
 

 

Ayetel Kürsi 

Ayetel Kürsi “آية الكرسي”: Tevhid esaslarını (Allah’ın Tek Olduğunu) anlatan bakara suresinin 255. 

Ayetidir. 

Ayetel Kürsi adını, ayette geçen “hükümranlık, taht, kudret ve ilim” gibi farklı manalara kelen kürsi 

kelimesinden almıştır. 

Ayetel Kürsi on tane cümleden oluşmuştur. Cümlelerin ifade ettiği manaları şu şekilde anlayabiliriz: 

1. Ayetel Kürsi’de en başta Allah-u Teâlâ’nın vahdeti; yani birliği, tek olduğu,  

2. O’nun hay yani (diri) olduğu  

3. Kayyûm (zâtı ile kaim) olduğu bildirilir.  

4. Uykunun en düşük seviyesi olan uyuklama hali, 

5. Dalgınlık gibi insanlara ait olan sıfatlardan münezzeh (beri-uzak) olup, 

6. Bütün mevcudatı (kainatı) kendi tasarrufunda bulundurduğu beyan edilmiştir. 

7. Allah’ın izni olmaksızın kimsenin şefaat edemeyeceği,  

8. Bilgisinin mutlak derecede herşeyi ihata edip kuşattığı,  

9. Kudretinin bütün yer yüzü ve gökleri kapladığı ve  

10. Zâtının çok yüksek derecede olduğu bildirilerek tevhid inancına ait olan esaslar açık bir 

şekilde beyan edilmiştir. 

  

Ayetel Kürsi Duası 

Ayetel Kürsi duası her kesin kesinlikle ezberleyebileceği, okunuşu çok kolay, sevabı ve faydaları çok 

büyük olan Bakara Suresinde geçen 255. Ayetidir. Yani tek bir ayetten ibarettir. 

Bu bölümde sizlere Ayetel Kürsi’nin arapça metnini vereceğiz.  

Bilgisayar ve telefonlarınıza kolaylıkla kopyalayıp profilinizde kullanıp sık sık tekrar edip en kısa 

zamanda ezberleyesiniz diye resim olarak ta sizlerle paylaşıyoruz. 

Ayetel Kürsi Türkçe 

Ayetel Kürsi okumak isteyipte arapça yazısından okuyamayanlar için Ayetel Kürsi Türkçe yazılışını ve 

okunuşunu burada sizlerle paylaşacağız. 

“Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu), lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu 

mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih(iznihî) ya’lemu mâ beyne 

eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti 

vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm(azîmu).” 

Burada şunu da ifade etmekte fayda var. Arapçadaki bazı harflerin türkçe yazılış şekli ve sesi yoktur. 

Bu harfler en benzer seslerle değiştirilmketedir. Hal böyle olunca arapça okunuşunu öğrenmek daha 

faydalı olacaktır.  

Öğrenme şansımız yoksa dinleyerek ezberlemek daha doğru olacaktır. 



 

 

Ayetel Kürsi Dua 

Ayetel Kürsi dua olarak sıkça okuyabileceğimiz ayetlerden biridir.  

Kur’an da geçen ayetlerin bazısı dua ayetidir. Bu ayetlerde Allah-u Teâla, kendisine nasıl yalvarıp neler 

arzu edeceğimizi ve nelerden kendisine sığınacağımızı bizlere öğretmektedir. 

Bu anamda Ayetel Kürsi en özlü Kur’an dualarındandır. Her müslümanın gündelik hayatta ağzından 

düşürmemesi gerektiği dualardan biridir. 

Ayetel Kürsi Okumak 

Ayetel Kürsi okumak, öğrenmek isteyen müslümanlar için seçmiş olduğumuz videolardan istifade 

edebilrisiniz. 

Ezberlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan tekrar metodu ile tane tane tecvid kuralları ile 

dinleyerek cümle cümle ezberleyebilirsiniz. 

Ayetel Kürsi Anlamı 

Bu kadar önemli olan Ayetel Kürsi duasının kendi türkçe dilinde hangi anlama geldiğini öğrenmenin 

zamanı geldi. 

Burada sizin için özenle seçtiğimiz farklı kaynaklardan Ayetel Kürsi Türkçe mealini paylaşacağız. 

1.  Diyanet: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir 

uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni 

olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve 

arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği 

kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp 

kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup 

gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. 

2. Elmalılı Hamdi Yazır: Allah, başka tanrı yok ancak o, daima yaşıyan, daima duran tutan hayy-ü 

kayyum o, ne gaflet basar onu ne uyku, göklerdeki ve yerdeki hep onun, kimin haddine ki 

onun izni olmaksızın huzurunda şafaat edecek? Onların önlerinde ne var arkalarında ne var 

hepsini bilir, onlar ise onun dilediği kadarından başka ilm-i ilahîsinden hiç bir şey 

kavrıyamazlar, onun kürsîsi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüb gözetmek 

ona bir ağırlık da vermez. O öyle ulu, öyle büyük azametlidir. 

