşkları şöyle anlatılır.
Isfahan şahı ile bir Ermeni keşişi olan hazinedarının, yıllardan sonra birer çocukları doğar. Aileleri şahın
oğlu Ahmet Mirza ile keşişin kızı Kara sultan’ı büyüdüklerinde evlendirmeyi kararlaştırırlar. Ama kızın babası
bir süre sonra kararından cayar ve ailesi ile birlikte Isfahan’dan ayrılıp uzaktaki bir köye yerleşir. Yıllar sonra
Ahmed mirza, yakın arkadaşı Sofu ile birlikte avdan dönerken evinin bahçesinde gergef işlemekte olan Kara
sultan’ı görür ve kim olduğunu bilmeden ona aşık olur. Kendisini Kerem diye tanıtır, kıza da aslı adını verir ve
İsfahan’a dönüşlerinde babasına onu istetir. Aslı’nın babası ayrı dinlerden oldukları gerekçesiyle şahın isteğini
geri çevirir. Ve kızını alarak kaçar. Kerem ile sofu, Aslı’yı bulmak üzere yollara düşerler. Kayseri’ye
vardıklarında keşişin orada zindancı başı olduğunu, karısının da Aslı’nın yardımıyla diş çektiğini öğrenirler.
Kerem Aslı’ya yaklaşabilmek için kadına dişlerini çektirir. Durumu öğrenen keşiş, Kerem ile Sofu’yu
yakalatırsa da, Kayseri beyinin kız kardeşi onları kurtarır , keşiş te kızıyla birlikte yeniden kaçar. Kerem ili
Sofu, onları Halep’te bulurlar Halep paşasının araya girmesiyle kızını Kerem’e vermeyi kabul eden keşiş
gerdek gecesinde giymesi için Aslı’ya sihirli bir gömlek diktirir. O gece Kerem, çözüldükten sonra düğmeleri
kendiliğinden yeniden iliklenen bu gömleği bir türlü Aslı’nın üstünden çıkaramaz. Sonunda sabaha karşı
acısından bir ah çeker, ağzından bir alev çıkar ve bu alevle yanıp kül olur. Aslı, Kerem’in külleri başında 40
gün bekler Külleri toplarken bir kıvılcımla o da saçından tutuşur ve yanar. İki sevgili kavuşmamış ama
sonunda külleri birbirine karışmıştır . Hikayeleri böyle rivayet edilir. Sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür
eder anlamlı sorularınızın devamını beklerim .
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Sayın Eren Kayan : âyet kelimesinin anlamı çok değerli ve kutsal sorunuza Cevap :
Bildiğiniz gibi, Yüce Allah, vahi yolu ile, önceki çağların insanlarına, Hz. Musa-nın kutsal Tevrat kitabı,
Hz. Dâvud-un kutsal Zebûr kitabı, Hz. İsa-nın kutsal İncil kitabı, Hz. Muhammed-din kutsal ve hidayetli
Kur’ân kitabı ile, çağımızın elçileri olarak Hz. Bab Seyyid Ali Muhammed-in kutsal Beyan kitabı ve Hz.
Bahaullah-ın kutsal Akdes kitabındaki kutsal sözcüklerden oluşan İlahi vahyin kutsal cümlelerin.n İlahi
kitaplarındaki düzenlenen her biri Âyet tabiri kullanılır
Bu kutsal âyetlerin bir kısmı, geçmişlerin HABER-leri, zamanın kurallarına göre EMİR ve NEHİ , diğer
MÜJDE ve TEZKİR (hatırlatma) olarak üç kısma ayrılır. Haber âyetleri akıl ve deney sınırları dışında kalan
inanç hükümlerini, evrenin başlangıç ve sonuna ilişkin bilgileri içerir. Emir âyetleri ibadet ve toplumsal
yaşamla ilgili yasa ve hükümlerdir. Nehi sakıncalı şeylerden uyarı yapan ayetlerdir. Tezkir ve müjde âyetleri
ise : yasaya uyan kimselere mükafat vad etmek, vaid uyarı ve korkutma öğüt kısa ve doğa yasalarından söz
eden âyetlerden oluşur .
Âyetler anlamları yönünden hükümlerinin açık ve anlaşılır, yada örtük ve anlaşılmaz olması bakımından da
ikiye ayrılır. Anlamları açık ve anlaşılır âyetlere Muhkem âyetler açık hükümlüdür, örtük anlamlı anlaşılmaz
ya da olduğu gibi anlaşılması bir takım sakıncalar taşıyan âyetlere Müteşâbih şüpheli âyetler denir.
Bu anlamda Tanrı’nın varlığını gösterdiği için bütün evren bir âyetler toplamı olarak görülür. Ayrıca
insanların yararı ve hidayeti için, üstteki kutsal kitaplarda, denizdeki balıkları, yüzen gemileri, havada uçan
kuşları, Dünyadaki bulunan yaratıkları, baharda yapraklanıp çiçeklenen ağaçları, yağmurla canlanan toprağı,
Ay, Güneş, Gezegenler, ve yıldızları da birer âyet olarak adlandırılır. Yine kutsal kitaplardaki zikredilen
mucizeler âyet olarak sayılır. Kutsal kitapların sahipleri olan kutsal Allah’ın mazharları da en büyük âyetlerdir.
Sayın Eren Kayan : konu çok geniş sayıları bitmeyen âyet anlamında, bazı örnekler özet olarak, biz insanlar
olarak yaratılışımız da birer Allah’ın azametini belirleyen âyetlerdir .
Araştırmacı olduğunuzu takdirle karşılıyorum sizleri tebrik etmekle beraber, anlamlı sorularınızın devamını
beklerim .
Çağımızın son elçisi Hz. Bahaullah Saklı sözler kitabında yaratılışımız hakkında Arapça yazısıyla şöyle
buyurmaktadır.
نX ا!" ا
* :4 a تj وا: ﻡa K2 واaU2 a :3 ﺡK :U ( آ- واز:Tم ذاR : K(آ
Türkçe meâli : Ey insan oğlu !
Zatımın kadimliğinde ve narlığımın ezeliyetinde idim. Seىdeki sevgimi bildim , seni yarattım. Suretimi sana
suret yaptım, Cemalimi sana gösterdim *
نX ا!" ا
* aU3N روح ا ة أ: اذآك و: آ:(33 [ﺡaU2` a2 K33أﺡ
Türkçe meâli : Ey insan oğlu !
Yaradılmanı sevdim, seni yarattım. İmdi beni sev ki seni anıp hayat ruhunda berkiştireyim. *
 د4 ا!" ا
* 3  فa3 " أﺡ:(3 T   انa3ﺡW :(33أﺡ
Türkçe meâli : Ey varlık oğlu !
Sev beni seveyim, seni, beni sevmezsen sevgim seni sarmaz. Bunu bil ey kul *
 د4 ا!" ا
* <(F( اTو34( ا< وT H ﻡ: a رRا ﻡ+ ه3'T  د  و: وaU(4 و:3 ﺡa  اiر
Türkçe meâli : ey varlık oğlu !
Bahçen sevgim, cennetin vuslatımdır. Ona gir duraklama . Yüce melekütumuzda ve yüksek ceberrutümüzde
senin için takdir olunan budur *
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Sayın Zeynep Gön : Hz. Muhammed-in lakabı nedir anlamı nedir ? Çok değerli ve kutsal sorunuza
cevap :
İlkönce bu kutsal sorunuz, ilk olarak sorduğunuz için teşekkürle başlamak istiyorum, ayrıca
Araştırmacı olduğunuzdan dolayı sizleri kutluyorum .
Hz. Muhammed-in kutsal lakabıyla ilgili sorunuzun cevabı epey uzun ancak özet olarak bazılarını
sizlere açıklayacağımı saygı ile ifade etmek isterim .
Hz. Muhammed 40 yaşında iken İlahi vahi başlamış ve İlk olarak 96 ıncı sırasındaki ]C اAlak
sûresinin ilk beş kutsal Ayetler nazil olmuştur. Bu kutsal âyetlerin inişiyle beraber, kutsal  ا:3
Nebiyyullah lakabı ( Allah’ın peygamberi ) olarak tanınmıştır . Bazı yazarlara göre kutsal vahi 3 yıl
arayla vahi kesilmiş ve her şeyi canlandıran ilk baharın, Rahmet esen yelleri ve yağmurları gibi,
peyderpey zamana yakışır İlahi emirlerle teşrif etmiştir.. Aynı zamanda sorulan sorularla ilgili ve
geçmiş elçi ve peygamberlerinin bazılarının hadisleri ve insanların bilmedikleri bir çok şeyler vahi
yolu ile izah edilmiştir.
Bu kutsal vahyin başlamasıyla  ل اF رResulullah lakabı ( Allah’ın elçisi ) olarak tanınmış olduğu
Kur’ân-ı Kerimin 33 üncü sırasındaki kutsal  اﺡ ابAhzap sûresinin 40 kıncı mübarek "ا! اﺡ ﻡ
"3( اT ل ا وF" رH وH4 ﻡآن ﻡ  رâyetinde şöyle burulur. Muhammed sizin erkeklerinizden
birinin babası değil, fakat Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur .
Yine 48 inci sırasındaki kutsal Feth sûresinin 29 uncu mübarek âyetinde:  ل اF ﻡ  رMuhammed
Allah’ın elçisidir. Kutsal lakabı olarak yüce Allahın buyruğu ile ,  لF رResûl ( elçi ) kutsal
lakabıyla adlandırılmıştır. Sözün kısası Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde Hz. Muhammed-e, bazı kutsal
âyetlerde :3( ا اYâayuhannebıyy ve ya  لF !ا اYâayyiherresul kutsal kelimelerle hitap
edilmiştir . Bilgilerinize sunmakla beraber, sitemizin sorular ve cevaplar ile soruların cevapları
bölümlerini, inceleme lütfunda bulunursanız belki aklınıza başka sorular doğabilir . Tekrar teşekkür
eder ve sorularınızın devamını beklerim .
Sayın Buket Anar : Kıssa ne anlama geliyor ? örneğin İstiklal marşının kıssası nedir ? değerli
sorunuza cevap :
Kıssa ne demek ? değerli sorunuz daha önce sorulmuş olup, sitemizin çalışmalarım bölümündeki
sorular ve cevaplar belgesinin 8 inci sayfada cevaplanmış olduğu bilgilerinize sunulur .
Sorular ve cevaplar ile soruların cevapları bölümlerini, inceleme lütfunda bulunursanız, aklınıza
daha başka sorular doğabilir . Yine sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkür etmekle beraber, anlamlı
sorularınızın devamını saygı ile beklediğimi ifade etmek isterim .
İstiklal marşının kıssası ise : Türkiye Cumhuriyet.’nin ulusal marşı, sözleri Mehmet Âkif Ersoy’un
bestesi Osman Zeki Üngör’ündür. Kurtuluş savaşı henüz sonuçlanmadan, “İstiklal Marşı” olarak
bestelenecek şiiri seçmek için Maarif vekaleti tarafından bir yarışma açıldı. (1921) amma yarışmaya
katılan 724 şiirden hiçbiri beğenilmedi. Maarif vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) para ödülü ( 500
TL ) konduğu için yarışmaya şiir göndermemiş olan Mehmet Akif Ersoy “İstiklal Marşı” na güfte
yazmaya davet etti Akif’in iki gün sonra gönderdiği şiir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oy
çokluğuyla kabul edildi.(25 Mart 1921) Bunun ardından açılan beste yarışmasına 24 beste katıldı,
ama o sırada savaşın şiddetlenmesi yüzünden sonuç açıklanmadı. 1924 te Maarif vekaleti’nde
toplanan bir kurul, Ali Rifat bey’in Çağatay bestesini seçti. Geleneksel Türk marşlarını andıran bu
beste 1930 a değin çalındı. İstiklal Marşı bu tarihten sonra Riyaseticumhur Musiki heyeti (bu gün
Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası) şefi Osman Zeki Beyin Üngör yeni bestesiyle çalınmaya
başladı. Prozodi hataları içeren ve müzik eğitimi almamış toplulukların kolay kolay icra edemeyeceği
b.r melodik yapısı olan marşın değiştirilmesi önerilmiş, ama bir değişiklik yapılmamıştır . Saygı ile
bilgilerinize sunulur.
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Sayın Özlem Demirdaş : Ben Süleyman Hilmi Tunahan’ın hayatını merak ediyorum değerli sorunuza cevap :
Süleyman Hilmi Tunahan’ın önderlik ettiği dinsel hareket: Nakşibendi-ye tarikatına girerek halifelik alan
Tunahan, 1946 dan sonra dönemin iktidarının resmi ideolojiye bağlı imamlar yetiştirmek amacıyla İmam-hatip
okulları açması üzerine Kur’ân kursları açmaya başladı. Önceleri her imam-hatip okulunun karşısına bir
Kur’ân kursu açma sloganıyla başlayan hareket hızla gelişti. Tunahan’ın öğrencilerinin de Kur’ân kursları
açmalarıyla Türkiye’nin hemen her yanına yayıldı, Bu kurslarda Kur’ân okutup ezberletiyor, temel akaid ve
ilmihal belgeleri veriliyor,daha sonra Arapça öğretiliyordu. Tam bir tarikat düzeni içinde çalışan bu kurslarda
Tunahan öğrencilere bir şeyh olarak benimsetiliyordu. 1950 den sonra, imam-hatip okullarını bitirenlerin
yanısıra Kur’ân kurslarında yetişen Süleymancılar da imam olarak görevlendirilmeye başlandı. İmam-hatip
okullarını bitirenler doğrudan göreve atanırken Kur’ân kurslarından yetişenler ancak sınavla imam
olabiliyorlardı. Bu durum iki ayrı kökenden gelen imamlar arasında zamanla düşmanlığa yol açtı.
Süleymancılara göre imam-hatipliler dinle hiç bir ilgisi olmayan devlet görevlileri imam-hatiplilere göreyse
kurslarda yetişenler bilgisiz ve çıkarcı kimselerdi.
Bu çekişme ve çatışma içinde Süleymancılık hareketi ve kurslar hızla yayıldı ama hareket kapalı bir
cemaate dönüştü.Tunahan bütün izleyicilerince “Hatemül’evliya”(velilerin sonuncusu) sayılıyor, Nakşibendiye yöntemiyle resmine bakılarak rabıta kuruluyordu. Bu anlayış ve yapılanma kaçınılmaz olarak
Süleymancıları kendilerinin İslam’ın tek gerçek . temsilcisi oldukları düşüncesine götürdü.ve soyutlanmalarına
neden oldu..
Tunahan’ın ölümünden sonra hareketin önderliğini Tunahan’ın manevi varisi sayılan damadı Kemal Kacar
üstlendi. Kacar’ın yönetimindeki hareket dernekler aracılığıyla örgütlenmeye başladı. Kacar 1960 tan sonra
siyasal yaşama atılarak Millet partisi ve Adalet partisi’nden milletvekili seçildi ...
Sayın Özlem Demirdaş: Aslında, Yüce Allah Hz. Muhammed-e s.a.v. in Kur’ân-ı Kerim-i 23 sene
boyunca vahiy etmiş olduğu bilinen bir gerçektir . Hz. Muhammed-ın zamanında, bu mezhepçilik ve
tarikatçılık yoktur. Aynı zamanda bütün İslam âleminin rehberi Kur’ân-ı Kerimdir. Kur’ân-ı kerim’deki İlahi
buyruklar, insanlar tarafından İslam dininin bölünmemesi ve çeşitli yollara ayırmamaları için bazı kutsal
ayetlerini sizlere arz etmek istiyorum. Orjinalı Arapça olarak şöyle buyrulur .
