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 FAYDANILAN ESERLER

1-)   R. NUR’UN FİHRİST VE İNDEKSİ ..........................................................  MUTLU
YAYINCILIK
2-)   R. NUR’DAN VECİZ SÖZLER  ….............................................................  MEHMET
ÖZÇELİK
3-)   SAHTE KAHRAMANLAR               ............................................................ N.FAZIL
KISAKÜREK
4-)   FEYİZLİ SÖZLER..........................................................................................M.FEYZİ 
EFENDİ
5-)   VECİZELER..................................................................................................  HEKİMOĞLU
İSMAİL
6-)   GÜZEL SÖZLER ANTOLOJİSİ.................................................................. TÜRDAV
7-)   ALTIN PRENSİPLERİ...................................................................................ZÜBEYİR
GÜNDÜZALP
8-)   SAHİH’İ BUHARİDEN HADİSLER ........................................................    MEHMET VEHBİ
9-)   DOĞRU YOLLARIN SAPIK KOLLARI ...................................................  N.F.KISAKÜREK
10-) MÜSLÜMAN VE PARA .............................................................................. . HEKİMOĞLU
İSMAİL

11-) HADİS EL KİTABI ESERİNDEN................................................................  ZAFER
YAYINCILIK
12-) FETVALAR ESERİNDEN...........................................................................   MEHMET
EMRE
13-) GÜN.MES.ÇAĞD.FETV........................................................................... .....
DOÇ.DR.FARUK BAŞER
14-) GÜN.MES.FETV.............................................................................................  HALİL
GÖNENÇ
15-) TARİH BOYUNCA BÜYÜK MAZLUMLAR .............................................. N.F.KISAKÜREK
16-) İSLAM BÜYÜKLERİ UNUTULMAZ NÜKTELER...................................  MEHMET DİKMEN
17-) DESTANSI HÜZÜN ESERİNDEN................................................................. İBRAHİM
REFİK
18-) BAŞARI ÜZERİNE SÖZ CEVHERLERİ ....................................................  İBRAHİM REFİK
19-) KALPLERİN KEŞFİ ESERİNDEN...............................................................  İ.GAZALİ
20-) GEÇMİŞTEN GELECEĞE IŞIKLAR  ........................................................  İBRAHİM REFİK

21-) NUR HARMANI ............................................................................................  
N.F.KISAKÜREK
22-) SUR DERGİLERİNDEN SEÇMELER .......................................................   SUR DERGİSİ
23-) ZAFER DERGİLERİNDEN SEÇMELER  ..................................................  ZAFER DERGİSİ
24-) ALLAH DOSTL.YAŞAYAN SÖZLER ......................................................... M.TAŞYÜREK
25-) 3.000 SEÇME FETVA ESERİNDEN   .......................................................... AKİT
GAZETESİ
26-) HAYATI KOLAYLAŞTIRAN KURALLAR ESERİNDEN........................ PAPATYA  YAYINL.
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27-) HUZURLU YAŞAMAK İÇİN, 100 ALTIN KURAL....................................         “                “
28-) GÜZEL SÖZLER VE TAVSİYELER ESERİNDEN................................... CEMİL COŞKUN
29-) PEYGAMBERİMİZDEN TESELLİLER...................................................... MEHMET
DİKMEN
30-) R.NUR’DAN EZBERLENECEK VECİZLER.............................................  A. AKGÜNDÜZ

31-) PEYGAMBERİMİZİN İNSAN KAZANMA METODU............................. MEHMET DİKMEN
32-) İST. VE ANADOLU EVLİYALARI ESERİNDEN......................................UYSAL YAYINL.
33-) RİYAS’ÜS SALİHİNDEN HADİSLER......................................................... İ.NEBEVİ
34-) AHİLİK  ............................................................................................................DR.YUSUF
EKİNCİ
35-) YALAN SÖYLEYEN TARİH UTANSIN.......................................................MUSTAFA 
MÜFTÜOĞLU
36-) NEFSİN TERBİYESİ  ......................................................................................M.ZAHİD
KOTKU
37-) RABITA-İ ŞERİF
..............................................................................................N.F.KISAKÜREK
38-) Hz. ALİ ESERİNDEN 
......................................................................................N.F.KISAKÜREK
39-) VEYSEL KARANİ Hz......................................................................................ALİ
EREN-ERHAN Y.
40-) BİLGİ YARIŞMASI...........................................................................................SALİH 
GÖREN

41-) A.HAKİM AVRASİ  (O ve BEN ESERİNDEN)............................................ .N.F.KISAKÜREK
42-) GUINESS REKORLAR KİTABINDAN......................................................... HÜRRİYET  G.
43-) DÜNYA ATASÖZLERİ.....................................................................................OSMAN
KARATAŞ
44-) VECİZLER  ....................................................................................................... HEKİMOĞLU
İSMAİL
45-) M.ALİ KIRBOĞA HOCA’DAN........................................................................MUSTAFA 
ÖZDAMAR
46-) OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ.................................................................TİMAŞ 
YAYINL.
47-) MERAK ETTİKLERİMİZ ESERİND. ............................................................ Prof.Dr. ADEM
TATLI
48-) FETVALAR ........................................................................................................ AHMET
ŞAHİN
49-) FETVALAR ........................................................................................................ T.DİYANET
VAKFI
50-) 365 GÜNDE İSLAM ESERİNDEN...................................................................

51-) İSLAM TARİHİ   ............................................................................................... HEKİMOĞLU
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İSMAİL
52-) DÜŞÜNCE ATLASI .......................................................................................... İBRAHİM
REFİK
53-) TARİH ŞUURUNA DOĞRU 1-2-3- ESER  ............ .......................................  İBRAHİM
REFİK
54-) İLİMLER VE YORUMLAR.............................................................................. HEKİMOĞLU
İSMAİL
55-) VECİZELER  ........................................................................................................ GÖNENLİ
MEHMET EF.
56-) SIRRINI SURLARINA FISILDIYAN ŞEHİR .................................................ŞEHMUS
DİKMEN
57-) DİYARBAKIR TÜRKÜSÜ................................................................................. MEHMET
MERCAN
58-) T.DİYANET CEMİYETİ ve VAKFI DERGİLERİ  ........................................T.DİYANET
DERGİL
59-) SOFRA NİMETLERİ ESERİNDEN  ................................................................A.
CERRAHOĞLU
60-) PRATİK DİNİ BİLGİLER..................................................................................A.
SEVİNÇ-GONCA Y.

61-) TİRYAKİ SÖZLERİ  ......................................................................................... CENAP
ŞEHABETTİN
62-) BAŞARI ÜZERİNE  ............................................................................................İBRAHİM
REFİK
63-) AZINLIK ve YABANCI OKULLARI  ..............................................................HALİT
ERTUĞRUL
64-) BİR DESTANDIR ÇANAKKALE .....................................................................VEHBİ 
VAKKASOĞL
65-) MANİVEYAT DÜNYAMIZDA İZ BIRAKANLAR ........................................        “                   
“.
66-) DİNİ BİLGİLER .................................................................................................. AHMET
ŞAHİN
67-) FIKHI MESELELER ...........................................................................................YUSUF
KERİMOĞLU
68-) BOSTAN ve GÜLÜSTAN......................................................................................SADİ-İ 
ŞİRAZİ
69-) BÜYÜK SÖZLER ANTOLOJİSİ.........................................................................M.UYSAL
70-) TÜRKİYE ve DÜNYADAN ATASÖZLERİ .......................................................OSMAN
KARATAŞ

71-) KUDSİ HADİSLER ................................................................................................MADVE
YAY.
72-) 4 HALİFEDEN VECİZLER.................................................................................. M.YILMAZ-
ŞULE Y.
73-) NEZAKET ve GÖRGÜ KURALLARI.................................................................
A.KURTOĞLU-TİMAŞ  
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74-) MEVLANA MESNEVİ TERCÜMESİ..................................................................ŞEFİK CAN
-ÖTÜKE
75-) ANS.MESLEKL.İLMİHALİ .................................................................................Z. BİLGİÇ-E.
GÜVEN
76-)  3  BELA SİGARA-UYUŞTURUCU-ALKOL..................................................... NURİ YAZAR
77-) İZ BIRAKANLAR ESERİNDEN ..........................................................................ÜNAL
BOLAT
78-) OSMANLIDA AİLE HAYATI.............................................................................. H.SENA ARI
79-) DEMOKRASİNİN 50 YILI ....................................................................................RADİKAL 
G.
80-) KABE’YE DOĞRU ESERİNDEN ........................................................................ MUSTAFA
CANELLİ

81-) GÜZEL SÖZLER ve TAVSİYELER.....................................................................F.CEMİL
ÇOŞKUN
82-) ÖMÜR BOYU AŞK-1 .............................................................................................CEMİL
TOKPINAR
83-) ALTINOLUK DERGİSİ (MART-2004)................................................................ALTINOLUK
D.
84-) KAİNATIN EFENDİSİNE NA’T
ANTOLOJİSİ.................................................A.BUDAK-A.BELBAĞ
85-) HAYVANLARDAKİ HARİKALAR ESERİNDEN.............................................H.KORKMAZ
86-) VÜCUDUMUZDAKİ HARİKALAR ESERİNDEN.............................................          “
87-) KAİNATTAKİ HARİKALAR ESERİNDEN........................................................          “
88-) AİLEYE PRATİK BİLGİLER............................................................................... İNCİ
BEŞOĞU-NESİL
89-) ÖZLÜ SÖZLER .......................................................................................................İRFAN
TATLI
90-) AİLE DERGİSİNDEN.............................................................................................AİLEM
DERG.