3.  Muhammed Esed: Allah -O'ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların 

kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O'nu, ne de uyku. Yeryüzünde ve 

göklerde ne varsa O'nundur. O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir? O, 

insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir; oysa O dilemedikçe 

insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun sonsuz kudreti 

ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi O'na ağır gelmez. 

Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O'dur. 

 

http://www.kuranmeali.org/kuran/bakara-suresi/ayet-255/23-muhammed-esed-meali.aspx


 

 

Ayetel Kürsi Türkçesi 

Ayetel Kürsi’nin Türkçesini merak edip öğrenmek isteyenler için yukardaki başlıkta farklı mealler 

vermiştik. 

Burda ise kelime kelime arapça türkçe tercümesini sizlerle paylaşıyoruz. 

Ayetel Kürsi arapça kelimelerin hemen altında Türkçe anlamları yazılmak sureti ile kelime kelime 

Ayetel Kürsi’nin Türkçesini Öğrenebilirsiniz. 

Ayetel Kürsi Faydaları 

Ayetel Kürsi okumak çok faziletli bir ibadettir. Ayetel Kürsi okumanın öneminde ve faydalarına dair 

birkaç rivayeti sizlerle paylacağız. 

1. Peygamberimiz (SAV) en büyük ayetin Ayetel kürsi olduğunu buyurmuştur1.  

2. Yatağa girerken Ayetel Kürsi okuyana şeytan yaklaşamaz ve Allah o kulunu muhafaza eder.2 

3. Allah’ın en yüce ismi (ism-i azam’ı) Ayetel Kürsi’nin içinde geçmektedir3. Bundan dolayı Ayetel 

Kürsiyi okuyan İsm-i Azamı da okumuş olacaktır. 

4. Ayetel Kürsi Kur’andaki ayetlerin efendisidir4. 

Bunlara ilaveten bazı rivayet tefsirlerinde yer alan rivayetlere göre: 

1. Ayetel Kürsiyi okuyan birisi için Allah-u Teala hemen bir melek gönderir bu melek ertesi güne 

kadar onun iyiliklerini yazar ve  hatalarnı siler. 

2. Farz namazlardan sonra ayetel kürsi okuyan öldüğü zaman cennete girer. 

Bu hadislerde belirtilen faziletleri sebebi ile müslümanlar gerek namazlarından sonra gerekse diğer 

zamanlarda Ayetel Kürsiyi sıkça okurlar. 

Yolculuğa çıkarken, güne başlarken, korku ve endişe zamanlarında da Aytel Kürsi okumanın faydası 

olacaktır. 

 

Ayetel Kürsi İndir 

Ayetel Kürsi indir ve arşivinde sakla. 

Buraya kadar farklı yönleri ile anlatmaya çalıştığımız Ayetel Kürsi ile ilgili makalemizi indirip dilediğiniz 

zaman okuyabilirsiniz. 

Word vw Pdf formatlarında hazırladığımız makaleyi indirmek için sayfanın altındaki linlkleri tıklayınız. 

Ayetel Kürsi English 

                                                           
1 Müslim, “Müsâfirîn”, 258; Ebû Dâvûd, “Salât”, 352, “Hurûf”, 1 
2 Buhârî, “Vekâlet”, 10 
3 Müsned, VI, 461 
4 Tirmizî, “Fezâʾilü’l-Kurʾân”, 2 



 

 

İngilizce merağı olanlar için burada Ayetel Kürsi English (ingilizce) çevirisini de paylaşacağız: 

Transliteration 

Allahu la ilaha ila huwa lhayu lqayyūm 

la ta’khudhuhu sinatu wala nawm 

lahu ma fisamawati wama fil Ard 

man dha ladhi yashfa’au a’indahu ila b,idhni 

ya’alamu ma bayna aydeehim wama khalfahum 

wala yuheet’toon bi shay,in min a,ilmahu illa bima shaaa’ 

was’aa kursiyu bis samawati wal Ard. 

Wala Yu’udhuhu Hifdhuma 

Wahuwa A’alyul A’Adheem 

 

English translation 
Allah ! There is no deity but Him, the Alive, the Eternal. 

Neither slumber nor sleep overtaketh Him. 

Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. 

Who is he that intercedeth with Him save by His leave? 

He knoweth that which is in front of them and that which is behind them, 

while they encompass nothing of His knowledge save what He wills. 

His throne includeth the heavens and the earth, 

and He is never weary of preserving them. 

He is the Sublime, the Tremendous. 

 

Ayetel Kürsi hakkındaki yazımızı faydalı bulduysanız lütfen aşağıdaki sosyal paylaşım linklerinden 

paylaşınız.  

Bu vesile ile daha çok Müslümanın bilinçlenmesine katkı sağlamış olacaksınız. 
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