105  ان%;:  * رة لm اب+  a)(ت واو3 ا4 ﻡC! "= ا ﻡU ا واR=T "+ ا آHT و
Türkçe Meâli : Sayın Süleyman Ateş der ki :
Kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düşüp ihtilaf edenler gibi olmayın işte onlar için ( kıyamet
günü ) büyük bir azap vardır. Âli İmran Sûresi âyet 105
153   مIﻥ- ن * رة ا2UT HC c!  وآH ذc3F " H! =قU 3X ا اC3UT  وr C3T 2UX ﻡ:Iا ا+وان ه
Türkçe Meâli :
İşte benim doğru yolum bu, ona uyun (Başka) yollar uymayın ki sizi O’nun yolundan ayırmasın! (
azabından ) korunman için ( Allah ) size böyle tavsiye etti . Enâm sûresi Âyet 153
 رة... c  اR=UT  ا ا" وR< ان اX< وF  ا!اه وﻡc! ( وﻡ وaي اوﺡ( ا+ ﺡ واc! < ﻡ" ا" ﻡوH ع8
13  رىD ا
Türkçe meâli :
O size dinden Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi
şeriat (hukuk düzeni) yaptı. Şöyle ki : Dini doğru tutun ( Allah’ın birliğine inanın ve onun gönderdiği
hükümlere teslim olun. Hurafeler karıştırıp dini bozmayın ) ve onda ayrılığa düşmeyin ...Şûra sûresi Âyet 13
Sayın Sorucu : Soru ve cevaplar ile Soruların cevapları bölümlerini, iyice inceleme lütfunda bulunursanız
belki aklınıza başka sorular doğabilir. Sitemizle ilgilenmeniz ve araştırmacı olmanızı takdirle karşılıyorum ve
anlamlı sorularınızın devamını beklerim .
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Selam ben daha 5 ay oldu kapanalı ve şimdi sadece etrafımdakileri görünce açılmak istiyorum. 17
yaşındayım ve kendi isteğimle kapandım ama galiba yapamadım ve herkes açıl diyor ama ben istemiyorum bir
taraftan da istiyor gibiyim kapanırken çok büyük bir yemin etmiştim eğer açılırsam canımı al dedim ne
yapacağım bilmiyorum lütfen bana doğru yolu gösterin. Teşekkürler
Çok değerli sorucu : Bana göndermiş lütfuda bulunduğunuz bu nazik sorunuz için, ilkönce siz, temiz bir
ruha sahip olduğunuza çok iyi anlıyorum. Bende sizleri düşünen 75 yaşında bir dede gibi, bu sorumluluktan
kurtulman için doğru tavsiyelerde bulunacağımı bilmeniz gerektiğine inanmalısın. Aynı zamanda sana
vereceğim cevabın doğruluğundan şüphen olmaması gerekir.
Sen daha 17 yaşında olduğun için sana bir kusur yoktur. Bulu çağı 18 ve ergenlik çağı 21 yaş ile düşünce
25 ve olgunluk çağı da 35 tir . Aynı zamanda : yüce Allah her zaman affedicidir. Ve Kur’ân-ı Kerimdeki
kutsal bir âyetinde şöyle buyrulur.
53  %&' = ر اﺡ * رة اq ه اc  اC4  ب+= اq  ا ان ا- ا ﻡ" رﺡS(2T X=  ا < اF" ا+دي ا3 R
Türkçe meâli sayın Süleyman Ateş der ki :
( Tarafımdan onlara) de ki : Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah’ın Rahmetinden ümit kesmeyin,
Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayan çok esirgeyendir. Zümer sûresi âyet 53
Yine başka bir kutsal âyette şöyle buyrulur :
225  ة%14 = ر رﺡ * رة اf  واH! R K3Xآ ! آ+اw "H وH  ا: q! آ ا+اw
Türkçe meâli : Allah sizi, yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz : Fakat kalbinizin kazandığı (
bile bile yaptığınız ) yeminlerden sorumlu tutar. Allah bağışlayan, halimdir. Bakara sûresi âyet 225
Diğer kutsal bir âyette şöyle buyrulur :
 T اوT  اوآH ن اهCST ﻡFآ" ﻡ" اوXة ﻡP مCI اcT=رH  انT2 ! آ+اw "H وH  ا: q! آ ا+اw
 ةKL ; ون * رة اHPT HC cT$ H " ا3 a+ آH  زا اm= واﺡU= اذا ﺡH  آ=رة اa ام ذ-NN  "  ? 'م-3Rر
89
Türkçe meâli : Allah sizi, yeminlerinizdeki lağvdan ( kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ) ötürü sorumlu
tutmaz . Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sizi sorumlu tutar. Bunun kefareti ( geleceğe bağlı olarak
yaptığınız bir yemini bozduğunuz taktirde bunun cezası ) ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden on fakiri
yedirip doyurmak, yahut onları giydirmek, ya da bir boyun (köley) hürriyete kavuşturmaktır. Bunu bulmayan
(bunları yapmaya gücü yetmeyen kimse, üç gün oruç tutsun işte yemin ettiğiniz zaman yeminleriniz (i bozman
) ın cezası budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah âyetlerini size böyle açıklıyor ki, şükredesiniz. Maide sûresi
âyet 89 yani : üç günlük oruçtan ibarettir.
Sonuç : Fikrimi sorarsanız Bu kutsal Hz. Bahaullah-ın devresinde dünya insanlarının çoğu açıktır. Ve tekrar
açılman için hiç bir kusurun olmayacağı, ancak sık sık fikir değiştirmen senin istikbalin için iyi olmaz .
bilginize sunmakla beraber hoş ve esen kalın ve çelişkili sorunların varsa çekinmeden sorunuz. Kapanmayla
ilgili sitemizin anasayfasında, çalışmalarım bölümündeki soruların cevapları belgesinin 33 üncü sayfasında iyi
bir şekilde izah edilmiştir. İyi günler dileği ile .
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Sayın Süleyman Alkaç : Bahailik sizce bir dinmidir? Değerli sorunuza cevap :
İlkönce sitemizle ilgilenme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Aynı
zamanda, araştırmacı olmanızdan dolayı sizleri takdirle karşılıyor ve tebrik etmekle beraber temiz bir ruha
sahip olduğunuzu ve gerçeği anlayışla bir arayıcı olmanızdan ötürü sizleri kutluyorum ve sizlerle tanışmayı ve
sizinle bu konuda alış veriş etmemizi çok arzulamak istediğimi saygılarımla ifade etmek isterim .
Saygı değer Süleyman bey : sorma nezaketinde bulunmanız beni cidden sevindirdi. Ancak konu çok geniş
olmakla beraber, özet olarak cevaplamak arzusundayım.
Kutsal Kur’ân-ı Kerimin onayladığı diğer İlahi kutsal eserlerdeki, Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık
gibi, Bahailik te zamanın yaşamlarına yakışan yepyeni bir dindir. Aynı zamanda uluslar arası birleşmiş
milletlerde kabul edilen bir dindir. Her hangi bir dinin mezhebine veya tarikatına mensup olmamakla beraber
bağımsızdır. Ayrı kutsal Resûlü, ( Elçisi ), kutsal kitabı, kutsal namazı, kutsal orucu, kutsal şeriatı ve kuralları
mevcut olup, dünyanın bütün kıtalarında Bahailik denen bir takvime ve ümmete sahiptir.
Prensipleri ise : Dünya dinlerinin birliği, Din ve bilim beraberce ittifakla yürümesi, Mecburi eğitim, kadın
erkek eşitliği, Dünya insanlarının birliği, Din tüm insanların birliğine sebep olmalı, gerçeği serbestçe
araştırması, bütün taassupların terki, Dünyada dil birliği, tüm dünyada barışın kurulması, ve sağlanması, aşırı
zenginlik ve aşırı fakirlik problemlerin çözümü ve ıslahı, Din, mezhep, tarikat, vatan, kent, kabile, cins, ırk,
renk farklılıklarından doğan her türlü taassubun bertaraf edilmesi, düşmanlık, kin nefret, ve bağnazlık gibi
hareketlerden uzak kalınması, birlik beraberlik, sevgi ile birleşmek gibi İlahi emirlerle teşrif eden, ve geçmiş
elçi ve peygamberlerin müjdelediği, çağımızın elçisi, yüce Allah’ın mazharı Hz. Bahaullah-ın saklı sözler
kitabından kutsal sözlerinin bir kaç kısa cümlelerde şöyle buyurur.
Dünya bir vatan ve tüm insanlar onun vatandaşlarıdır* Hepiniz bir denizin damlaları ve bir kırın
çiçeklerisiniz * Hepiniz bir ağacın meyveleri ve bir dalın yapraklarısınız *
Allah’ın Kutsal mazharlarının tümü, birbirlerinin mütemmimi ( tamamlayıcısı ) ve birbirlerinin müjdecisi ve
birbirlerinin kitaplarını kutsal şeriatlarının onaylayıcıları olmakla beraber kutsal kitaplarında, her kutsal İlahi
mazharın şifresini hiç bir kimsenin çözemeyeceği bir şifreyle teşrif edeceklerini, ancak teşriflerinden sonra,
her kutsal devrede çok az bazı insanların iman ettikleri görülür. Bunların örnekleri Kur’â-nı kerimin kutsal
ayetlerde belirlenmiştir.
Her Allah’ın mazharı teşrif ettiğinde öncekilerinin doğruluğunu onaylar ve ondan sonraki geleceğinin
müjdesini verir ve şifresini tayin eder ve her Allah’ın kutsal emriyle gönderilen Elçi-nin: Kitabı namazı,
orucu, ayrı şeriatı ve ona mensup ümmeti gerçekleştikten sonra onun dini her yerde velev ki az olsa bile, onun
doğruluğunun bir kanıtı ve bir burhanıdır. Bu hususta Kur’ân-ı kerimden örnek olarak yüce Allah Arapça
yazısıyla şöyle buyurur.
16  رىD  * رة ا8 اب+  وznf  ( ر! و-n داﺡU? ﺡc z?UF ﻡاC! " ا ﻡ:  ن4  "+وا
Türkçe Meâlinde sayın Süleyman Ateş der ki :
(İnsanlar tarafından) Kabul edildikten sonra, Allah (ın dini hakkın)da tartışanların delilleri, Rab’leri yanında
batıldır. Üzerlerine bir gazap ve onlara şiddetli bir azap vardır*
Şûra sûresi âyet 16
Sayın Süleyman bey : iltifatınıza teşekkür eder, anlamlı, yararlı ve faydalı sorularınızın devamını
beklemekle beraber, sitemizin çalışmalarım bölümlerindeki TR/AR Türkçe ve Arapça olarak , kutsal
zuhurların teşrifleriyle ilgili çok şifreler mevcut olduğu ve inceleme lütfunda bulunursanız ve takıldığınız
yerde bana yazarsanız memnuniyetle karşılayacağımı, hürmetlerimle bildirmek isterim.
Aynı zamanda, sorular ve cevaplar ile soruların cevapları bölümlerine mütalaa ettiğiniz takdirde aklınıza
daha önemli sorular doğa bilir . Saygı ve selamlar .
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<! ا< !ء ا:! Yâaliyyulâlâ Yâbahâul’ebha beni doğru yola kılavuzla !
Saygı değer Amca oğlu Sayın Murat Azazoğlu : Sitemizle yazışma lütfunda bulunduğunuz için, ilkönce
sizlere teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Ayrıca araştırmacı olmanızı takdirle karşılıyorum. Ve sizleri
kutlamak istiyorum. Aynı zamanda muhterem Mehmet bey pederinize ve kardeşiniz Ali beylere saygılarımı ve
sevgilerimi yollamakla beraber, bütün efradı ailenize selamlarımı sunar, tümünüze saadet ve mutluluklar
dilerim.
Çok değerli amca oğlu: Hayatımız bu dünyada muvakkat olduğu her zaman ve her an tüm insanlar ve bizler,
ölüme mahkum kimseleriz Dünya hayatımız uhrevi dünya için bir yatırımdır, Her insan bir gün dünyadaki
varlığının tümünü bırakarak, kurtuluşu ve dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkacağını, sizler çok iyi, soylu, ve
asil bir aileden geldiğinizi idrak eden muhterem evlatlarısınız . Allah korusun ölüm anları, her zaman bizim
başımıza gelebilir hazırlıklı olmalıyız. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde şöyle buyurur .
. 197  ة%14 ب * رة ا3 اﻡ: ن او2T ى وا2U ودوا ن  ا اد اT ا اﺡ" اﺡ * وX!
Türkçe meâli : (yol için) kendinize azık alın (da bir günaha düşmekten korunun), çünkü azığım en iyisi
((Allah’ın azabından) korunmadır. Ey akıl sahipleri benden korkun i Bakara sûresi âyet 197
Ölüm : Sizlerden uzak olmasını yüce Allah’tan niyaz eder, işlerinizde üstün başarılar, sıhhat, afiyet ve
sağlıklı yıllar ile uzun ömürler dilerim
Yüce Allah Hakiki araştırmayı kesin tabir etmiş ve Kur’ân-ı Kerimde söyle buyrulur.
*  ا اﺡ" اﺡX!
6 ات أ%OP  دﻡ" * رة اUC ا < ﻡ3'U -?!  ﻡR  ا3'T ( ا ان3U 3(! ]F H4 ﻡ( ا ان$ "+ا ا
Türkçe meâli : Ey iman edenler size fasık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber getirirse, onun
doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza
pişman olursunuz . Hucurat sûresi âyet 6
Amcanız oğlu bu fakir 14 yıl araştırmadan sonra , rüyamda hakikati buldum, Beklediğimiz Hz. Mehdi ve
Hz. Bahaullah-ın yüce Allah’ın mazharları oldukları anladım ve çağımızın elçileri olarak teşrif ettiklerine dair
iman ettim . Sözün kısası İnsanların çoğu araştırmadan tetkik etmeden bilerek veya bilmeyerek maalesef
reddettiler . Allah onları ıslah ve affetsin .
Sevgili amca oğlu : Bana göndermiş olduğun yumuşak ve nazik sözler için, tekrar teşekkür eder devamlı
yazışma lütfunda bulunmanızı ve her türlü sorularınızın devamını bekliyorum. Ayrıca sizlerin ve diğer
akrabalarımızın ahiretin en kutsalı yüce Rahmanın hidayetine muvaffak olmanıza dua etmekten başka çare
yoktur, sevgi ve saygılarımla selam eder esen kalmanız dileğiyle ...
Not Sitemizin ana sayfasında çalışmalarım bölümünde , TR Türkçe AR Arapça olmak üzere çok önemli ve
detaylı bilgiler vardır İnceleme lütfunda bulunursanız ve takıldığınız yerde yazışma yolu ile açıklanacağı
bilgilerinize sunulur . Hz. : Ali-nin çok kutsal bir cümlesinde şöyle burulur.
* (q ﻡ" اuSR "C3F " ﻡn ﻡ ا اD= - هاbir nefis Yüce Allah’ın hidayetine yönlendirilirse 70 koyun
sürüsünde daha hayırlıdır
Yanınızda Bahailer veya Bahai olmayanlar ve Arapça bilenlerle beni tanıştırırsanız veya onların Email
adreslerini bildirirseniz memnuniyetle karşılayacağımı Saygılarımla belirtmek isterim . Azametli Allah’a
emanet olun ..