91-) ÇINAR DERGİSİNDEN..........................................................................................H.HASAN 
BURKAY
92-)  GÜNCEL SORUNLARA ÇÖZÜMLER ..............................................................AHMET
ŞAHİN
93-) ÖZLÜ SÖZLER .......................................................................................................TAHSİN
GENÇ
94-)  100 SORUDA AHİRET HAYATI .........................................................................OSMAN
ORAL-IŞIK 
95-)  MEVLANA’DAN ALTIN SÖZLER .....................................................................ZİYA
ELİTEZ-KOZM. 
96-)  ALTIN ÖĞÜTLER .................................................................................................GÜLSÜM
A.DEMİR
97-)  AŞK’A  YÖN VEREN ESERİNDEN..................................................................... SABRİ
GÜVELİ
98-)  ALLAH DOSTLARINDAN ÖĞÜTLER............................................................... İRFAN
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KAYHAN
99-)  PEYGAMBERLERDEN ALTIN ÖĞÜTLER...................................................... AKİF BİLGİN.
100-) SABAH NAMAZINA NASIL KALKILIR ?........................................................ NESİL Y.
-C.TOKPIN

101-) BİR ÇIĞIRIN ÖYKÜSÜ…( ŞULE YÜKSEL ŞENLER )…………………….. D.
TEZCAN-TİMAŞ
102-) ALİ ULVİ KURUCU’DAN HATIRALAR……………………………………..
M.E.DÜZDAĞ-KAYN.
103-) HZ. SAFVAN BİN MUATTAL………………………………………………….
DOÇ.DR.M.AZİMLİ
104-) TARİHTE İLGİNÇ GERÇEKLER…………………………………………….. REMZİ ÇAVUŞ
105-) CUMHURİYET TARİHİNDE MÜHİM OLAYLAR…………………………. M.MÜFTÜOĞLU

ÖZ GEÇMİŞİ :  

 1 949 yılında, Diyarbakır’da doğdu. İlk - orta - lise eğitimini bu   
 il de tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini ; 1 973 yılında,        
 Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde ; tamamladı.              

 1 990 yılından beri, Adıyaman’da ikamet etmekte olup ; 
 Evli ve 3 çocuk babasıdır.  

 Bu eseri ; yetişmem de maddi ve manevi büyük katkıları olan, 
 rahmetli annem ; “ CEMİLE GÜRKAN “ ın anısına, ithaf ediyorum. 
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 ESERİ DERLEYENİN ÖNSÖZÜ …

 Okuduğum, 100’ü aşkın eserden, basın ve internetten ; ilerde, kendim ve ailem istifade ederiz
diye ; yaklaşık 20 yıl süreyle, notlar çıkardım.

 Fakat, aralarında ilahiyatçı, hukukçu ve eğitimci olan bazı  arkadaşlarım ; “Bu çalışmayı,
geliştirirseniz ; toplum, istifade eder ” diye teşvik edince ;   derlemelerim, bugünkü hale ; gelmiş
oldu …

 (Bu eseri okuyan, bir bakıma ; 100’ü aşkın eserden, istifade etmiş sayılır.) 

 Öncelikle, eserdeki hissemin ; işin, katipliğini yapmak seviyesinde  
 olduğunu belirtmeliyim. 

 Eserin hazırlanmasındaki ; değerli katkılarından dolayı, 
 Mehmet ÖZÇELİK ve M.Vacit DEMİR beylere ; teşekkür ediyorum.

 Ayrıca, eserlerinden istifade ettiğim değerli yazarların ; vefat etmiş olanlarına rahmet, hayatta
olanlarına da ; sağlık, mutluluk ve hayırlı bir yaşam diliyorum…                     
 Eserden istifade edenlerin ; DUA’sı ümidiyle …

 Sevgi ve Saygılarımla …

İrt. Tlf. (0 506) 380 72 52                        MEVLÜT   GÜRKAN

 TAKDİM …

 Maddenin ağır bastığı, hayatın dünyevi meşguliyetlerle yoğunlaştığı  asrımızda ; insanların fikir
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ve yaşayışında da, bir dağınıklık görülmektedir.

 İnsanlık, böyle bir durumda kaybolmamak ve kaybetmemek için ; kendini toparlamaya, hızla
yönelmelidir.
 Okyanuslarda yüzüp, uzayı keşfeden insanlık, kendi deha ve öneminden ; habersiz 
yaşamaktadır. 

 İnsanın, kendini keşfi ve yaradılış gayesine göre yaşaması, insanlığın okyanusları ve Amerika
kıtasını keşfinden ; çok daha önemli ve önceliklidir.

 Özellikle, fikri dağınık bu asırda ; “ Özlü Sözler “ ilaç gibi, toparlayıcı bir etki yapmaktadır.

 Asırları özetleyen asrımızda ; sözlerinde özetlenmesi, bir zaruret ve bir ihtiyaçtır.
Bazen bir söz, insanın bulunduğu sorunundan çıkması için bir kapı, gerçeği bakıp görmesi için ;
bir pencere olabilir.

 İşte bu noktada, bazen bir cümle, insanın hidayetine vesile olduğu gibi ; bazen bir cümle onun
sapıklığa düşmesine de, sebep olabilmektedir.

 Özlü sözler bu noktada toparlayıcı, düşündürücü, insanı kendisine getiren, hayattan süzülmüş ;
hakikat özetleridir.

 Bazen bir söz ; bir hayatın özüdür. Bazen bir söz, büyük bir musibet, yenilgi ve başarının
sonucunda söylenmiştir. Bazen bir söz bir ırkı, bir milleti, bir inancı ve büyük bir fikri temsil eder ;
bayraklaştırır.

 Özlü sözler ; insanlığın, özünün sözleridir. Hayatın meyvesidir. 
 Evet … Sözün güzelliği, özünde ve kısalığındadır.

 Mevlüt Gürkan bey de ; bu ihtiyacı, önce kendi şahsında hissetmiş ve yıllar süren bu   
 birikimininden, önce kendisi istifade etmeye çalışmış ; netice de,      
 Toplumunda, istifade etmesini de arzulamıştır.

 Yazılan bu özlü sözlerin ; hayatımızı aydınlatması, temennisiyle …

 Mehmet  ÖZÇELİK

 ( EĞİTİMCİ – YAZAR )      

 İSLÂM  BÜYÜKLERİNİN DÜNYASINDAN …

 *   Bir şeyi, murad etme
 Olmazsa, inat etme
 Bil ki o, Hak’tandır ; dert etme.

 Görelim, Mevlam neyler
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 Neylerse, güzel eyler.                                                              (Erz. İbrahim Hakkı Hz.)      

 *    Yaratılanı, hoş gör ; Yaratandan, ötürü.                                      (Yunus Emre)

 *    Kıyamette ilk sual, imandan sonra ; namazdan olacaktır.       (İmam-ı Rabbani)

 *    Eğer gözümdeki gayb perdesi kalksaydı da,
 Cenâb-ı Hakkı görmüş olsaydım ; imanım, bir derece bile ; artmış
olmazdı.                                                                              
 (Hz. Ali)

*   İhtiyat, tevekküle ; mani değildir .                                             (Kenan Rüfai Hz.)

