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İÇERİSİNDE 10 ‘KAF’ HARFİ GEÇEN 5 AYETİ 

OKUYAN/TAŞIYAN ŞU SIRLARA VE KAZANÇLARA ERİŞİR… 

ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMLARIN YER ALDIĞI SIR VİDEO HAKKINDA 

 

Kur’an-ı Kerim’in, müminlere maddi ve manevi şifa ve huzur kaynağı 

olduğu, pek çok ayet-i kerimede açıkça belirtilmiştir.1 İhlas, Felâk, Nass, Fâtiha 

ve Âyetelkürsî gibi bazı ayet ve surelerle hadisi şeriflerde gelen birtakım duaların 

da göz değmesi, zehirli böcek ve yılan sokması, cin dokunması gibi maddi ve 

manevi rahatsızlıklardan ve çeşitli ağrılardan kurtulmak amacıyla okunması 

(rukye) halinde tedavi edici özelliğe sahip olduğu, sahih hadis-i şeriflerde 

bildirilmiştir. 2 

 

Bunun dışında, selef-i sâlihîn tarafından bazı ayetlerin bazı sırlarının 

olduğu ve bazı rahatsızlıklara iyi geldiği hususu da tecrübe yoluyla elde edilmiş 

ve bildirilmiş olabilir. Ancak, bu bilgilerin kaynaklarının bilinmesi ve bu 

hususlarda dinin esasâtına aykırı olacak şekilde mübalağa bulunmaması gerekir. 

 

Özellikle kaynaksız veya asılsız iddiaların, bazı alimlere veya uydurulmuş 

sahte isimlere isnad edilerek ortaya atılması, hatta, hadis diye uydurulan asılsız 

sözlerle de bu iddiaların desteklenmesi yoluna gidilmesi, bir suiistimal ve dini 

sahtekarlık olur. Keşf ve ilham yoluyla elde edilen bilginin ise, dinde bağlayıcılığı 

yoktur. Çünkü, vicdani olmaları hasebiyle ilham ve keşfin doğru mu yanlış mı 

olduğu öncesinde bilinemez. Bu yüzden keşf ve ilham yoluyla bilgi elde eden 

kimsenin kendisi, Şer’a aykırı olmaması şartıyla o bilgiyle amel edebilir, 

denilmiştir.3 

 

Yazımıza konu olan video içeriğine gelirsek: 

 

Sosyal medyada dolaşan ve “içerisinde 10 ‘kaf’ harfi geçen 5 ayet 

okunursa veya taşınırsa şu kazançlar ve şu sırlar elde edilir. Bu konuda da 

sahabeden şu zatlar şu hadisleri rivayet etmişlerdir… ” şeklindeki iddialardan 

 
1 Yûnus, 10/57; Ra’d, 13/28; İsrâ, 17/82; Fussilet, 41/44; Feth, 48/29. 
2 Buhârî, İcâre, 16; Fezâilü’l-Kur’ân, 9; Tıbb, 32-35, 37-41; Müslim, Selâm, 46-68; Ebû Dâvud, 

Buyû, 38; Tıbb, 18, 19; Tirmizî, Tıbb, 14-17, 21; İbn Mâce, Tıbb, 1, 32, 34, 35, 38, 39; Ahmed, 

I/380, 381, 397, 439; 3/118, 119, 127, 486; 4/372; 5/223; 6/30, 61, 61, 190, 207, 254; İbn 

Hibban, 6098 vd.  

3 Bkz. Nesefî, Tebsiratü’l-Edille, I/35; Taftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s. 45, 46; Şerafettin Gölcük-

Süleyman Toprak, Kelam, s. 291. 
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ibaret videoda yer alan anlatılanlar hakkında sahih veya zayıf bir hadise 

rastlanmamıştır. Kur’an-ı Kerim’de “hurûf el-mukattaa” ile başlayan surelerden 

birisi olarak “Kâf Sûresi”nin de bulunması hasebiyle bazı sûfilerin; “kâf” harfinin 

sırlarından bahsettiği ve bu bağlamda “içerisinde 10 ‘kaf’ harfi geçen 5 ayet 

okunursa veya taşınırsa şu kazançlar ve şu sırlar elde edileceğini” ifade eden 

yaklaşımlarına rastlanmaktadır. Ancak bu yaklaşımları hadislerle desteklendiğine 

dair bir bulguya rastlanmamıştır.  

 

Hal böyleyken bu konuda muteber kaynaklarda yer almadığı halde “Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’den falan falan sahabiler bu konuda şu hadisleri 

nakletmiştir” şeklinde sözler ileri sürmek, sıkıntılı ve veballi bir durumdur. Zira 

muhaddislerimiz, senedsiz ve kaynaksız hadisi “uydurma hadis” olarak telakki 

etmişlerdir. Ancak, mânâsı dini esaslara aykırı açık şekilde aykırı olmayan ve 

hadis diye nakledilen sözlere direkt olarak “uydurma hadis” dememişler, 

“(kaynaklarda) bulamadım” veya “(kaynaklarda) rastlamadım” şeklinde bir 

ifade kullanarak, önü açık bir tutum sergilemişlerdir.  