http://aliazazi.net/

Ali Azazi

- 49 Sevgili Ali Bey, ilk sorum şudur: Bir peygamber kendisine vahy gelmeden peygamber olduğunu bilebilir mi? Bunu
ona Allah söylemese nereden bilecek? Biliyorsunuz Musa da bilmiyordu ve Yahya ile karşılaşana kadar İsa da ve
Cebrail’i görene kadar Muhammed de. Oysaki Nebil tarihi sayfa 35 de, şeyh Hasan Bahaullah la karşılaşıyor ve
Bahaullah ona beklenen Hüseyin olduğunu söylüyor ve sırrı sakla diyor. tarih 5 ekim 1851. Diğer bütün tarihi
kaynaklarda vahy le tanışması 1853 yılı. Bu nasıl olabilir? Bu tutarsızlığın sebebi ne? Üstelik Bahaullah nebil tarihini
gözden geçirmiş ve doğruluğuna onay vermiş? Aynı kitap sayfa 22 de şeyh Ahmed Ahsai oğlu Ali yi kaybediyor ve bunu
şöyle açıklıyor : Hepinizin beklediği Ali için onu feda ettim. 1000 yıla hitap ettiğini söyleyen evrensel bir dinin böyle akıl
dışı hurafelere neden ihtiyacı olsun? Doğruları bekliyorum teşekkür ederim.. Diğer sorularım en kısa zamanda gelecektir.
Sayın Muammer bey : İlkönce sitemizle yazışma lütfunda bulunduğunuz için teşekkür etmekle başlamak
istiyorum. İyi bir ruha sahip olduğunuzu yazınızla ifade etmişsiniz. Gönül arzu ederdi ki tüm insanlar, her hangi
bir haberi işittiklerinde kabul etmeden veya reddetmeden, temiz bir kalple, dürüst bir vicdanla araştırma
cihetine yönelmeleri istekle yapmalıdırlar. Bu İlahi kesin bir emirle, hidayetli Kur’ân-ı Kerimde Hz.Muhammed-e
s.a.v.şöyle buyrulur:
6 ات1 د * رة ا.   اGF. HT  4  اF  ا ان1. 1 U. 6V:  ا ان1* >ا ا
Türkçe meâlinde sayın Süleyman ateş der ki :
Ey inananlar, size fasık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa
bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz *
49 uncu sırada kutsal Hucurat sûresi âyet 6 Bu kutsal âyette kesin bir araştırma yapılmasının gerektiğine dair
buyrulmuştur.
Diğer kutsal bir âyette şöyle buyrulur
64 !ء4) رة ا... B  ر ل ا [ع ذن ا18و ار
Türkçe Meâlinde : Biz hiç bir peygamberi, Allah’ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla
göndermedik... 4 üncü sırasında Nisa sûresi âyet 64 Bu kutsal âyetteki mealde peygamber değil (Resûl) Elçi
olarak zikredilmiş olup ve herkesin itaat etmesi gerektiğine dair buyrulmuştur.
Diğer kutsal bir âyette :
7 ب * رة ا, ا33] B ان اB ا ا,  ا وا. 1 6  و2^>و.  ا! ل6*  و...
Türkçe Meâlinde : Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasaklarsa ondan sakının ve
Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı şiddetlidir . 59 uncu sırasında Haşr sûresi âyet 7
Bu kutsal 2 âyetteki mealde : Peygamber kelimesi yerine ( Resûl ) Elçi olması gerekirdi .
Diğer kutsal bir âyette :
 ا4  اﺹ!ي6!ر وا)>  ذ4ل ءا4 !F1 و1? 6 8 ق3F ءآ ر ل: J H86"  آب و6* 8 1 _ق اBواذ ا)> ا
* 3  ا`ه6  وا وا3]. ل4  !ر4ا
Türkçe meâlinde : Allah peygamberlerden şöyle bir söz almıştı.”Bakın,size kitap ve hikmet verdim,
sonra yanınızda (kitaplar)ı doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve ona mutlaka
yardım edeceksiniz! Bunu kabul ettiniz mi? ve bu hususta ağır ahdimi aldınız mı”? demişti . “Kabul
ettik” dediler. “O halde şahit olun, ben-de sizinle beraber şahit olanlardanım” dedi *
3 üncü sırasında Ali İmran sûresi âyet 81
Yüce Allah’ın buyurduğu, Arapça yazısıyla ve Türkçe meâlinde üstteki kutsal âyetin altına çizilen mübarek
kelimesi, peygamber yerine (Resûl) Elçi olması gerekirdi. Bu kutsal âyette Misak kelimesi yeminli muahede
anlamında ve yüce İlah istediği zaman insanların hidayeti için Elçi geleceği kesin bir tabirle buyrulmuştur.
Diğer kutsal 2 âyette :
@ ) ف. b واﺹ, ا8. -* 6  نF, 61 & ر61  *دم ا-1  *  ن3,  وH  )!ون:ء ا: ذا. &: اH& ا6و
35 – 34 اف5% ن * رة اG  و ه
Türkçe meâlinde : Her ümmetin bir süresi vardır. Süreleri gelince (onlar) ne bir an geri kalırlar, ne de
öne geçerler . (tam vaktinde batıp giderler). + Ey Âdem oğulları, size kendi içinizden elçiler gelip size
âyetlerimi anlattıkları zaman (günahlardan) korunup (kendisini) düzeltenlere korku yoktur ve onlar
üzülmeyeceklerdir * 7 nci sırasında Ârâf sûresi âyet 34 – 35
Üsteki kutsal birinci âyetin ilk kelimesi ve likülli ve her ümmetin ve kelimesi meâlde kullanılmamış
buradaki anlam geçmiş, şimdiki ve gelecek ümmetlerin de muayyen süreleri var olduğu ve (Resûl) Elçilik
rütbesinin devamlılığı yüce ve azametli Allah buyurmuştur. Bu Anlamda ki kutsal âyetlerin tümünü yazarsak
çok zaman alacağı bilgilerinize sunulur .
Asıl kutsal ve güzel sorunuza gelince :
Kutsal zuhurların tümü, (Resuller) Elçiler olarak mübarek İlahi emirlerini ilan etmeden evvel her şeyi bildikleri
ve semavi bir hikmetle anına kadar bilmemezlik hissiyle davranmaları İlahi bir emrin eseridir örnek olarak yüce
Allah hidayetli Kur’ân-ı kerimde vahi yolu ile Hz. Muhammed-e s.a.v. Hz. Musa ile ilgili şöyle buyrulur :
7