 *   Az ye, yedikten sonra ; 4 - 5 saat daha yeme. Yemekten sonra, hemen yürüme.
 (İbn-i Sina)

 *   Her şey, her mesele, okumakla halledilir. Zira, eserlerde hepsi var ; fakat, insanlar  
 görmüyor.                                                                                    (Zübeyir Gündüzalp)

 *   Ne yalan, ne de doğru yere, şimdiye kadar ; Allah’a, (c.c) bir defa olsun ; yemin  
 etmedim.                                                                                            (İmam-ı Şafii Hz.)

*   Bütün aşklar, ilahi aşka ; köprüdür.                                               (Mevlana  Hz.)

 *   700 alime sordum, biribirine yakın söylediler ; ”Dünyayı sevmeyen, kalbini   
 bağlamayan kimse ; akıllıdır.”                                                       (Şakik-i Belhi Hz.)

 *   Cennet halkının, tek bir hasreti vardır. O da, hayatta Allah’ı (c.c.) zikretmeksizin ;  
 geçirdikleri vakitlerdir.                                                                (Muaz bin Cebel Hz.)

 *   Bizden öncekileri hürmetle yâd etmek, sizden sonrakilerin de ; sizi, aynı şekilde yad  
 edeceklerinin emaresidir.                                                            (Fethullah Gülen H.)

 *   Söz ilaç gibidir ; azı faydalı, çoğu zarardır.                                        (Hz. Ali)

 *   Az yersen, sen yemeği yersin. Çok yersen, yemek ; seni yer.             (Hz. Ali)

 *    Nafile ibadetlerin, farzlar yanındaki yeri ; okyanus yanında, bir damla su bile 
 değildir.                                                                                              (İmam-ı Rabbani)

 *   Birinin, bir lira hakkını ödemek ; binlerce sadaka vermekten, daha hayırlıdır.
 (Abdullah bin Mübarek)
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 *   Bin kişinin dostluğuna, bir kişinin düşmanlığını ; satın alma.    (Hasan Basri Hz.)

 *   3 şey, kalbi öldürür ;

 1-)  Çok konuşmak.
 2-)  Çok yemek.
 3-)  Çok uyumak.

 *   30 yıldır, Hak’la konuşurum. Halk beni ; kendileriyle, konuşur sanır.
 (Beyazid-i Bestami Hz.)

 *   Yüksekliği istedim ; onu, alçak gönüllülükte buldum.                                (Hz.Ali)

 *   Bir paranın, nereden geldiğini görmek istersen ; nereye, gittiğine bak. (İ. Âzam Hz.)

 *   Kibir, bele bağlanan taş gibidir. Onunla, ne yüzebilir, ne uçulabilir. (H. Bayram-ı Veli)

 *    İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi ; inanmaya başlar.                        (Hz.Ömer)

 *   Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.                    (Fatih Sultan Mehmet)

 *   Öldükten sonra, hayırla anılmak ; ikinci, bir ömürdür.                          (El-Mütenebbi)

 *   Dünya, öyle kıymetli bir meta değil ki ; anlaşmazlığa değsin.                     (Sad-i Şirazi)

 *   İçteki kiri, su değil ; gözyaşı temizler.                                                            (Mevlana Hz.)

 *   Zenginlerin sefahati ; fakirlerin, sefaleti iledir.                                                  (Hz.Ali)

 *   Rasulullah, (s.a.v) bize mallarımızdan, evlatlarımızdan, babalarımızdan ve çölün  
 sıcağında soğuk sudan ; daha sevgili idi.                                                            (Hz.
Ali)                                        

 *   Mehtaplı bir gecede, Peygamberimizin (s.a.v) mübarek yüzüne baktım. And olsun ki ;   
 O’nun yüzü, mehtaptan ; daha güzel ve parlaktı.                                   (Cabir bin Semure)

*   DURUN KALABALIKLAR DURUN … !

 “ Bu cadde, çıkmaz sokak diye ; haykırsam,”
 Kollarımı, makas gibi açarak …                                                                 (N.F. Kısakürek)
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*   Öfke, kısa süreli ; bir deliliktir.                                                         (Horatius)

*   Flört, kullanılmış insanlar pazarıdır.                                          (Hekimoğlu İsmail)

 *   Ya Rabbi ! beni, bensiz bırak ; Sensiz, bırakma.                            (Peyami Safa)

 *   Gel, her kim olursan ol ; gene de gel. Müşrik, mecusi, putperest olsan da gel. 
 Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değil ; tövbeni 100 kere bozmuş olsanda, 
 Gene GEL. !!!                                                                                     (Mevlana
Hz.)                         

 *   Çok  para, haramsız ; çok laf, yalansız olmaz.                                (Yunus Emre)

 *   Kişi, benim Allah’ın (c.c) yanındaki derecem, ne kadar diye ; hiç, merak etmesin.
 Allah’ın,( c.c.)  kendi yanındaki ; değerine baksın.                               (Hz.
Ali)                                          

*  İnsan, çok saygıdeğer ; bir varlıktır.                                                   (Ahi Evran)

*  “Göz yaşından ne çıkar,
 Neden, ter dökmediniz ” ?                                                                 (M.Akif Ersoy)

*   İki cihanın rahat ve selametini, iki harf tefsir eder kazandırır ; dostlarına karşı, mertçe   
 muamele et ; düşmanlarına karşı, sulkârane …                                 (Hafız-ı Şirazi)

 *   Belki de, sarılacağın kefen dokunmuştur ; sen, hala gülüp duruyorsun.  
 (Abdullah bin Selebe)
 *   Allah’a ( c.c. ) ulaşmanın önünde, 4 engel vardır ;

 1-)  Şehvet.
 2-)  Çok yemek.
 3-)  Mal ve makam.
 4-)  Gurur ve kibirdir.                                                                    (Şems-i Tebrizi)

 *   Kaybedecek bir şeyi olmayanın ; ölümü, kolay olur.                  (Ömer bin Abdulaziz)

 *   Bir şahsı tanımak için ; beraber kalmak, alışveriş yapmak, yolculuk yapmak
gerekir.                                                                                                    
 (Hz. Ömer)

 *   Falan kimse, havadan nem kapıyor derler. Ona, ruhum feda olsun. Ya yağmur  
 altında dahi, ıslanmayanlara ; ne demeli. ?                                                    
 (F. Gülen H.)

*   İnsanlar genellikle, para kazanmak hırsıyla sağlıklarını   
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 kaybeder ; sağlığını tekrar kazanmak uğruna da, parasını kaybeder.   
 (Hikmetli Söz)

*    Ey insanoğlu, niçin kardeşini çekemiyorsun ?  Ona verilen onun hakkı ise, Allah-u  
 Teala’nın ikram ettiği kimseye ; kızmaya, ne hakkı var ? 
 Şayet hakkı değilse, cehenneme girecek adamın ; nesine, çekememezlik edersin.
?                        
 (Hasan Basri Hz.)
*    Ölüler için hayır yapmak, daha evladır. Çünki, onun amel defteri kapanmıştır.      
 Ölmüş kişi, denize düşen birine benzer. Başkası gelsin kurtarsın, diye bakar.
 Dirilerin, kendisine yapacağı ; hayra muhtaçtır.                        (Mehmet Feyzi Efendi)

*    İnsanların en aşağısı, din kisvesi altında ; dünya menfaatı, sağlayanlardır.                     
 (Abdullah bin Mübarek)

*   Her şey incelikten, insan ise ; kabalıktan kırılır.                                (Mevlana Hz.)

*   Kuran-ı Kerim, sahili olmayan ; bir denizdir…                          (Muhiddin-i  Arabi Hz.)

*   Akıllı insan, zamanı nasıl değerlendireceğini ; sıradan ise, nasıl harcıyacağını düşünür.  
 (Prof. Ali Fuat Başgil)

*    Ölüm, Allah’ın (c.c.) sevgili kullarına ; bir bardak tatlı ve soğuk suyu içmek kadar, 
 kolay gelir.                                                                                                    (İ. Gazali
Hz.)                                                                                                                                                  
                                               

*    Dostlarınızı çoğaltın. Onlar, sizin için ; dünya ve ahiret sermayesidir.    (Hz. Ali)

*    Ahmak olan kimse, övülmekten hoşlanır.                                         (Ahmet bin Hanbel)

*    Ben, falanın oğluyum demek ; insanı, yüceltmez.                                       (Hz. Ali)

*    Musibet zamanı dizini döven ; sabır sevabından, mahrum kalır.       (Cafer-i Sadık)

 HZ . ÖMER BUYURDU Kİ ;

 Bana, bir bela gelirse ; 3 türlü, sevinirim ;

1-)   Belayı, Allah (c.c.) göndermiştir. Sevgilinin gönderdiği her şey ; tatlı olur.