 

Kur’an-ı Kerim’deki “hurûf el-mukattaa”dan oluşan ayetler, mânâ ve 

mahiyeti sadece Allah Teâlâ tarafından bilinen “müteşâbih” ayetlerdir. İsmail 

Hakkı Bursevî, bu ayetlerin mânâlarını Cenâb-ı Hakk’ın kendi ilmiyle gizli 

tuttuğunu,4 ancak bazı enbiyanın rabbanî vahiyle, bazı evliyanın nuranî keşif ve 

yüksek feyizle, bazı ulemanın da sahih nakille bu ayetlerin sırlarını bilebildiklerini 

ifade etmektedir. Aynı bağlamda Bursevî, harflerin sırrı ilmini ümmetin çoğuna 

örttüğünü ifade etmektedir.5 Keşf ve ilhamın dinde bağlayıcı delil olmadığını 

yukarıda ifade ettik.6 Şer’a aykırı olmayan nafile ibadetlerin ise, dinde 

bağlayıcılık yönünün olmadığı da aşikardır. Yeter ki, nafile olarak yapılan o 

ibadet, dini bir gereklilik gibi algılanmasın.  

 

Bazı tefsirlerde gelen rivayetlerde, “hurûf el-mukattaa”nın Allah Teâlâ’nın 

veya Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden olduğu veya Allah Teâlâ’nın isim ve 

sıfatlarına delalet ettiğini belirten sahabe kavilleri de rivayet edilmiştir. Bu 

 
4 İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, I/53. 
5 Bursevî, Rûhu’l-Beyân, I/54. 
6 Nesefî, Tebsiratü’l-Edille, I/35; Taftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s. 45, 46; Şerafettin Gölcük-

Süleyman Toprak, Kelam, s. 291. 
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durumda bu ayetlerin ayrı sır ve faziletlerinin olacağı muhakkaktır. “Kâf” ayeti 

hakkında da tefsirlerde bazı mülahazalara yer verilmiştir.7  

 

Genel olarak ifade edilecek olursa, Hz. Peygamber (s.a.v.)’de, sahabede ve 

İslam alimlerinde, Kur’an-ı Kerim üzerinde rakam ve harf çalışması şeklinde bir 

meşguliyete rastlanmamaktadır. Sûfîlerin veya bazı İslam alimlerinin bu 

hususlardaki iyimser yaklaşımlarını suiistimal etmek suretiyle, müminleri, 

Kur’an’ı okuyup anlama ve yaşama hedefinden uzaklaştırıp ilgiyi başka yönlere 

çekme gayretlerine yönelen, hatta müminlerin itikadını bozmayı hedefleyen 

maksatlı çevreler de yok değildir. Nitekim bu zararlı faaliyetler bazen, hurûfîliğe 

evrilmiş misyoner faaliyetleri olarak da ortaya çıkabilmektedir.  

 

Dolayısıyla, Kur’an-ı Kerim’in asıl indiriliş maksadının, üzerinde 

matematiksel veya hurûfî çalışmalar yapmak değil, müminlere yol göstermek 

olduğu hususunun göz ardı edilmemesi gerekir.   

 

Youtube’da yer alan “M.Ş.” rumuzlu bir TV kanalında yer alan söz konusu 

videonun da maksatlı bir faaliyet olduğu kanaati ağır basmaktadır. Zira, zira, 

sadece bir yaklaşım olabilecek konu, mübalağalı bir tarzda ele alınmakta ve bu 

ayetlerin sırlarına ilişkin olarak da sahabeden bazılarının, Hz. Peygamber’den 

rivayet edildiği iddiasında bulunulmaktadır. Halbuki hadis kaynaklarında bu 

hususta zayıf bile olsa bir hadise rastlanılamamıştır. 

 

Öte yandan, söz konusu video yayını, künyesi belirsiz müşkilpesent bir 

faaliyet olarak da dikkati çekmektedir. Video olmasına rağmen anlatı da görüntülü 

değil, sahibi belirsiz ses kaydından ibarettir. Metni okuyan kişinin, dini kelime ve 

kavramları yanlış telaffuz etmesi de dini ilimlerde behresinin olmadığına ve işin 

suiistimal edildiğine delalet etmektedir.  

 

Üstelik, uzunca vidoda bahsi geçen o beş ayet de verilmemekte; aksine bir 

sonraki vidoda bunları vereceğiz denilerek, dinleyicinin, adeta “arkası yarın” 

oyunu ile başka suiistimallere çekilmenin hazırlığı yapılmaktadır.  

 

Bundan dolayı Değerli Dostlar, suiistimal şüphesi bulunan yazı, mesaj ve 

videoları, sadece dini uzmanlığı olan kişilere gönderin ki onlar hazırlayacakları 

 
7 Bkz. Kurtûbî, el-Câmi’, I/115-118; 17/9; İbn Kesîr, Tefsîr, I/36; 4/221; Bursevî, Rûhu’l-

Beyân, 9/120-123. 
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îlamla/raporla toplumu uyarsınlar. Bunların dışında kimseye göndermeyiniz. Bu 

açıklamalarımızın, selef-i sâlihinden nakledilen ve Şer’a uygun dua ve nafile 

ibadetler hakkında olmadığına, hassaten dikkatinizi çekmek isteriz. 

 

 “M.Ş.” rumuzlu aynı kanalda; hadislerde geçen veya selef-i sâlihînden 

menkul bazı meşru duaların da amaçlarından saptırılarak asıl maksatları dışında 

suiistimal edildiği, bu suretle muhatabı yanlış yola sevk etme gayretinde olduğu 

da görülmektedir. Cenâb-ı Hakk’ın “Vedûd” ism-i celilinin, aşka meşke alet 

edildiği gibi.  
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