78 رة ا8!8  ا2 : وc ا2 ا  رادو- G  و-.^  ا و-. ,.  K() V.  ا ام   ان ارﺽ1"واو
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- 50 Türkçe meâlinde : Musa-nın annesine (ilham ile) bildirdik ki: “ O (çocuğu) nu emzir, başına bir şey
gelmesinden korkuyorsan (bir sandık içinde) onu denize (Nil’e) bırak, korkma, üzülme biz onu tekrar
sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız * Bu kutsal +ayette altına çizilen kelimenin meâli
peygamberlerden değil-de Elçilerden olacaktı. Aynı zamanda Arapça yazısı ile ilk kelime ve evhaynâ meâli
ilham ile değil de vahyettiğimiz olmalıydı.
Saygı değer Muammer bey : Bildiğiniz gibi, Hz. İsa ile ilgili yüce Allah şöyle buyurur:
H وا رH86Gب وا6 اc8  وآ@ واذ38 ا-. س1 ا6 س3, !وح اc3 اذ اc3 و واc -8 !  ا  ! اذآBل ا4 اذ
-1 K(( واذ آ-   ذ8 واذ ^!ج ا-  وا !ص ذ8 و!ىء اآ- !ا ذS  ن6. . e(1. -  ا[! ذHf  ا[ آU^ & واذT وا
110
ة9:!; رة ا... ت1 f:  اذc1 &Vا!ا
Türkçe meâlinde : Allah demişti ki: “Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla, hani
seni Rûhu’l-kudüs (Cebrâil) ile desteklemiştim, beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun, sana
kitâb-ı, hikmeti, Tevrat-ı ve İncil-i öğrettim, Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratıyor,
içine üfürüyordun, benim iznimle kuş oluyordu, anadan doğma körü ve alacalıyı benim iznimle
iyileştiriyordun, benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun ve İsrail oğullarını senden savmıştım, hanı
sen onlara açık deliller getirdiğin zaman ... Maide sûresi âyet 110
Buradaki kutsal âyette Hz. İsa-nın
küçük yaşta hatta beşikte iken insanlarla konuştuğu, bir kaç âyet daha buyrulmuştur.
Hz. Muhammed-e s.a.v. gelince, vahi yolu ile şöyle buyrulur:
19 – 18 – 17 – 16
;<  * رة ا1  انJ * *!4 j. 2 !ا4 ذا. * *!4 و8: 1 * ان

&T c 

!كG

Türkçe meâlinde : Ey Muhammed, onu tekrarlamak için (henüz Cebrail sana vahyi bitirmeden) dilini
depretme * Hz. Peygamber s.a.v. unutmamak için gelen vahyi henüz kendisine okunup bitirilmede acele ederek tekrarlamağa çalışırdı
âyet buna işaret etmektedir. Onu (senin kalbinde) toplamak ve (sana) okutmak bize düşer * Sana Kur’ân-ı
okuduğumuz zaman onun okuşunu takip et * sonra onu açıklamak bize düşer *
Kıyâmet sûresi Âyet 16 – 17 – 18 – 19
Aslında bu kutsal âyetlerin meâlinde, sayın Süleyman Ateş kendi kanaati ile yorumlamıştır. Biz herkesin
fikrine ve inancına saygılıyız, ancak, yüce Allah’ın amacı ondan başka kimse bilemez, Burada, yüce Allah
Cebrail veya başka bir melekten söz edilmemiştir. Burada Hz. Muhammed s.a.v. bildiği bir şeyi açıklamak
isterken, acele edilmemesi ve o açıklanmak istenilenin zamanı gelmediğini tavsiye edilmiş ve o açıklamayı
bize düşer kutsal vahi ile bildirilmiştir.
Hz. Bab : Seyyid Ali Muhammed adıyla 1844 miladi yılı rastlayan hicri yılının 1260 yılında İlahi emrini ilan
etmiş ve kutsal eserleri Acayip bir ruhaniyet içinde tilavet etmiş ve bir yerinde şöyle buyurmuştur. Resulullah
olan Hz. Muhammed-e 23 senede nazil olan Kur’ân-ı kerimin ayetleri kadar, 2 gün ve 2 gece de bana nazil
olmuştur.
Sayın Muammer bey: Bildiğiniz gibi. elimizde bulunan Kur’ân-ı Kerim de 6236 kutsal ayetlerden ibaret olup,
Hz. Bab-ın 6 yıl kutsal risaleti devam etmiş ve kutsal âyetleri Beş yüz bin den fazla ayet Hz. Bab-ın ağzından
tilavet edilmiştir . (500 000) âyet 6 yılda yalnız yazılması bile güçtür. Bu kutsal devredeki yüce Allah’ın
azametinin bir göstergesidir.
Hz. Bahaullah-ın eserleri ise tasavvur edilemeyecek kadar, ruhaniyet dolu kutsal Elvahlar, münacatlar ve
duaları da çoktur.
Sonuç : Hz Musa-nın annesine, oğlunun elçiliğini bildiğine dair vahi edilmiş Ve oğlu Hz. Musa-nın bilmemesi,
Hz. İsa-nın da annesine melek tecelli etmiş ve oğlu bir elçi olduğu bilmesi ve Hz. İsa-nın beşikte konuşması
olduğu halde Hz. İsa-nın Allah’ın elçisi olduğuna bilmemesi ve Hz. Muhammed s.a.v. insanlar tarafından
 ا3 دق اF ا38G ( Muhammed, Essâdık, Elvad, El’emin) kutsal lakaplarla adlandırılan ve çok muhterem,
kutsal bir şahsiyete sahip oldu bilinmesi ve Hz. Muhammed s.a.v. kendisinin mukaddes bir zat olduğuna
bilmemesi düşünülemez. Râhip Buhayra adında bir Hıristiyan tarafından müjdelenmiş Selmân Elfârisi
hazretleri, İran-dan Suudi Arabistan-a kadar Hz. Muhammed-in likası için ve onula müşerref olmak amacıyla
yaya olarak gelmesi düşünülürse ve Hz. Ali-nin annesi rahminde iken, muhterem Hz. Êmine putlara
tapmaması için mani olurken ve bir çok rivayetçiler tarafından dile getirilmiş olduğu, Hz Muhammed-in
bilmemesi asla tasavvur edilemez.
Sayın Muammer bey : bu kutsal yüce Allah’ın Mazharları, Resulleri, Elçileri doğduklarından suud larına
kadar, eksiksiz olarak her şeyi geçmişi, hazırı ve geleceği ve neler olup biteceğini bilirler. Ancak, açıklama
yetkisine , ta ki zamanın gelmesine kadar bekledikleri ve bilmemezlik gibi davranışları İlahi bir azametin
hikmeti ve semavi bir iradenin eseridir.
Sözlerimi burada noktalarken sizlerin araştırma hevesinizi kutluyorum ve takdirle karşılıyorum. Esen
kalmanız dileği ile anlamlı sorularınızın devamını beklerim.
Not : sorularınızın cevapları bazen biraz gecikir çünkü sorular her taraftan gelmektedir. Aynı zamanda
sitemizin ana sayfada, çalışmalarım, sorular ve cevaplar ile soruların cevaplarındaki bölümleri inceleme
lütfunda bulunursanız, bazı soruların tekrarlanmamsı için ve aklınıza daha başka sorular doğabilir
düşüncesiyle hatırlatmakta daha yararlı olacağı saygılarımla ifade eder iyi ve neşeli günler dilerim.
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Sayın Büşra Yavuz : Hz. Muhammed-in kutsal ismi Kur’ân-ı Kerimde hangi sûre ve hangi âyetlerde
geçmişti. değerli ve kutsal sorunuza cevap :
Haz. Muhammed s.a.v. Kur’ân-ı Kerimdeki kutsal vahide dört ayrı sûrede yalnız dört defa tekrarlanmıştır.
Bu kutsal sûrelerin adları ve mübarek âyetleri Arapça yazısıyla ve Türkçe meâli şöyle geçmektedir.
? ي اF) و8  اn " c32 < z2( " وﻡH!2 < اU32  اUR ن ﻡت اوF اc3R " ﻡK R  لFوﻡ ﻡ  ا ر
144 -$ ل ان$  رةF * "آPا.
Türkçe meâlinde sayın Süleyman ateş derki :
Muhammed sadece bir Elçidir. Ondan önce de Elçiler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz
ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz.? Kim ökçesi üzerine geriye dönerse, Allah-a hiç bir ziyan
vermez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır * 3 üncü sırasındaki Ali İmran sûresi âyet 144
40 -$  رة اﺡ ابF *  ء:8 H! " وآن ا3( اT ل ا وF" رH وH4ﻡآن ﻡ  ا! اﺡ ﻡ" ر
Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah-ın Resûlü ve peygamberlerin.
Sonuncusudur * Allah her şeyi hakkıyla bilendir . 33 sırasındaki Ahzâb sûresinin 40 ıncı kutsal âyeti .
2 -$   رة ﻡF * !  واTlF ( =ﻡ( ا ! ل < ﻡ  وه ا ] ﻡ" ر! آ$ﻡ( ا و ا ا' ت و$ "+وا
İnanıp iyi amel işleyenlerin Rab’leri tarafından Muhammed-e indirilen gerçeğe inananların günahlarını da
(Allah) örtmüş ve hallerini düzeltmiştir . 47 nci sırasında Muhammed sûresi âyet 2
N ه ﻡ" ا4 و: هF   اi ﻡ" ا ورn  نqU3 ?اF C رآT (! =ر رﺡءHاء < ا8 اcC" ﻡ+ ل ا واFﻡ  ر
29 -$ U= رة اF ... ?  ا:  وﻡ- رU ا:  ﻡa? د دXا
Muhammed Allah-ın Elçisidir. Onun yanında bulunanlar, kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında
merhametlidirler. Onların rükû ve secde ederek Allah-ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Yüzlerinde
secdelerin izinden nişanları vardır. Onların Tevrat taki vasıfları ve İncildeki vasıfları da şudur ...
48 inci sırasında Feth sûresinin 29 uncu ve sûrenin son kutsal âyetidir.
Sayın Büşra: Hz. Muhammed s.a.v. Arapça yazısıyla 4 kutsal harfleri sayısınca bu 4 yerden başka kutsal
ismi Kur’ân-ı kerimde geçmemektedir, Bilgilerinize saygı ile sunmakla beraber araştırmacı olmamanızdan
ötürü sizleri kutluyorum ve takdirle karşılıyorum.
Ayrıca sitemizin ana sayfasındaki sorular ve cevaplar ile soruların cevapları inceleme lütfunda bulunursanız
belki aklınıza daha önemli sorular doğabilir düşüncesiyle anlamlı ve yararlı sorularınızın devamını beklerim .
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- 52 Saygı değer ve muhterem Muammer Bey :
Bahailikte Zuhûrullah nazariyesini açıklayabilirmisiniz birinci değerli ve kutsal sorunuza cevap :
(Zuhûrullah) Yüce Allahın kutsal mazharı anlamını taşır. Semâvi vahiyle teşrif eden, geçmiş bütün Rahmânın kutsal elçilerinin müjdeledikleri Külli zuhur Hz. Bahaullah-tır. Aslında, kutsal Resullerin tümü, yüce Allahın
temsilcileridirler. Bu kutsal varlıklar, yüce Allah’ın 99 kutsal isimlerle vasıf edilmelerine sahiptirler. Ancak
önceki insanların bu anlama kabiliyetleri câhiz ve hazır olmadıklarından Ulûhiyet vasıfları, bu kutsal hakikatten
perdelenmiş, örtülü ve bu ana kadar muamma bir şekilde kapalı kalmıştı.
Önceki kutsal kitaplarda müjdelenen ve Allah’ın günleri olarak tanınan, Bu kutsal devrede Tüm insanlara vâd
edilen Allah’ın Bahası ( Cemâli ) ihsan edilmiştir. Bildiğiniz gibi, Kur’ân-ı Kerimde şöyle buyrulur.
5
=< ر * رة اﺏاه6] & ﺹر6 تR c ذ-.  انB ر وذآ!ه م ا1ت ا ا8k  اc 4  ان ا)!ج1l   18 ار3,و
Türkçe Meâli, Sayın Süleyman Ateş derki :
Andolsun biz, Musa’yı da “kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar, onlara Allah’ın günlerini (geçmiş milletlerin
göndermiştik. Şüphesiz bunda sabreden, şükreden
sırada: İbrahim sûresi âyet 5