2-)   Allah, (c.c.) bundan daha büyük bir bela göndermediği için ; şükrederim.

3-)   Allah, (c.c.) insanlara boş yere ; faydasız bir şey göndermez.
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 Bir belaya karşılık, ahirette çok nimetler ; ihsan eder. 
 Dünya belaları az, ahiret nimetleri ; sonsuz olduğu için, sevinirim.

*   Saçının ağarmasından ibret almayana ; nasihat, kâr etmez. (Abdulaziz bin Ebu Revvad)

*    Kalbi, bir lambaya benzetirsek ; günahlar birer is gibi, lambanın camına yapışır. 
 Gün gelir ki, lambanın ışığı ; dışına sızmaz.  

 Böylece, mümin karanlıkta kalır ; hakla, batılı ayıramaz.     (Hekimoğlu
İsmail)                                                                                          

*    Günah olan bir iş de ; kimseye, yardım etmeyiniz.                 (Hacı Bayram-ı Veli)

*    Ya Rabbi ! Ahrette, vücudumu o kadar büyüt ki ; cehennemi, baştan başa ben  
 doldurayım. Başka bir kuluna ; orada, yer kalmasın.                  (Hz. Ebubekir)

*   Can’ı, Sen aldıktan sonra, ölmek şeker gibi tatlı bir şey. Seninle olduktan sonra, ölüm  
 candan ; daha tatlıdır.                                                                        (Hz. Mevlana)

*   Kader, Allah’ın (c.c) ; bir sırrıdır. Bunu, kendinize dert edinip ; yük altına
girmeyin.                               
 (Hz.İsa)
*   Kadere iman eden ; kederden, emin olur.                                             (Hz. Ali)

*   Cemiyetteki ruh hastalıkları, iman eksikliğinden doğuyor.          (A.Hakim Arvasi Hz.)

*   Kulun, lüzumsuz sözlere dalması ; Allah’ın (c.c)  yardımını, ondan kesmiş   
 olmasındandır.                                                                                        (Maruf-el Kerhi)

*   Nefis yemekler, mideden bağırsaklara geçtikten sonra ; insan, bunlardan nasıl  nefret  
 ederse ; İnsan, ölüm anında da ; dünyalıktan, bu şekilde nefret eder.  (İmam-ı Gazali)

*   Sır senin esirindir, onu söylediğin an ; sen, onun esiri olursun.                (Hz. Ali)

*   Kemale erenler, ancak midelerine gireni kontrol etmekle ; kemale
erebilmişlerdir.                                                                                             
 (İ. Edhem)

*   Hz. Aişe ; ” Komşuluğun sınırının, her cihetten ; 40 ev olduğunu ” Buyurmuştur.

 -   Komşun akrabansa, 3 hakkı.           (Akraba - Dindaş - Komşuluk hakkı)
 -   Komşun müslümansa, 2 hakkı.        (Dindaşlık - Komşuluk hakkı)
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 -   Komşun gayr-ı müslimse, 1 hakkı.  (Komşuluk hakkı)               (Hz. Aişe Annemiz)

*    Siz, sahabileri görseydiniz ; bunlar, deli derdiniz.
 Onlar, sizi görselerdi ; “ Bunlar, müslüman değil ” derlerdi.         (Hasan-ı Basri Hz.)

*    Allah, (c.c.) bize fazlıyla tecelli etsin. Bizi, fazlıyla korusun.
 Adliyle tecelli ederse ; yanarız.                                                        (Abdulhakim Arvasi Hz.)

*    Tevazu, karşılaştığın her müslümanın ; senden üstün olduğunu, kabul
etmendir.”                                                                                               
 (Hasan-ı Basri Hz.)

 *   Elbisen, güzel ve temiz olmalı. Ama, dikkat et ; karşındaki kimsede bırakacağın değerin,
onun ; gölgesinde kalmasın.                                                         (Mevlüt Gürkan)

 LOKMAN HEKİM’DEN ÖĞÜTLER ;                            
 -     HER İŞ’TE, ORTA YOLU SEÇ.                                    
 -     MALINI, DOSTA DA DÜŞMANA DA ; TEŞHİR ETME.

 -     DOĞRU OLSA DA ; YEMİN ETME.

 -     SİDİĞİNİ SIKIŞTIRMA.

 -     YEMEK SONRASI, YÜRÜYÜŞÜ YAP.

 -     AŞIRI CİNSİ MÜNASEBETTTEN, KAÇIN.

-     AYAĞINI SICAK TUT, BAŞINI SERİN. KENDİNE BİR İŞ BUL, DÜŞÜNME   
 DERİN.

 ( ALTIN ÖĞÜTLER - Ahmet Taşgetiren Eserinden …) 

*   Ey ademoğlu ! Ecelin gelmeden gitmeyecek, rızkın tükenmeden ölmeyeceksin. 
 Hakkın olmayan şeylerle de, rızıklanmayacaksın. 
 O halde, niçin kendini yoruyor ; nefsini mahvediyorsun. ?           (Hasan Basri Hz.)

*  İnsan oğlunda edep bulunmazsa ; o, insan değildir. İnsan ile hayvanlar arasındaki fark  
 edep iledir. İman, edepten ibarettir.                                                       (Mevlana Hz.)  
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*   Şunu iyi bil ki ; sen, Allah evi olan bir gönülü inciltir, kırarsan ; yaya olarak bin defa  
 Kabe’ye gitsen, Allah (c.c) ; bu ziyaretini, kabul etmez.                        (Mevlana Hz.)

*   Senin, değer vermediğin bir saman çöpü sandığın yıkık gönül ; Arş’tan da, Kürsi’dende,  
 Levh’dende Kalem’den de üstündür.                                                      (Mevlana Hz.)

*   Aslında, boş düşüncelerimiz, endişerimiz ; bizim manevi zevkimizin, ruhani neşemizin ;  
 boynunu kırmaktadır. 

 Ölüp gidenler, bu dünyaya gözleri kapanıpta, manen öteki alemi görmeye başlayınca  
 derler ki ; “ Boş yere, ne olmayacak gamlar yemişiz ; üzülüp durmuşuz, ömrümüz çeşitli   
 vesveselerle geçti. Bütün bunlar, bu nefsin işleri imiş.”

*   İki dünya da, bir gönül için yaratılmıştır. “ Sen olmasaydın, bu alemleri yaratmazdım.” 
 Kudsi Hadisinin, manasını düşün.
 Unutma ! Allah, (c.c) insan gönlünü ; ev edinmiştir … 

 İnsan, gönül kırarken ürpermeli … !!!

 MEVLANA HZ. LERİNDEN ; 7  ÖĞÜT …
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 1-)       ŞEFKAT VE MERHAMET’TE ; GÜNEŞ GİBİ ,    

 2-)       AYIPLARI ÖRTMEKTE ; GECE GİBİ ,

 3-)       CÖMERTLİKT’TE ;  IRMAK GİBİ ,

 4-)       ÖFKEN ’DE ;  ÖLÜ GİBİ OL ,

 5-)      TEVAZU’DA ; TOPRAK GİBİ , 

 6-)      HOŞGÖRÜ’DE ; DENİZ GİBİ  OL,     

 7-)      YA, OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN ; YA DA, GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL.

 BAZI ÖZLÜ SÖZLER …              

*   Akıllı adam, aklını kullanır. Daha akıllı adam ; başkalarının aklını da  
 kullanır.                                                                                    (Bernard Shaw)

*   Her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ; ayak sesleridir. (Beyazıt-ı Bestami)

*   Şu dünya da yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de ; şeytan’dan, dert   
 satın alır.                                                                                  (Mevlana Hz.)

*   Arkadan konuşmak, yalnız ahlaksızlık değil ; korkaklıktır da.
 (Hikmetli Söz)

*   Aşkın gelişi, aklın gidişidir.                                                 (Antoine Brett)

*   Senden iyilere, yerini vermesini bil.                                         (Keble)

*   Zamanın azaltamadığı, yumuşamadığı ; üzüntü, yoktur.      (Çiçero)

*   İşlerini, denenmiş kimselere danış ; Zira onlar, kendilerine pahalıya mal  
 olmuş doğru görüşlerini ; sana, bedavaya verirler.               (Lokman Hekim)

*  Tevazunun, bir şartıda şudur. Kim olursa olsun, evden çıktığı zaman  
 gördüğü her şahsı ; kendisinden faziletli bilecek.                  (Hasan Basri Hz.)