başlarına gelen olayları) hatırlat” diye âyetlerimizle birlikte
herkes için âyetler (ibret verici işaretler) vardır * 14 üncü

14
<!1 ن * رة ا6  آ ا8  4 يT B ن ام ا:! > (!واm  ا1* > &4
Türkçe Meâli : İnananlara söyle: Allah’ın (kafirlere ceza vereceği ) günlerinin geleceğini ummayanları afetsinler ki
toplumu, yaptıklarıyla cezalandırsın *
Biz herkesin fikrine saygılıyız. Ancak, Orjinalında, küçük ve kalın harflerle yapılan yorum, kutsal âyetlerde
mevcut olmadığı gibi, Allah’ın günleri, müstakbel zamanda geleceğine dair düşünülmemiştir.
Sevgili Muammer beyciğim, İlkönce bu bilgilere sahip olduğunuzu ve büyük bir hevesle bazı yerleri
araştırmakla meşgul olduğunuz için sizleri kutluyorum ve şahsınızı takdirle karşılıyorum,
2 inci değerli sorunuz (Tevhid dininde şefaat etme, şefaat dileme yoktur. Bahai kaynaklarına göre bu aynen bu şekilde devam
sorunuza cevap:

etmekte midir?) değerli

Yüce Allah’ın tüm kutsal mazharlarında zerre kadar tereddüt ve şüphe edenlerden olmamamız gerekir.
Azametin varlıkları, affetmeye, bağışlamaya gufran ve şefâat etme ve şefaat dileme olanağına sahip ve
haizdirler. Çünkü bu İlahi Elçiler, Rahman ve Rahim olan Allah’ın ahd ve misakın vahi merkezleri ve ilahi
zuhurun tecelli ettiği heykellerdir. her şeye can veren güneşin ışınları gibi, olmakla beraber, insanların
hidayetini sağlayan ulûhiyetin (hulûl-lisi ) değil de Ulûhiyetin mümessilleridir. Bu varlıkların mübarek
ağızlarından çıkan her türlü kutsal sözlerin ilahi vahiyle kesin olarak bir emir ve bir buyruk olduğu, zamana ve
mekâna göre yakışacak şeriat ve kurallarla, insanların anlayabileceği bir dille ve onların kabiliyetleri alabildiği
kadar, Ruhen ve bedenen terbiye etmek, hidayet yolunu öğretmek maddi ve manevi olarak her türlü yararı
sağlamak için teşrif etmişlerdir. Örnek olarak Hz. Muhammed-e s.a.v. tüm insanlara hatırlatmak için şöyle
buyrulmuştur
3–2
=1)  " * رة ا-"  ا ى * ان ه ا وU[1 و
Türkçe meâli : O havadan konuşmaz O (na inen Kur’ân veya onun söylediği sözler), kendisine vahyedilen vahiden
başka bir şey değildir * 53 üncü sırada Necm sûresi âyet 2 – 3
Yüce Allah’ın elçisi vasıtasıyla Af etmek , bağışlamak gufran dilemekle yetkili olarak belirleyen bazı kutsal
âyetler:
159
;ان5  رة ل... ! ا-. (!  و]ورهm وا1 C. ....
Türkçe meâli : ,,,, Öyleyse onlar (ın kusurların) dan geç, onlar için mağfiret dile. (Yapacağın) iş (ler) hakkında
onlara danış ,,,, Âli İmran sûresi âyet 159
14 A!ﺏBC( ر ر" * رة اD Bن ا. (!واm ا وG(F">روه وان ( ا و. 6 وا3   واود6: ا ان  ازوا1* >ا  ا
Türkçe meâli : Ey inananlar eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır .Onlardan sakının.
Ama affeder, (kusurlarından) geçer bağışlarsanız muhakkak ki Allah’ta çok bağışlayan çok esirgeyendir. ( Oda
sizi bağışlar) * 64 üncü sırada Teğâbün sûresi âyet 14
Bu kutsal âyetin meâlinde Ey inananlar tercümesi yerine Ey İman edenler olması gerekir. Çünkü bazı kişiler
Hz. Muhammed-e inanır fakat onun kurallarını uygulamaz. Ancak İman edenler hem inanmış hem kuralları
yerine getirenler manası taşır. Aynı zamanda üsteki Arapça yazısıyla altına çizilen son kutsal kelimesi
bağışlamak yerine gufran etmek manası taşır. Buradaki anlamda, yalnız elçiler değil İman edenler de gufran
ediyor .
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- 53 62 ( ر ر" * رة ا)رD B(!  ان اm وا1 Kf] 8 ذن.  ] n ذا اذ ك.   ورB  ن1? > اcf او....
Türkçe meâli : ... ( ey Muhammed) senden izin alanlar, işte onlar, Allah’a ve Resûlüne inanan kimselerdir.
Bundan dolayı bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah’tan
mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 24 üncü sırada Nûr sûresi âyet 62
Bu kutsal âyetteki anlam : Onlar ki Allaha ve resûle iman etmiş olmalarına rağmen, bazı işleri için resûlün
istediğine izin vermesi gerektiği gibi, gufran etmesine bağlanmış olduğu buyrulmuştur.
31
;ان5 ( ر ر" * رة لD B وا6  ذ6 !(m وB ا6G - . B ن اG 1& ان آ4
Türkçe meâli : De ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.
Allah bağışlayan, esirgeyendir * 3 üncü sırada Ali İmran sûresi âyet 31
Buradaki kutsal ayetteki amaç : Allah sevgisi yetmiyor. Allah’ın emriyle Hz. Muhammed-e mutlaka resûlün
kurallarına uymak ta gerekli olduğu söylemesi için buyrulmuştur.
Yüce Allah’ın ihsanıyla bizlere gönderdiği elçiler: istedikleri insanlara Affetmeğe, bağışlamaya, şefaat etmeğe
ve hidayet etmeğe azametli Allah tarafından tam yetki verilmiş olduğu bilinen bir hakikattir.
10 DCE * ا8k !ا:? ا. B  ا3 ه8 .  ( و اوo61 8 . o6 8. 3 ق ا. B ا3 B  ن ا8  اc  >ان ا
Türkçe meâli : Sana biat edenler (İslam uğrunda ölünceye kadar savaşmak üzere sana söz verenler) gerçekte Allah’a
biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine bozmuş olur. Ve
kim Allah’a verdiği sözü tutarsa Allah ona büyük bir mükâfat verecektir. 48 inci sırada Feth sûresi âyet 10
Muhterem Muammer bey : (Yoksa Allah’la aramızda aracılar varmıdır?) Anlamlı sorunuza teşekkür etmekle cevabım
Elbette vardır. Biz insanlar yüce Allah’ın vahyini onun yüceliğinden almaya tahammül gücümüz yoktur. O
kutsal varlıktan ezelden ebede devam eden lütfu ile bütün beşer, ancak ve ancak kutsal resuller aracılığı ile:
her türlü hidayeti onların getirmiş olduğu kuralları uygulamakla nail olunabilir. Onlarla konuşmak O yüce zattan
feyiz almak, gönderdiği elçinin talimatları vasıtasıyla alınabilir.
Değerli Muammer bey : (Bu aracılara değinmeden onların adını kullanmadan Allah^la konuşabilirmiyiz? Her şeyi yalnızca
Allah’tan ve Allah lafzını kullanarak isteye bilirmiyiz?) Başka yol olmadığı gibi, onların dışındaki yolların tümü kapalıdır.
Sizleri tebrik ederek, çok kıymetli sorunuza Kutsal âyetlerle cevaplayacağımı bilgilerinize sunmak isterim.
Dikkatle izlenmesi gereken kutsal âyetler:
80
!ء4) * رة اk("   ك1 ار8.    وBع اS ا3,.  ا! لj[ 
Türkçe Meâli : Kim Resûl-e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse (çevirsin) biz seni onların
üzerine bekçi göndermedik * 4 üncü sırada Nisa sûresi âyet 80
64

!ء4) * رة ا8"  ا  رBوا ا3:  (!  ا! لm واB(!وا اm. ؤك: (  ا ا8p  و ا  اذB  ر ل ا [ع ذن ا1و ار

Türkçe meâli : Biz hiç bir peygamberi Allah’ın izniyle itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik. Eğer
onlar, kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler, Allah’tan günahlarını bağışlanmasını isteseler ve resul de
onların bağışlanmasını dileseydi, elbette Allah’ı affedici, merhametli bulurlardı 4 üncü sırada Nisa âyet 64
Bu kutsal âyette, gönderilen elçinin itaati olduğu ve yalnız yüce Allah’tan bağışlanması dileseler bile yetmiyor
elçinin gufranı da gerektiğine dair buyrulmuştur.
80

AﻡH;[ ن * رة ا8 اc1 و)! هUG -'4 Bء ا! ا: ذا. B ا ذن اHl -  و آن ! ل ان....
2145 = 141 910 66 241 5 782

Türkçe meâli : Hiç bir elçi Allah’ın izni olmadan bir mu’cize getiremez. Allah’ın emri geldiği zaman hak yerine
getirilir ve işte o zaman (Allah’ın âyetlerini) boşa çıkarmağa uğraşanlar hüsrana uğrarlar* Mu’min Ayet 80
Üstteki kutsal âyetlerde: Allahın izniyle gönderilen Elçilere itaat edilmesi gerektiğine ve son âyette Allah’ın izni
olmadan hiç bir mu’cize getirilemez buyrulmuştur.
Aynı zamanda, Üstteki Arapça

yazısıyla altında çizilen kutsal
Hz. Muhammed
Hz. Bab
Hz. Bahaullah
.
kelimelerin ebced değerleri top53 Ahmed şifresiyle
142 Kaim şifresiyle
156 Kayyum şifresiyle
lamı, teşrif eden Hz.Muhammed
1 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
2 İsimle teşrifi
ve gelecekte teşrif edecek Hz.
92 Muhammed adıyla 202 Ali Muhammed adıyla 238 Hüseyin Ali adıyla
Bab ile Hz. Bahaullah-ın şifreleri
362 Resulullah lakabı
71 Babullah lakabıyla
75 Bahaullah lakabıyla
mükemmel bir şekilde, yandaki
351 Kur’ân kitabı ile
63 Beyan kitabı ile
165 Akdes kitabı ile
ebced hesaplarıyla eşitlenmiş + 63 Mübarek yaşı ile + 31 Mübarek yaşı ile
+ 76 Mübarek yaşı ile
olduğu görülür toplam : 2145 ------- 922 ------------- + ------------ 511 -------------- + ------------ 712 = 2145
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16

 * رة ارى33] اب3  وq'D  ر  و31 H'" داT"

 qT ا3  B ا-.  ن:G >وا

1749 = 35

517

76 90 66 90

78

797

Türkçe Meâli : (İnsanlar tarafından) kabul edildikten sonra, Allah’ın dini hakkında tartışanların delilleri, Rab’leri
yanında batıldır. Üzerlerine bir gazap ve şiddetli bir azab vardır. 42 nci sırada Şûrâ sûresi âyet 16
Üstteki kutsal âyette: bilindiği gibi, Dünyanın bir çok ülkelerinde, İnsanlar tarafından, Hz. Muhammed, Hz. Bab
ve Hz. Bahaullah-ın kutsal zuhurları kabul edilmiş ve hatta birleşmiş milletlerde resmi bir din olduğu, Kutsal
kitapları, namazları, oruçları, şeriatları ve milletleri mevcut olduğu bilinen bir gerçektir. Aynı zamanda, kutsal
âyetin baş tarafındaki kutsal kelimelerinin altındaki ebced toplamları, 3 kutsal zuhurun şifreleri ilginç bir
hesapla, teşrif ettikleri gibi, çağımızın son elçisi Hz. Bahaullah-ın şifresi ayrı olarak yine alttaki ebced
hesaplarıyla eşitlenmiş olduğu görülür. Üstteki altı çizilen kutsal kelimelerinin ebced toplamları : 1749
Hz. Muhammed
Hz. Bab
----Hz. Bahaullah
.
92 Muhammed adıyla 202 Ali Muhammed adıyla 238 Hüseyin Ali adıyla
Hz. Bahaullah
.
362 Resulullah lakabıyla 71 Babullah lakabıyla
75 Bahaullah lakabıyla
1269 Risaletin başlangıcı
351 Kur’ân kitabı ile
63 Beyan kitabı ile
165 Akdes kitabı ile
2 İsimle teşrifi
4 Harfli Kur’ân
4 Harfli Beyan
4 Harfli Akdes
238 Hüseyin Ali
23 Risalet yılları
6 Risalet yılları
40 Risalet yılları
75 Bahaullah
+ 12 İmamlar
+ 18 Diri harfler
+ 19 Havariler
+ 165 Akdes kitabı
844 ------------- + ------------- 364 -------------- + --------------- 541 = 1749 ------------------- 1749
Üstteki kutsal hesaplar, bu kutsal zuhurların dışında bütün dünyada 3 şahısla eşitlenmesi mümkün olmayan bir hesaptır.
Çünkü semavi bir azametten kaynaklanan ve gerçekleşmeden yaklaşık 1300 sene önce ilahi bir vahi ile düzenlenmiş
olduğu, Okuyan saygı değer kardeşlerimizin bilgilerine sunulur.
47 – 46 – 45 – 44
K! * رة ا:" 1 3"  ا61 8. *   ا1 1[, J * 8  1  >) * &و4 اn 1  ل, و
Türkçe meâli: Eğer o, bazı laflar uydurup bize iftira etseydi * Elbette ondan sağ elini (gücünü kuvvetini) alırdık * Sonra
onun can damarını keserdik * Sizden hiç kimse buna engel olmazdı * 69 uncu sırada Casiye âyet 44 – 45 – 46 – 47
Kutsal âyette : İnsanların, hakiki yoldan sapmamaları için, her hangi bir yalancı veya iftiracı, ben Allah’ın elçisiyim
iddiasında bulunursa, yüce Allah onun can damarını kesmeye ve onun bu yöndeki her hareketini engelliyecek ve yok
edeceğine dair, buyrulmuştur.
105
LMN وز  * رة اH8,   م ا, @. 8 اK[G. V,ت ر  وl  ا> آ(!واcfاو
Türkçe meâli : İşte onlar Rab’lerinin âyetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa çıkan kimselerdir.
(yaptıkları işler tamamen boşa çıktığından) kıyamet günü onlar için bir terazi kurmayız (veya onlara hiç bir değer vermeyiz.)
23
تN)  >اب ا * رة اcf واو-8" ا  رf cf اوV, وBت اl وا> آ(!وا
Türkçe meâli : Allah’ın âyetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir ve
onlar için bir azab vardır * 29 uncu sırada Ankebût sûresi âyet 23
Üstteki kutsal son 2 âyette, bir tanesi Rab, diğeri ise : Allah adları ile tabir edilmekle buyrulmuştur. Kutsal âyetleri ve
kutsal zuhurun gelişiyle ilgili ve lika kelimesi : yüz yüze karşı buluşma manası taşıdığı gibi, o kutsal zuhuru bu kutsal
adlarla hidayetli vahiyle isimlendirilmiş olduğu, yüce azametin bir buyruğudur. Acaba biz insanlar olarak bu adlara layık
olmadıkları nasıl düşünebiliriz .
Bu tabir ve minvalde kutsal âyetler vardır. Sevgi ve saygılarımla ifade etmek isterim. Ayrıca göndermiş lütfunda
bulunduğunuz, o yazılar için teşekkür eder, anlamla sorularınızın devamını saygılarımla beklerim . Esen kalmanız
dileğiyle ,,,
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Sayın İbrahim bey : Tekrar bizimle yazışma lütfunda bulunduğunuz için teşekkür etmekle
başlamak istiyorum.
Sorular ne olursa olsan hiç bir zaman dert açmaz, bilakis hakikatin aydınlanmasına ve İlahi
azametinin tecelli etmesine neden olabileceğine bilgilerinize sunulur.
Geçmiş kutsal devrelerde teşrif eden yüce Allah’ın kutsal zuhurları gibi, bu kutsal devrede, tüm
dünya ülkelerindeki insan toplumunun yararına, yepyeni bir şeriat ve insan âleminin birlik sancağını
yükseltmek amacı ile bütün beşer neslinin mutluluğu için yeni bir yasayla: Vatan, millet, cins, renk,
ırk, din, mezhep, tarikat çekişmelerini, bertaraf etmek, kin, nefret, düşmanlık sebepleri ortadan
kaldırmak, Büyük barışın bütün dünya kıta’larına gerçekleşmesinin zamanı geldiğini, insanlara izah
etmek için, vad edilen yüce Allah’ın lütfu ile gönderilen Hz. Bahaullah-ın eserleriyle bildirmiştir.
Kutsal bazı sözlerinde şöyle buyurur.
Dünya bir vatan ve insanlar onun vatandaşlarıdır * Hepiniz bir ağacın meyveleri, bir dalın
yapraklarısınız *
Ey Ruh oğlu!
En çok sevdiğim şey insaftır. Bana rağbetin varsa ondan yön çevirme, güvenimi kazanmak
istiyorsan ondan gafil olma. Bir şeyi başkalarının gözüyle değil kendi gözünle görür ve
başkalarının bilgisiyle değil kendi bilginle bilirsen buna muvaffak olursun, Gereğini artık sen
düşün, Bu benim sana bir ihsanım, senin için bir inayetimdir. Onu gözden ırak tutma .
Bu devirde her konuyu içeren bir kitabı aynen uygulamak mümkün mü ? değerli sorunuza gelince :
Bu kutsal devrede, her şeyin hal çaresini çözmeye ve her şeyi ıslah etmeğe, Hz. Bahaullah-ın
kutsal kitabında ve bazı levihlerinde belirlemiş olduğu ve aynen uygulamak mümkündür. Ancak
ezelden beri yüce Allah’ın inayetiyle gönderilen kutsal mazharların yasalarına, insanlar karşı gelmiş
olduklarından, yüce azamet insanların başına bir çok felaketler yağdırmıştır
Bu hususta insanlar eğer Allah’ın yasasını uygulamış olsalardı, onlara ne inayetler şamil
alacaklarına Kur’ân-ı Kerimde örnekler çoktur. Ancak sözü uzatmamak için iki kutsal âyette şöyle
buyrulur.
!ى ان, اه& ا. ن * ا6  آ ا8 )> ه.  آ> ا6ء وارض و8  !آت  ا1G(  ا, ا وا1* !ى,و ان اه& ا
97 – 96
اف5% ن * رة ا8V   وه1 
Türkçe meâlinde sayın Süleyman Ateş der ki :
( O ) ülkelerin halkı inanıp (Allah’ın azabından) korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden
bolluklar açardık. Fakat yalanladılar, biz de onları kazandıklarıyla yakaladık * Peki ( O ) ülkelerin
halkı, geceleyin, kendileri uyurlarken azabımızın onlara gelmeyeceğinden emin midirler ? 7 inci
sıradaki Ârâf sûresi âyet 96 – 97
Değerli İbrahim bey : Yüce Allah’ın yasaları daima insanların hidayeti, huzur ve refahları için kutsal
zuhurlar aracılığıyla gönderilmiş ve uygulaması kolay olmasına rağmen, ilk yaratışlarından şu ana
kadar maalesef tatbik edilmemiş ve o ülkelerin büyükleri tarafında reddedilmiştir. Aslında yazılması
gereken çok örnekler mevcut olduğu ancak zamanımız kısıtlı bu kadar gönderebildiğimi
saygılarımla ifade eder, anlamlı sorularınızın devamını beklerim. Esen kalmanız dileğiyle .
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Hocam uzun bir aradan sonra tekrar merhaba: mehdinin asıl geliş sebebi nasıl ve ne şekilde
olacaktır ve en büyük işareti nedir? teşekkürler.
Sayın Özden bey : Merhabanızı samimiyetle ve memnuniyetle karşılıyorum, ayrıca Araştırmacı
bir ruha sahip olduğunuz için takdirle sizleri kutluyorum . Hz. Mehdinin asıl geliş sebebi nasıl ve ne
şekilde olacaktır ve en büyük işareti nedir. Değerli ve kutsal sorunuzun cevabı çok uzun ve geniş bir
zamanla, izah edilebilir, Ancak onun tarihiyle ilgili kitabı okumakla ve onun kutsal eserlerini
incelemekle bilinir. Okulların tatilinde yanıma gelme lütfunda bulunursanız Türkçe ve Arapça olmak
üzere çok kitaplar vardır. Aynı zamanda, gerçek hakikatin aydınlanması için her kesin okuması
gerekliliği bilinmelidir .
Yüce Allahın kutsal kitaplarında vâd edilen Bu kutsal zatın teşrifi ile, İnsanların yeni yasalara
hidayet edilmeleri için diğer kutsal elçiler gibi, yüce Allah’ın lütfu ile gönderilen bir elçidir . Ve
insanları bu mübarek Hz. Bahaullah-ın kutsal devresine müjdeleyici olarak geçmiş insanların
görmediği ve hayal bile edemediği bu son buluşların nimetlerine kavuşacaklarına dair daha önce
(م4 اP<Q5 دقF(! ا: Hz. Cafer Essâdık kutsal hadiste buyurduğu gibi :
( ( !` q4  ![)  وK8 ي   رأت و أذن38 زن ا-. GFدت دي ا3ا
Kutsal sözlerinin gerçekleştiği bilinen bir gerçektir. Sayıları mümkün olmayan yüce Allah’ın
insanlara ihsan ettiği son
buluşlar, müjdelenen küllü zuhur olan Hz. Bahaullah-ın kutsal devresinde gerçekleştiği her kesin
bildiği bir hakikattir. Fakat yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde buyurduğu gibi :
!6  ا6(   ى ا8  ر ل6V: 86. اR  ﻡ!مS !لK"!ة  اد   ر ل ا آ ا ؤن * و
بG م  ط * واﺹ4 م ا !اه و4 د * و8J م ح ود و4 4 K > آ3,. > ك6  و انR  ﻡ!مS ن * و, ,!. آ>  و,!(.
* !6  آنC6. !.6 K.    وآ>ب3
Yalnız bu kutsal devrede değil geçmiş kutsal devrelerde de, yüce Allah’ın temsilcileri her teşrif
ettiklerinde insanlar karşı gelmiş ve kutsal zuhurları inkar etmişlerdir . Bu Örnekler çoktur, sizleri
yormamak için fazla yazmadım ve bu kutsal âyetlerin meallerini çok iyi bildiğiniz için Türkçe olarak
yazmadım .
En büyük işareti nedir sorunuza gelince : Yüce Allahın Kur’ân-ı Kerim kitabında, Hz.
Muhammed-e s.a.v. buyrulan kutsal vahide şifreler çoktur ve sitemiz de kesin hesaplar vardır.
Aslında bu hesapların hiç biri olmazsa bile, bu kutsal zuhurun teşrifi, onun kutsal âyetleri Yeterlidir.
Bu kutsal âyetlere bir göz atmak isterseniz sitemizin, AR yani Arapça bölümündeki ( - ."'!ة ) ا
Q اbölümüne geçtiğiniz takdirde Hz. Mehdi-nin bazı âyetleri mevcuttur, Bilgilerinize sunulur.
Tekrar benimle yazışma lütfunda bulunmanız beni memnun etti ve anlamlı sorularınızın devamını
beklerim . Esen kalmanız dileğiyle ...
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Bahai topluluklarına göre İSRAFİL aleyhisselam ın teşrifleri ne şekilde olacaktır? ibadet şekilleriniz tam
olarak nasıldır? teşekkürler.
Sayın Özden bey : kutsal sorunuzla ilgili İSRÂFİL aleyhisselâm veya diğer melekler için her hangi bir açıklama
yapmak, haddimi aşar, İlahi azametten başka onların mahiyetini yalnız yüce Allaha aittir, Fakat surda üfürmek gibi
Anlam yüce zat Kur’ân-ı kerimde bir açıklama buyurmuş ki : Hz. Adem için :
9  ةKO3  رة ا... c ﻡ" روﺡc =  وr اF N
72  " رة ص4F c  اC2 : ﻡ" روﺡc K`=  وcU F  ذا29  %OP " رة ا4F c  اC2 : ﻡ" روﺡc K`=  وcU F ذا
49  ان%;:  ل... ( ﻡ" روﺡc (`=( 4 K(' اﺡ:U ان ا-(!وﻡ ا
12  %P)  رة ا... ( (=`(  ﻡ" روﺡ4 K(' اﺡ:Uوا
99 S آ... C4 (هC?  ا' ر: =  و110 ان%;:  ل... : ا !ذI  نHU  =(U 49 ان%;:  ل... ا !ذن اI  نH c = 
 اىc = N ء ا8 " ارض ا ﻡ: "ء وﻡX ا: "] ﻡC'  ا' ر: =  و51 U  نX( !اث ا< ر4 ا' ر ذا ه ﻡ" ا: = و
73  مIﻥ- ا' ر ا: =(   مa اc ا ] وc R 20   م ا  قa ا' ر ذ: =  و68 %&' ون اm( مR ذا ه
87 8;@  ارض ا: " ات وﻡX ا: " ا' ر = ع ﻡ: =(   م102 WX R زر+) ا?ﻡ"  ﻡP  ا' ر و: =(  م
13 Z P  واﺡة ا-`=  ا' ر: =  ذا18 Y4@  ا4 ن ا اTU  ا' ر: =(  م
Üfürmeyle ilgili kutsal ‘âyetlerin Türkçe meâlini bildiğiniz için yazmadım fakat üfürme anlamı yalnız yüce ِllah veya
onun elçisi ilahi bir emirle iman ruhu üflenebilir. Melekler değil bilgilerinize sunulur.İbadet şekilleriniz tam olarak
nasıldır değerli sorunuza gelince : Namaz ve ibadet tektir toplu namaz ve ibadet Bahailikte yoktur ferdidir hiç bir Allah’ın
kulu diğeriyle Cenaze namazı hariç diğer bir şahısla kılamaz Büyük , orta ve küçük namaz olarak üç çeşit namazımız
vardır. Büyük namaz 24 saat olmak üzere istenilen saate kılınır, kılması 5 – 8 dakika-dan ibarettir orta namaz ise sabah ,
öğlen ve akşam 3 defa kılınır 3 – 5 dakika-dan ibarettir, Küçük namaz ise 2 satırdan ibaret öğlen zamanından gün batışına
kadar istenilen saatte kılınır . İbadet şekli insanlara bırakılmıştır hangisini isterse birini seçer kılabilir, İlginize teşekkür
etmekle beraber esen kalmanız dileğiyle, sorularınızın devamını beklerim .