*   Sana, ağır gelen secde var ya ; binlerce secdeden, alır kurtarır
seni.                                                                                        
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 (M. İkbal)

*   Güneş’in bile zerre sayıldığı bir mahfilde, kendini büyük görmek ; edebe 
 uyar, bir şey değildir.                                                            (Hafız-ı Şirazi Hz.)

 *   Çağımızın, karekteristik özelliklerinden biride ; 

 Maalesef, midelerin dolu dolu ; ama, kalplerin boş ; 
evlerin geniş ; ama, gönüllerin ; dar olması, 
 Neticesinde ; Benciliğin ve yalnızlığın ; artmakta oluşudur.    
 (Mevlüt Gürkan)

 *   Para, cepte taşınmalı ; kalpte değil.                                     (Hikmetli Söz)

- DÜŞÜNEN BİR İNSANIN, EMEKLİLİĞİ OLMAZ.  (MEVLÜT GÜRKAN)

-  KADER, KEDERİ YOK EDER.                                      ( ARİF  CEMİL )

*     Ama, Ben ; size diyorum ki, karısını fuhuş dışında boşayan ; onu, zinaya  
 itmiş olur.                                                                         (MATTA İNCİLİ)

*     Şikayetçi olduğumuz her olumsuz durum ; genel de, olumlu bir durumun ;  
 terkiyle oluşur.                                                                (F. Gülen Hocaefendi)

*     Hekimlerin yaptığı en büyük hata ; ruhu düşünmeden,
 yalnız bedeni tedavi etmeye çalışmalarıdır.                             ( Eflatun )                     

*      Uzun bir tartışma, her iki tarafında ; haksız olduğunun delilidir.
 (Voltaire)

*     Can sıkıntısı ; Dünya’ya, tembellikle beraber gelmiştir.      (L. Bruyere)

*   İslamiyet demek, insanlık demek. İnsan olamayan ; İslam olamaz.  
 (Hikmetli Söz)                          

*   Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider ; yüz kızarır.                                  
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 (Hikmetli Söz)

*   Eline, diline, beline ; sahip ol.                                            (Hacı Bektaşi Veli Hz.)

*   Cezası, en süratli gelen günahlar ; Zulüm ve Sıla-i rahmi kesmektir. (Hz. Ebubekir)   

*   Eğer, bir müminin kalbini kırarsan ; Hak’ka eylediğin, secde değildir. (Yunus Emre)

*   Erkeğinde, kadınında terbiyesi ; birbirleriyle tartıştıkları zaman, belli olur. (Özlü Söz)

*   İhtiyacın olmayan bir malı, kaça alırsan al ; pahalıdır.                                     (Özlü
Söz)                              

 MEVLANA HZ. LERİ ; Buyuruyor …

 -   Gönlünde, Allah sevgisi arttı mı ; şüphe yok ki, Allah (c.c) ; seni seviyor.                      

 -   Ey oğul ! Herkesin ölümü, kendi rengindendir. Düşmana düşmandır.  
 Dosta dost. 

 -   Tövbe bineği ; şaşılacak, bir binektir. Bir solukta, aşağılık dünya’dan ;  
 göğe yükselir.

 -   Dünya kelamıyla, 6 yerde meşgul olmaktan ; kaçınmalıyız.

 1-) Cami ve Mescitler,
 2-) İlim Meclislerinde,
 3-) Ölü yanında,

 4-) Kabristan da,
 5-) Ezan okunurken,
 6-) Kur’an-ı Kerim, okunurken.                                   (Yeni Rehber Ans. Cilt 14
sayfa)                                                   

*    OKUMAK   ;

 -   Tarihdeki, geçmiş nesil ve olaylarla ; ilişki kurmamızı  sağlayan …                           

 -   Kültürümüzü artıran ve ufkumuzu genişleten …

 -   Zaman sermayemizi de ; güzel ve faydalı kullanmayı sağlayan … 

 ASİL BİR ALIŞKANLIKTIR …                                              (MEVLÜT GÜRKAN)
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 SADİ -İ ŞİRAZİ  HZ.LERİNDEN …

1-)   Bir ömür sarf edilerek, kazanılan dostu ; bir anda, gücendirerek  
 kaybetme.

2-)   Hırs azgını, bir cihan’a açtır. Kanaat sahibi ; bir ekmekle, tok’tur.

3-)   Üstünlüğünü anlasınlar diye, başkasının sözünü kesme ; cahilliğinin  
 derecesini, anlatmış olursun …

 GÖNENLİ MEHMET EFENDİ’DEN … 

1-)  İnsanın, Hak katında derecesi arttıkça ; insanlara, merhameti artar.

2-)  Mümin insanların çoğu ; sıkıntıda olur. Dünyada, rahat edemedim ; deme

3-)  Yaptığın hayırları deme, söylersen ; kaybedersin.

4-)  İslamiyet’in, başı edep ; sonu, edeptir.
 CÜNEYD-İ BAĞDADİ HZ. LERİNDEN …

*   Bir kimse, Allah (c.c) ile arasına yemek dolu bir torba (mide) kor, sonra da   
 dua’nın zevkini bulayım derse ; hiç olmayacak, bir iş yapmış olur.

*   Yoksulluk, bela denizidir.

*  Güzel huylu günahkarla sohbet etmeyi, mutaassıp dindarlarla sohbete  
 etmeye ; tercih ederim. 

*   Dünyevi arzular peşinde koşan bir kimsenin, peşinden koşmaktan şeytan  
 vazgeçer. Zira, bu bela ; ona yeter.                                            (Malik bin Dinar Hz.)

*    İzzetine and olsun ki, beni cehenneme soksan, orada kül olsam ; yine de, 
 Sen’den ; ümit kesmem.                                                              (Fudayl ibn-i İyaz Hz.)

*    Her kim, riyasete (başkanlık) aşık olursa ; asla, kurtuluş bulamaz .
 (Maruf Kerfi Hz.)

*    Eğer, halkın seni bilmelerine arzu ediyorsan ; bil ki, Dünya sevgisinin başı       
 işte, bu arzudur.                                                                              (Bişr-i Hafi Hz.)

*       -   Önce, ilim tahsil ediniz.
 -   Sonra, helalinden para kazanın.
 -   Sonra, evlenin.                                                                    (Hacı Bayram Veli Hz.)
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*     Dünya’da, hiç Kur’an-ı Kerim kalmasa ; Allah’ın (c.c) inayetiyle, eksiksiz  
 ve hatasız ;  yeni bir, Kur’an-ı Kerim yazarım.     (Gönenli Mehmet Efendi)

 CENAB-I HAK’IN Hitabı  … Çok Dehşetlidir.

 “ YAZIKLAR OLSUN, O NAMAZ KILANLARA Kİ ; ONLAR, NAMAZLARINI CİDDİYE
ALMAZLAR.”   
 ( EL- MAUN-4-5 )

 TANIDIKLARDAN ;  ÖZLÜ SÖZ VE DEYİMLER …       

1-)     EVLAT AZİZDİR ; AMA, TERBİYE ; EVLAT’TAN, DAHA AZİZDİR …
 ( HACI  SÜLEYMAN  GÜRKAN )

2-)  ANNELİK, NE DOĞURMAKTIR ; NE DE, DOYURMAKTIR.
 ANNELİK, YAVRUSUNU ; SEVGİYLE - ŞEFKATLA VE EDEPLE
YOĞURMAKTIR.                                                                          
 ( MEBRUBE  DİRİARIN )
3-)    Her şey, insan ile ; güzeldir.                                               ( Av. FARUK  NACAR )

4-)    Can, boğazdan gelir ; ama, boğazdan da gider.                 ( SAMİ  ÖZTÜRK )

5-)    Allah (c.c), İnsana azdıracak kadar varlık ; isyan ettirecek kadar, yokluk  
 vermesin.                                                                                  ( CELAL  BOZKURT )

6-)    Siyaset, dosta tavsiye edilmez ; kötülere de, bırakılamıyacak bir şeydir.
 ( AHMET  AKPINAR )

7-)    Büyükanne ve Büyükbaba, kapıdan girince ; disiplin, pencereden uçar.  
 ( M. DENİZ  ŞENER )
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8-)  Eşin ve çocuklarının, ahlakı güzelse ; ne işin var düğün evinde, 
 düğün senin evinde ; gir oyna, çık oyna.