Sayın hocam size sormuş olduğum ilk sorumda gerçekten saygıya değer bir bilgi birikiminizin olduğuna
kesinlikle şahit oldum.eğer müsaade ederseniz bir sorum olacak: Bahai olabilmek için illa alevi soydan
gelinmiş olması şart mıdır? Yani alevi olmayan Bahai olamaz mı? Şartları ve tescili hakkında bilgi verirseniz
size minnettar kalacağım. Sağlıklı bir ömür geçirmeniz dileğiyle. Saygılar sunarım.
Sayın vefa soydan : İlk önce yazıma yanıt verdiğiniz için teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Aynı zamanda nazik
sözleriniz ve bilhassa hakikate yönelmiş değerli bir araştırmacı olmanızdan dolayı sizleri kutlamak ve tebrik etmek
İstediğimi, 75 yaşında bir dede olarak yüce Allah’ın rızasından başka bir amacım olmadığı ve insanların bazı sorunlarına
yararlı olmak benim için en büyük mutluluktur. Bilhassa ruhani ve iman yolunda olursa kutsal eserlere dayalı olmak
kaydıyla cevaplarım olacağı bilgilerinize sunulur.
Sorunuzun cevabına gelince: Yüce azamet insanları doğru yola, dürüstlüğe, birbirlerini sevmeye ve herkesi hakkını
korumak amacıyla, ruhen bedenen terbiye etmesi için insanlara ezelden beri Allah’ın elçileri nasıl gönderdiyse her lüzum
olduğu, zamana yakışacak bir yasayla sonsuzluğa dek bir mürebbi göndereceğine dair yüceliğine bir ahd almıştır sözün
kısası daha evvel belirttiğim gibi din ırk mezhep tarikat ve saire fark etmeksizin inancı ne olursa olsun hiç bir ayrıcalık
olmadan, yüce rahmanın dinine yönelen herkese rahmetiyle , şefkatiyle kapısını açmış hidayet yollarını hiç bir kimseden
esirgememiştir. Bu kutsal devrede isteyenin amacı ve inancı ne olursa olsun iyi bir niyetle çağımıza yakışan yeni bir
yasayla teşrif eden Hz. Bahaullah’ın dinine, kurallarına kabul edilir. Ancak Hulusi bir inanç temiz bir kalple teveccüh
etmek gerekir. Eğer böyle bir düşünce varıldığı takdirde ne gerekeceğini önümüzdeki günlerde tekrar yazma lütfunda
bulunursanız izah edeceğimi saygılarımla belirtmek isterim. Bütün yaşantınızda muvaffakiyetler diler ve anlamlı
sorularınızın devamını beklerim Allaha emanet olun.
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Sayın S . Alkan : Bildiğiniz bir dua varmı ? okuyunca istekleri Allah’ın kabul edeceği
sıkıntıları,vesveseyi atacağı hakkındaki güzel sorunuza cevap :
Büz duayla mükellef insanlarız. Kabul edilip edilmeyeceği Yüce Allaha ait olduğu ilahi bir irâdedir
. Kutsal Kur’ân-ı Kerimde Arapça yazısıyla şöyle buyrulur .
60  F&[; ( دا" * رة ا4  نF :Tد3 " ون3HUX "+ ان اH z?UF ا:  ادH!ل رRو
Türkçe meâlinde sayın Süleyman Ateş der ki :
Rab’iniz buyurdu ki : Bana dua edin, duanızı kabul edeyim , Bana kulluk etmeğe tenezzül
etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir. Mu’min sûresi Âyet 60
Bu kutsal devrede Hz. Bahaullah-ın eserlerinden.
Darlık ve borç duası
ile ilgili şöyle
buyurur
Söyle: İlâhi! İlâhi! Cömertliğinle ve bağışınla gamımı dağıt. Saltanat ve İktidarınla kederimi gider.
İlâhi! Çeşitli hüzünlerle her bir yönden çevrili bulunurken Sana yönelmiş olduğumu görüyorsun. Ey
varlığın maliki ve ey görünür ve görünmez şeylerin koruyucusu! Gönülleri ve kalpleri teshir
eylemekte vasıta kıldığın ismin yüzü hürmetine ve senin ihsân güneşinin nurları yüzü hürmetine
senden dilerim ki, beni bütün güçlüklere rağmen sana yönelmiş olanlar zümresine girdiresin, ey
isimlerin Mevlâsı ve göklerin Yaradanı!
Rabbim! Günlerinde başıma gelenleri görüyorsun. Daima sana hizmet edeyim, Dilim, daima seni
daima övsün. Bunu, senden, isimlerine maşrık ve sıfatlarına matlâ olanın büyük hatırı için dilerim.
Sen kuvvetlisin, çağıranlara cevap vericisin. Yalvarımı bitirmeden önce, senden bir dileğim daha var.
İşlerim düzelsin, borcum verilsin, ihtiyaçlarım görülsün. Bunu senden yüzün nuru hürmetine
diliyorum.
Sen kuvvet ve kudretine her dili olanın, azamet ve saltanatına, her dirâyet sahibinin tanıklık ettiği
bir kimsesin.
İşitici ve cevap verici Tanrı ancak sensin .
Sayın sorucu: Yüce Allah’a Takvâ ile, inançla dua edenlerin İlahi yardıma el kaldıranların
elleri,boşa dönmeyeceği, Rahman ve Rahim olan yüce tanrı yardımlarını esirgemeyeceği bilinmelidir.
Güzel ve kutsal sorunuza teşekkür eder, esen kalmanız dileğiyle anlamlı sorularınızın devamını
beklerim
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1.Muhammed s.a.v Allah katında bütün peygamberlerden daha mı değerlidir? 2.Bütün dünyanın
onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığına dair kuranda bir ayet var mı? İnsanın canlının ve cansızın
yani her şeyin.ve Allahu tealayı görmüş müdür ?
Sayın Erhan Türkeli : Kutsal ve değerli 2 sorunuz, beni çok mutlu ettiği söyleyebilirim. Birinci
sorunuz Yüce ve azametli Allah yüceliğinden insanlara Hz. Muhammed s.a.v. min devresine kadar,
gönderdiği kutsal zatlar yasa ve şeriat sahibi bir kutsal kitapla Resuller ( Elçiler ) ile kitap ve şeriat
sahibi olmayıp Nebiler ( Peygamberler ) olarak iki kısımdan ibaret olup, Hz. Muhammed s.a.v ve
onun gibi , kutsal kitabı ve şeriatı bulunan diğer kutsal Resullerin (Elçilerin.) derecesi ve makamı
birdir. Aynıdır, farkı yoktur . Bu elçilerin arasında kuralları çabuklaştıracak bir çok peygamberler
gönderilmiştir. Bu gönderilen peygamberlerden bir üst derece olan şeriat ve yasa ile kitap sahipleri
Elçilerdir. Bu kutsal zatların teşriflerinde, zamana güre yakışan bir şeriat ve bir yasayla insanların
kabiliyeti ve kapasiteleri alabildiği kadar Rahim ve Rahman olan yüce ilah tarafından bütün dünya
insanlarına takdir buyrulan bir yasa ve Ahkamla gönderilir . Yüce Allah’ın lütfu ve ihsanı ile
Zamanın medeniyetini ilerletir, ilerledikçe yeni kurallar ve yasalar tayin eder, Bu yüce zat yaratmış
olduğu kullarını, ruhen bedenen onların terbiye ve yaşamlarını düzeltme lütfunda bulunur. Bir
öncekinden daha parlak, daha gelişmiş, daha aydınlık bir şekilde devam ettirir ve ezelden bu ana
kadar nasıl sürdürdüyse sonsuzluğa dek devam etme lütfunda devam edeceğini kutsal kitaplarda vad
etmiştir.
Sayın Erhan bey : Sorunuzun cevabı çok geniştir. Allah uzun ömürler ve mutlu zamanlar sizlere
tekdir ve ihsan etsin, yazışmayla, ömrümüzün sonuna kadar devam etse bitmez olduğu, ancak özet
olarak bu kadar yazdığım için beni bağışlayacağınızı umarım.
İkinci sorunuza gelince, yine uzun ve geniş bir konudur Yüce Allahın yaratıkları, O kutsal azameti
görmeleri mümkün değildir. O çok kutsal varlık her şeyden arınmış ve münezzehtir.Ancak bize
gönderme lütfunda bulunmuş Elçiler ve bizlere ihsan etmiş olduğu beş duygu ile ve akıl vasıtasıyla
onun varlığını tanıma şerefine nail olduk. Büzlere gönderilen
Bu kutsal Elçiler ve peygamberler yüzü hürmetine bütün göklerde ve yerde bulunan her şey ayakta
olduğu ve onları tanıma ve tümüne iman etme ve son elçinin kurallarına tabi olmak ve onun yasasını
uygulamak için emredilmiş kullarız.
Yüce Allah’ın mahiyetini anlamak hiç bir kimsenin haddi olmadığı gibi oraya ulaşmanın tüm yollar
kapalıdır.
Sitemizle ilgilenme lütfunda bulunduğunuz için teşekkür eder, zaman ayırır incelemek isterseniz
bir şok soruların cevabını bulacağınızı ve takıldığınız yerde yazışma yoluyla hal olacağını
bilgilerinize sunulur, Cevabınızı geciktirdiğim için kusura bakılmamasını temenni eder, esen
kalmanız dileğiyle sorularınızın devamını beklerim .
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Ecri kebir ve Ecmain ne demektir ?
Sayın Betül Şimşel : Birinci Sorunuz : Ecri kebir sözcüğü, Arapça kökenli bir kelimedir. Büyük mükafat anlamını
taşır. Bununla ilgili, Kur’ân-ı Kerimin 11 inci Yûnus sûresinin 11 inci kutsal âyetinde Arapça yazısıyla şöyle buyrulur
11  U * رة ﻥ3 آ4=ة واq  ﻡa)وا و ا ا' ت او3 "+ا ا
Kutsal âyetin son iki kelimesi Türkçe harfleriyle Arapça okunuş şekli ( Veecron kebir )
Türkçe meâlinde, sayın Süleyman Ateş derki :
“ Ancak sabredip iyi işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır.”
İkinci Sorunuz : “Ecmain” kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Kur’ân-ı Kerimde “ Ecmaun” kelimesi 3 defa ve
“Ecmain” kelimesi de 23 defa tekrarlanmıştır. Tüm insan topluluğu anlamı taşır. Bilgilerinize sunulur
Esen kalmanız dileğiyle anlamlı sorularınızın devamını beklerim .