 Eşin ve çocuklarının, ahlakı kötüyse ; ne işin var ölü evinde, 
 ölü senin evinde ; gir ağla, çık ağla.                                         ( TANER  ÖZTÜRKAVCI )

9-)   ADAM, BIYIĞINI KESİP TANDIRA ATSA ; TANDIR ISINIR ,
 AMA, KALIBININ ADAMI DEĞİL …                                     ( ABDULLAH   KÖYLÜ )

10-) BU ADAM DA, İYİLİKTEN BAŞKA ; HER ŞEY BULUNUR … (A. RAHMAN GÜL)

11-) ADAM, DALDA KUŞU ÇİFT GÖRMEDEN ; TAŞINI ATMAZ...(MEHMET ÜNSAL)

 BAZI  ÖZLÜ  SÖZLER …

 Necip Fazıl Kısakürek merhumunun, Sakarya şiirinde dile getirdiği gibi ;  
 kıyamete kadar akacak 2 ark (kanal) bulunacak. Birinden nur akacak,  
 diğerinden kir. 
 İnsan, zaman zaman kendi kendini irdelemeli ; acaba kendim, hangi ark’ta  
 akmaktayım. ? 

*     Anne kimdir ?
 Anne ;  - Yavrularına, karşılıksız sıcak sevgisiyle ;

 -  İçimizi ısıtan şefkatiyle, bu kirlenmiş dünyamızda ; sinesine    
 güvenle, bağrımızı yaslayabildiğimiz ;

 -  Yüceler yücesi Yaratıcımızın ; engin rahmetinden, bizlere adeta 
 parıltılar üfleyen ; yeryüzünün, nadide çiçekleridir …                      
 ( Mevlüt Gürkan )

*     Ben annemi nasıl sevmem ki ; o beni bir müddet karnında, uzun zaman  
 kucağında, ölünceye kadar da, kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır. 
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 Ona, saygısızlık göstermekten ; daha aşağılık, bir şey bilmiyorum.
 (Abdurrahman Cami)

*     Ana, babaya iyilik ; ölüm, sıkıntılarını giderir.            (Ahmet Rufai Hz.)

*     Yanlış bilgi, dinsizleri meydana getirir. Gerçek ilim ise ; Allah’ın önünde,  
 diz çöktürür.                                                                              (Voltaire)

*     Borç, köle olmanın ; başlangıcıdır.                                    (Victor Hugo)

*     Çalışmak, bizi 3 beladan uzaklaştırır. Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve  
 yoksulluk.                                                                                     (Voltaire)

*     Bir insanın değeri, çevresindekilerin değeriyle ; ölçülür.    (Cevdet Rende)

*     Dünya, bir sahnedir. Herkes rolünü oynadıktan sonra ; çeker gider.
 (Winschooten)

*     Camdan evde oturanlar ; başkalarına, taş atmamalıdırlar.  (G. Herbert)

*     Evlenmek, insanın haklarının yarıya düşmesi ; görevlerinin ise, iki katına  
 çıkmasıdır.                                                                              (A. Schopenhauer)

*     Giyim zarif ve temiz olmalı, giyimdeki düzensizlik ; fikirdeki dağınıklığa  
 delalet eder.                                                                             (II. Abdulhamit)

*     En tesirli konuşma ; en kısa, olanıdır.                               (Dale Carnegie)

*     Altın ateşle, kadın altınla, erkek de ; kadınla erir.             (Pythagoras)

*     İnsanın kederi, istekleri kadardır.                                        (Hz. Ali)

*     Gençlerini, kitapla beslemeyen milletlerin ; sonu acıdır.  (P. N. Ovidius)

*     Nasihat, dünyanın en pahalı hazineleri kadar kıymetli olduğu halde ;  
 ekseriya, pek ucuza satılır.                                                           (Hz. Ali)

*     Eğer, halkın seni bilmelerini arzu ediyorsan ; bil ki, dünya sevgisinin  
 başı ; işte, bu arzudur.                                                              (Bişr-i Hafi Hz.)

*     Cimri insan, dünyada fakirler gibi yaşar ; ahirette de zenginler gibi,  
 hesaba çekilir.                                                                                   (Hz. Ali) 

*     Bana, filozofların değil ; peygamberlerin haber verdiği, Allah gerek.
 (B. Pascal)
*     İnsanoğlunun, bütün yaptıkları, düşündükleri, elde ettikleri ve başından  
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 geçenler ; kitapların sayfalarında, yatmaktadır.                   (Thomas Carlyle) 

*     Mide dolunca ; fikir uyur, hikmet ölür, azalar durur.     (Lokman Hekim)

*     Yaşlılık, kötü bir alışkanlıktır ; çalışan bir insan, böyle bir alışkanlığa ;  
 vakit bulamaz.                                                                         (Andre Maurois)

*     Allah, (c.c) dinini düzelten kimsenin ; Dünya’sını da, düzeltir.   (Hz. Ali)

*     Gençler, ümitleriyle ; yaşlılar, anılarıyla yaşarlar.               (Fransız özdeyimi)

 BAZI ÖZLÜ SÖZLER …

1-)     Anne ve babanın tükenişi, mumlar gibidir. Mum, etrafına ışık verme sevdasıyla,        
 kendini tükettiği gibi ;              
 Anne - Baba’da evlatlarına olan sevgi ve şefkatleri nedeniyle ; bir ömür boyu onlara  
 ışık saçarak, kendilerini tüketirler.                                                   ( Mevlüt GÜRKAN )

2-)    Bir anne baba 9 çocuğunu besler ama ; 9 çocuk,  bir anne babayı ; beslemez

3-)    Dünya malı, sakız gibidir. Bir eline bulaştı mı ; kurtulmak zorlaşır.

4-)    Tesettürsüz bir kadının, başına poliste dikseniz ; onu, çirkin bakışlardan  
 koruyamazsınız. Fakat, tesettürü ; onun, en iyi siperidir.

5-)   Tebessüm, en kolay iyiliktir.

6-)   İnsan, servet edineceğim diye sağlığını ; sonra, sağlığı kazanmak için ; servetini  
 kaybeder.

7-)   Hayatın, rövanşı yoktur. Onu, çok iyi değerlendirmeli.

8-)   Kadın güçsüzdür ; ama, analar güçlüdür.

9-)  Çok kere ölen insanın serveti ; götürdüğü günahlarla, mütenasiptir.

10-)  Evlenecek kızın terbiye durumunu öğrenmek istersen ; kızın kendi erkek kardeşine  
 olan, davranış seviyesine bakmalısın.
11-)  Kul’a bela gelmez ; Hak yazmayınca, hak belasını yazmaz, kul azmayınca.

12-)  Bir kişiye yapılmış bir haksızlık ; bütün topluma yönelmiş, bir tehdit’tir.

13-)  Mevlam bilir, kim kazanır kim yiyer ; ahmak o’dur, Dünya için gam çeker.
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14-)  Doğduğumda sen ağlamış, herkes gülmüştü. Öyle bir hayat yaşa ki ; öldüğünde  
 herkes ağlasın, sen gül.

15-)  Bu terazi, bu sikleti (ağırlığı) çekmez.(Atalarımız bununla, insanın kendi haddini aşan  
 meseleleri ; kendine yük etmemesini hatırlatıyor.)

16-)  İnsanoğlu, ben ben diye kibirlenir ; oysa, 3 dk. nefesini tutsa ; yoktur. (M. GÜRKAN)

17-)  Dogan her yeni gün, Allah’ın (c.c ) insanlardan ; ümit kesmediğinin işaretidir.

18-)  Enflasyon, cüzdana et atmadan ; vatandaşın cebindeki parasının, çalınmasıdır.

19-)  Allah’ın (c.c) ne delisine ; ne velisine, akıl eder.

*      Bu gün, bizi epeyce üzen bir sorunumuz ; belki bir hafta, sonra gündemimizde   
 olmayacak ve o gün, yeni bir sorunla uğraşmış olacağız ;Üzülmemize değer miydi ...? 

 Allah (c.c) var, gam yok …Unutma ..!

 ( Hekimoğlu İsmail’den …)

 -     Çoğu kere menfaatlerimiz ; ahlaklı olmamıza, engeldir.

 -     Ahlakı güzel olmayanın, müslümanlığı ; ne işe yarar ?