Sayın Abdurrahman Dulkadir : Duygu ve düşüncelerinizi ifade etmede okuduğunuz kitapların nasıl bir katkısı
vardır?
Değerli ve anlamlı sorunuza cevap :
Doğum tarihim 1933 – tür. 7 yaşından itibaren okumuş olduğum kitapların sayısı çoktur, 500 desem belki de daha
fazladır. Ancak 1968 tarihine kadar, hesap yapma hevesim olmamıştır. Hz. Mehdi veya Kaim şifresiyle gelişi beklenilen
Kutsal zuhur, Hz. Bab seyyid Ali Muhammed ile Hz. Bahaullah teşrif ettiğini duydum araştırmaya başladım, kutsal
eserleriyle ilgili bazı kitaplarını okudum, Araştırma hevesi doğdu ve fazlalaştı 14 yıl devam etti 1982 yılında, Bahai
dininin doğruluğunu kesin olarak anladım ve Bahai dini ile müşerref oldum, Daha evvel nazil olan İlahi kutsal kitapları,
daha iyi bir şekilde yüce Allah’tan medet isteyerek incelemeye başladım. Rahman ve Rahim olan yüce zatın Kuran-ı
Kerimde buyurduğu gibi
ه%  69  ت4\@I (" * اX  اu ( وان ا3F (( ( هوا4 "+وا
Türkçe meâli sayın Süleyman Ateş derki :
Ama biz ( im uğrumuzda ) cihad edenleri biz, elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah, iyilik edenlerle beraberdir.
Kur’ân-ı Kerimin 29 uncu sırasında kutsal Ankebüt sûresinin 69 uncu mübarek son âyetidir. Buyrulmuştur. Üstte
belirlediğimiz 1982 tarihle başlayan araştırmamın neticesinde şifrelerin epey bir kısmı rüyamda gördüm uyanır uyanmaz
unutmamak için anında rüyamda gördüğümü, gün ışığı gibi doğru olduğu görüyor ve anında not defterime yazardım 2002
yılında bilgi sayar aldım ve daha sonra site açmaya karar verdim. Böylece zaman kaybetmeden İlahi kitaplara daha fazla
yöneldim ve okuduğum zaman içimde bir his doğar gibi oldu hesap ettiğimde, gerçekler çıkmaya başladı ki İlah kutsal
kitaplardaki şifrelerin hesaplarında zerre kadar gerçek dışı olmadığı gibi, kimsenin yapamayacağı bir hakikattir. Aynı
zamanda, beklenen ve vad olunun bu kutsal zuhurların şifrelerindeki hesaplar bu Allah’ın mazharları dışında, başka
şahıslarla eşitlenmesi mümkün olmayan, Bin yıldan daha önce semavi bir azametin göstergesidir.
Sayın Abdurrahman bey : sitemizle ilgilendiğiniz için teşekkürler, araştırmacı olmanızı takdirle karşılıyorum, vaktiniz
var ise, sitemizdeki bölümleri inceleme lütfunda bulunursanız çok şeylerin hakikatini göreceksiniz. Esen kalmanız
dileğiyle sorularınızın devamını beklerim.

Sayın Nusrettin Narin : Hz. Süleyman Hz. Nuh’un oğlumudur ? Değerli sorunuza cevap :
Hz. Süleyman Hz. Nuh’un oğlu olmayıp, Hz. Davut’un oğludur. Hz. Davut ve Hz. Süleyman birer peygamber ve aynı
zamanda her ikisi de birer kraldır. Bilgilerinize sunulur. Esen kalmanız dileğiyle sorularınızın devamını beklerim.

Sayın Nusrettin Narin : Bilal-i Habeşi-nin Mezarı nerededir ? İlginç sorunuza cevap:
Rabah-ın oğlu Bilal-i Habeşi Hz. Muhammed-in müezzini idi. 541 Miladi yıl olarak, hicri yılının 20 nci senesinde Şamda vefat etmiş ve mezarı oradadır. Ayrıca Eyüp Sultan kimdir nereden gelmiştir 2 defa sorma lütfunda bulunduğunuz
sorulara gelince, bildiğiniz gibi peygamber denilen Eyüp, ismi var olduğu, Eyüboğlu İsmet zeki, Eyüboğlu Sabahattin,
Eyüb Han, Muhammed, Eyüb Sabri Paşa, aynı zamanda Hz. Muhammed (s.a.v.) in sancaktarı Ebu Eyüb El’ansarı gibi
adlı şahıslar var olduğu ve bunların zikri ansiklopedi kitaplarında uzun bir şekilde hayatları hakkında yazılar mevcuttur.
Bunların açıklaması uzun zaman alır, çünkü sorular çoktur ve her yerden gelmektedir. Bilgilerinize sunmakla beraber
esen kalmanız dileğiyle daha anlamlı ve yararlı sorularınızın devamını beklerim .
Not: Her cisim fani olmaya mahkumdur. Ruhlar baki kalacağı bütün elçi ve peygamberler dile getirmişler, Allah sizlere
uzun ömürler ve saadetli günler ihsan etsin. Ölüm her an ansızın her kesin başına gelebilir. Ruhla ilgili ve bilhassa kutsal
zuhurların teşrifi ile ilgili sorularınızı tercih etmenizi bir bilgili değil de yaşlı, tecrübeli ve yüce Allah’ın rızasından başka
bir amacım olmadığını saygılarımla ifade etmek isterim.
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- 61 Sayın Ebru Şahin : Ayların şahı olan Kutsal Ramazan Ayının birinci günü orucunu bozan bir arkadaşınızın 61 gün oruç
tutması zorunlu mudur, değil midir? değerli sorunuza cevap :
Hz. Muhammed ( s.a.v.) in kutsal devresinde, hidayetli Kur’ân kitabında böyle bir şey mevcut değildir. Ramazan
kelimesi bütün Kur’ân da bir defa vahi yolu ile söz edilmiş, hastalıkta veya yolculukta oruç tutulmadığı sayılı günler
kadar bir sonraki ayda tutulur buyrulmuştur. Bu kutsal devrede ise, Hz. Bahaullah Kitab-ı Akdes’te şöyle
buyurmaktadır: “Sizlere ergenliğin başlangıcından itibaren namaz ve orucu farz kıldık; bu, sizin ve atalarınızın Rabbi
olan Allah tarafından emredilmiştir. O, katından bir lütuf olarak, hastalık veya yaşlılıktan ötürü güçsüz kalanları
bundan muaf tutmuştur ve O Affedici ve Cömerttir.” Bu muafiyetler aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Hastalar, gebeler, süt emziren anneler, yolcular ile zor ve ağır işlerde çalışanlar ve günah sınırının dışında olanlar (15
yaşından önce ve 70 yaşından sonra) oruç tutmaktan bağışlanmışlardır.
Yolculuk için ise şartlar şöyledir:
Oruç olan bir kişi, iki saatlik bir yaya yolculuğuna mecbur kalırsa, orucu bozması gerekir. 9 saatlik bir yolculuktan
sonra eğer kişi durakladığı yerde geçici olarak bir BAHAİ ayını (Bir Bahai ayı 19 gündür.) geçirecekse, o kişi orada
oruç tutmağa mecburdur. Bir BAHAÎ ayını geçirmeyecekse, oruç tutması zorunlu değildir. Yolculuk tam oruç ayı
içerisinde nihayete ererse, gittiği yerde 3 gün oruç tutmaz ve akabinde kalan günlerde oruç tutmağa başlar. Eğer
yolculuğun bittiği yer kendi daimi oturduğu yerse, şahıs ertesi gün hemen oruca başlamalıdır.
Âdet zamanlarında kadınlar oruçtan bağışlanmışlardır. Bu bağışlandığı günlerde yalnız öğle üzeri 95 defa “İhtişam ve
Cemal Sahibi ALLAH, her şeyden münezzehtir.”ayeti okunmalıdır.
Oruç ayından başka bir zamanda oruç tutmak doğru değildir. Ancak şahıs kaza veya başka gerekli sebepler için adak ve
yemin etmişse, oruç tutmasında bir sakınca yoktur. Bununla beraber, şanı yüce olan Allah’ın arzusu, adak ve yeminlerin
insanlığa yararlı olacak amaçlara yönlendirilmesidir.
Not: Ramazan ayı, 2. sûre olan Bakara sûresinin 185 inci kutsal ayetinde zikredilmiştir. Bilgilerinize sunmakla beraber,
esen kalmanız dileğiyle sorularınızın devamını beklerim .
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