 -      Peygamberimiz,  50 yaşına kadar ; tek kadınla yaşamış. Hiç bir hanımını, hiçbir  
 zaman dövmemiştir.

 -      Benim, şu anda bildiklerim ; sigara parasıyla alıp okuduğum, kitapların marifetidir.

 -       İnternet kültürü, dipsiz göl gibidir. Öyle karanlık köşeleri var ki ; insan, insaniyetini  
 kaybeder.

 -       Flört, kullanılmış insanlar pazarıdır.

 HZ ALİ’YE GÖRE … İLİM VE MAL ;

-  İlim, dünyadan uzaklaştırır ; ahirete yaklaştırır.
 Mal, dünyaya yaklaştırır ; ahiretten uzaklaştırır.

-  İlim, kalbi nurlandırır.
 Mal, kalbi karartıp katılaştırır.

 24 / 60



Özlü Sözler-1-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 12:42 - 

-  İlim, ruhun gıdasıdır.
 Mal ise, cesedin gıdasıdır.

-  İlim, yolculukta arkadaşındır.
 Mal ise, yolculukta düşmanındır.

-  Hz. Bilal, Efendimizin (s.a.v) vefatından sonra ; uzun zaman, ezan okumamıştır.
 Halife olarak, Şam’a gelen Hz.Ömer’i kırmıyarak ; ezan okuyunca,

 ”  Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” deyince, hıçkırıklara boğuldu.
 Bunun üzerine, Hz.Ömer’de ; ağlamaya başladı.

 HZ EBUBEKİR’DEN NASİHATLAR ;

-   Rasulullah, (s.a.v) vahy ile korunuyordu. Benim ise, beni yalnız bırakmıyan ; bir  
 şeytanım vardır.

-   Hayır işlerinde, acele ediniz ; çünkü, arkanızdan acele gelen ; eceliniz var.

-  Hiç kimseye, imandan sonra ; sağlıktan daha üstün, bir nimet verilmemiştir

 MEHMET FEVZİ EFENDİDEN TESPİTLER …

-   Şeytan, insanın tabiatına musallat olur. Fakat, kimseyi zorla ; kötü yola saptıramaz.

-   Hatim indirene, para verilmez. Ancak, hediye niyetiyle ; ilme yardım için verilmeli.

-   Celalinden, Cemaline ; azabından, affına ; firar edeceğiz ...

-   Evvelce, Hac’ca gitmek zor ; ama, muhafazası kolaydı. Şimdi ise, Hac’ca gitmek kolay ;  
 fakat, muhafazası zor.

 HEKİMOĞLU İSMAİL’DEN TESPİTLER …

*   Kültürlü insan ; çölde, vaha gibidir.

*   Güzel ahlak ; kesintisiz, bir ibadettir.

*   Herkes, bildiği şeyin alimi ; bilmediği şeyin, cahilidir.

*   Dünyada da, ahrette de yanmanın yolu ; plajlardan geçer.

*   Sarhoşun, içkiye verdiği parayı ; kaç müslüman, dini için sarfetti. ?
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*  Müslümanlar, milyarları verip bir ev alıyor. Bozuk paralarla da ; Cennete talip !

¬¬   

 BAZI ÖZLÜ SÖZLER …

-   Allah’ı, (c.c) anmamız ; O’nun tarafından, anılmamız için ; bir çağrıdır. (M.F. Gülen H.)

-   Başkasının, sizi gıybet etmesinden kederlenmeyin. Zira, gıybet eden farkında    
 olmayarak ; size, iyilik etmiş olur.                                                          (Ata el-Horasani)

-   Hz. Ali, evladlarından birine, şöyle demiştir ; Oğlum, Allah’tan (c.c.) öyle kork ki ; 
 bütün insanların yaptığı iyiliklerle, karşısına çıksan da ; onları, kabul etmez san.

 Allah’a, (c.c) öyle ümitle bağlan ki ; bütün insanların günahlarıyla, O’nun huzuruna   
 çıkacak olsan da ; hepsini, affedeceğini düşün.

-   Kitaptan, daha iyi bir arkadaş yoktur. Zaman zaman o, insana dert ortağı olur ;   
 yüreğine su serper. Gönlünün, her muradına ; onunla erersin.
 Böylesine güzel bir dost, görülmemiştir. Ne incinir, ne de inciltir.                                                  
 (Katib Çelebi)

-   Nefsini sevdiği halde ; Allah’ı, (c.c.) sevdiğini iddia eden kimse ; yalancının biridir.         
 (Yahya bin Muaz Hz.)

-   Cenab-ı Hakkın nimetleriyle beslenip ; başkasına veya bizzat nefsine itaat edenlerin,  
 hesabı, çok çetin olur.                                                                       (Mehmet Kırkıncı Hoca)

-   Akibetinden korkan kimse, emniyette demektir.                         (M. F. Gülen Hocaefendi)

-   İsrafta, hayır yoktur. Hayırda da ; israf yoktur.                               (İmam-ı Azam Hz.)

 MUSTAFA İSLAMOĞLUN’DAN ; ÖZLÜ SÖZLER …

1-)   Allah’ı (c.c) sevmek ; sevgiyi, ölümsüzleştirmektir.

2-)   Müslüman, Tabiat’ın da ; kendisinden, emin olduğu kimsedir.
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3-)   İnsan hakları ihlali, insan olan ; herkesi ilgilendirir.

4-)   Mümin’in üstüne, Güneş doğmaz ; kendisi, Güneş’in üstüne doğar.

5-) Şehadet, en büyük aşktır. Şehit ise ; aşkını, kanıyla ve canıyla ispat etmiş ; ölümsüz aşık 

6-)   Millet deyince, islam milletini kast etmeyen her milliyetçilik ; merdud’tur, şirk’in  
 sosyal bir türevidir.

7-)   Dünya’ya düşkünlük, çağdaş insanın ; yumuşak karnıdır.

8-)   Batının kalkındığı şartlarda kalkınmak ; yüz kızartıcı, bir insanlık suçudur.

9-)   Hilafet Müessesesi ;   -   Şam’da meşruiyetini ................................ (Emeviler Devresi)

 -   Bagdat’ta gücünü ……………………….. (Abbasiler       “    )

 -   Kahire’de nüfusunu …………………….. (Memluklular  “   )

 -   İstanbul’da, ünvanını kaybetti …………. (Osmanlılar     “   )

 Mü’min’in, ölüm anında ;

-   Alnının terlemesi,
-   Gözlerinin yaş dökmesi,
-   Burun deliklerinin kabarması,
 Allah’ın (c.c.) rahmetine, nail oluşunun ; alametidir.”    (Selman-ı Farisi)

 -  Aleni nasihat ; nasihat değil, teşhirdir.”                                                         (İ. Gazali)

-   Mahşerde en son, Allah’ın (c.c.) Rahman isminden ; şefaat gelecek.      (M. Feyzi Efendi)

-   Cenab-ı Hak, hikmeti olarak bir kapıyı kaparsa ; Fazl-ı Keremiyle, başka bir kapı açar. 
 (Zübeyr Gündüzalp)

-   Dünya’daki bütün kitaplar ; bir tek kitabın, anlaşılması içindir.          (Hikmetli Söz)

-   Zan, 2 kısımdır. Birinde, günah vardır ; diğerinde yoktur. Günah zan, dile getirilendir. 
 Günah olmayan zan ise, dile getirilmeyen ; zihinde kalan, zan’dır.   (Süfyan-ı Servi Hz.)
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 Para ve mülk, kişinin zahit olmasına ; mani değildir. Her dünyalığı olmayan da, zahit   
 değildir.
 Mal, insanın elinde silah gibidir. İnsan, canını - sıhhatini - din ve şerefini ; mal ile korur.

-                 İnsanları, kırmaktan pişmanım … (!)

 Cenab-ı Allah ; (c.c) insanı, Kendine muhatap almış. Kuran-ı Kerim, insan için  
 yeryüzüne indirilmiş …
 Bu düşünceler, her zaman kafamda olsaydı ; kimseyi, hiçbir sebeple kırmazdım …  
 (Yavuz Bahadıroğlu)  

 -    Kuran-ı Kerim’de, 70 kez bahsi geçen namaz’ın kılınma oranının ; yurdumuzda, ancak   
 % 25 cıvarında bulunduğu gerçeği ... ( 4 kişiden 1’i )                        (Cemil  Tokpınar)

-     İmam-ı Azam Hz.leri ; …  55 defa, Hac’a gitmiştir…

 BAZI VECİZ TESBİTLER …

 1-)      Öfke’nin ateşi, önce sahibini yakar ; sonra kıvılcımı düşmanına ya varır, ya varmaz.   
 (Sadi)
 2-)      Bir adamı övmek, onu boğazlamaktır.
 (Hz. Ömer)
 3-)    Mutlu insan, elinde olanlarla ; yetinmesini bilen insandır.
 (Ata sözü)
 4-)      Madem ki doğru söylüyorsun, o halde yemin etsene, ne lüzum var ?
 (Ata sözü)
 5-)    İbadet, 10 parça ise ; 9’u helal lokma yemektir.
 (Bahattin-i Nakşibendi Hz)

 6-)    Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ; ışığından bir şey kaybetmez.
 (Mevlana Hz.)
 7-)    Gözyaşları, ızdırabın sessiz sözleridir.
 (Voltaire)
 8-)    Cemaat gıybeti’nin günahı ; fertleri miktarıncadır. 

 ( Yani cemaat, siyaset veya spor camiasını hedef alarak, sarf edilen bir hakaret sözü,  
 o camianın fertleri adedince ; vebale sebep olur.)         ( ÇOK ÖNEMLİ BİR
TESPİT...)                     
 (Akif
Cemil)                                                                                                                                              
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 9-)    Ataların hataları, torunların sorunlarıdır.
 (Akif Cemil)
10-)   Kitap, kainatı uçmadan gezdiren ; kanatlardır.
 (Akif Cemil)

 11-)  Boş bir kafa, şeytan’ın ; çalışma odasıdır.
 (S. Miles)
 12-)  Hesaba çekileceğini bildiği halde, haram mal toplamaya devam eden kimseye ;  
 şaşarım.                                                                                                          (Hz. Osman)

13-)    Fakirin, Hac’ı ; Cuma günüdür.                                               (İ.Gazali Hz. - İhya’dan)

14-)    Annesi, erkek çocuğunun çevresinde dönüp, ona bir çocuk gibi davrandığı sürece ;  
 o insan olgunlaşamaz.”                                                                       (Dorothy
Ballard)                     

15-)     Kadınlar zayıftır ; ama, analar kuvvetlidir.”                                     (Victor Hugo)

 BAZI HİKMETLİ SÖZLER …

 1-)    Dünyada, “ Her mevcut, bir hayret mevzuudur “  Fakat insanlar ; farkında değil.
 (Bir Hikmet Ehli)
 2-)      Bu dünya’ya, çıplak geldim ; çıplak gidiyorum.                                (Canventes)

 3-)      Bu gün, islama yapacağın en büyük iyilik ; İslamı, temsil etmediğini söylemekdir.
 ( İKBAL)
 4-)      Bu günkü kanunlar, büyük sineklerin delip geçtiği ; küçük sineklerin, takılıp kaldığı ;  
 örümcek ağları gibidir.                                                                           ( Ömer Hayyam)

5-)    Bütçenizdeki deliklere, dikkat edin. En küçük delik, en büyük gemiyi ; batırır..
 (B. Franklin)
6-)    Cebinde, altını bulunmayanın ; hiç değilse, dilinde ; balı bulunmalı.
 (Ata sözü)
7-)   Cehennemin içinde, hiç ateş yoktur. Herkes, ateşini birlikte götürür.
 (Karacaoğlan)
8-)   Cinayet’e ses çıkarmayan ; cani’nın, suç ortağıdır.
 (Cemil Meriç)
9-)   Elimizdeki nimetleri sayalım ; ufak tefek çabalarla, ortadan kalkabilecek ; sıkıntıları  
 değil.                                                                                                              (Dale Cardiale)

10-)      Günah, arıya benzer ; Onun gibi ağzı ballı, ama kuyruğu zehirlidir.   (H. Balon)

11-)  Güzel kıyafet ; iyi bir, tavsiye mektubudur.                                         (Cenab Şehabetin)
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12-)  İnsan, Babasına borçlu olduğu saygıyı ; ancak, baba olduğu zaman anlar.(Goethe)

13-)  Okuyup yazanla, okumayan arasındaki fark ; ölü ile diri arasındaki, fark kadardır.
 (Aristo)

 EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYOR,  HİÇ BİR GÖLGENİN BULUNMADIĞI KIYAMETTE ;
ALLAH, (C.C) ŞU 7 SINIF İNSANI ; GÖLGELENDİRECEKTİR …

 1-)   Allah’a, (c.c) kulluk ve ibadet ile ; onun yolunda yetişen gençler.

 2-)   Mescitlere, kalben bağlı kimseler.

 3-)   Allah (c.c) için biri birini seven, Allah (c.c) için ; birbirinden ayrılan kimseler.

 4-)   Makam sahibi güzel bir kadının, harama davetini ; 
 “ Ben Allah’ tan (c.c)  korkarım “ diyerek, reddedenler.

 5-)   Sağ elinin verdiğini, sol elinin bilmeyeceği şekilde ; sadakayı, gizli verenler.

 6-)   Adil yöneticiler.

 7-)   Yalnızken, Allah’ı (c.c) anıp ; onun için gözyaşı dökenler.

*         Dünya’yı istiyorsanız ; kitap okumalısınız
 Ahireti istiyorsanız ; kitap okumalısınız
 Hem Dünya, hem ahireti istiyorsanız ; kitap okumalısınız.          ( Hz. Ali )

*       Allah (c.c) indinde, makbul bir kul ; Dünya’ya, fazla kıymet vermeyip ; daha ziyade,    
 ahireti  için çalışandır.
 Allah’ı (c.c), son derece sevmenin alameti ; Dünya’yı, terk etmektir. (Hasan Basri Hz.)

*       Sair zamanlarda dinimiz yapılan sevaplara 10 ecir verirken ;         
 3 Aylarda, bu sevaplar ; 100’ den 1 000’e kadar artırılır.

 Berat kandilinde ise ; sevaplar, 20.000 kat artırılır. (50 yıllık sevap kazanılabilir.) 
 Kadir gecesinde ise ; bu sevap  30.000’e ulaşabilir. (83      “       “             “          )
 (1 000 Ay’dan ; hayırlıdır …)

 İBN-İ SİNA’DAN ; SAĞLIK ÖĞÜTLERİ …

*    Az ye … 4-5 saat geçene kadar ; tekrar yeme.

*    Kültür-Fizik hareketlerini, her gün yapın. (Vücudunuzun iç organları ; bol oksijene, kavuşur.)
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 ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HZ. ; SAĞLIK ÖĞÜTLERİ …

*   Ağır yemekler ve tıka basa yemeler ; kabuslu rüyalar, görmeye sebeptir. Yemekten sonra,
2-3 saat geçmeden ; yatmayın.

*   Az ye, iştahlı iken sofradan kalk ; bir çok hastalığın gerçek nedeni ; fazla yemektir, Unutma.! 

*   Çok çeşitli, yemek yeme. Lokmaların, küçük ve iyice çiğnenmiş olsun. 
 Mideye, mevcutları hazmetmeden ; yenisini gönderme.

 SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN Hz. ; HİKMETLİ SÖZLER …

*   Memur olduğun zaman, sana gelen vatandaşa ; sakın yüksekten bakma, 
 yanına geleni ; ayakta bekletme. Sakın ha. “ Bu gün git, yarın gel “ deme.

*   Doğrunun doğruluğu, bütün sülalesine akseder ; hepsini, hayra götürür.

*  “Her koyun, kendi bacağından asılır.” sözü yanlıştır. Dinimizde, “Neme lazım” demek  
 yok ; “Bana lazım” demek vardır. 

*   Emir verir gibi konuşma. Sigara içme deme ; “Benim kardeşim, içmez değil mi ?” de.

*   Macaristan, bir zamanlar müslümandı. Ama, bir gün geldi orada ; zahiri (görünürde)  
 ulama kaldı ve maneviyattan yoksun kaldılar ve hırıstiyan olup gittiler.
 Bu din, maneviyatsız ; muhafaza edilemez.

*     Bir dut ağacı , 400 yıl
 Ceviz ağacı ,    700 yıl

 Kestane ağacı, 900 yıl
 Çınar ağacı,  1 500 yıl ...    yaşar.

 Bursa da Osman ve Orhan gazilerin diktikleri 1.000 senelik çınarlar var. 
 Sadaka-i cariye’nin en efdali, ağaç dikmektir. İhmal etmeyiniz.

*    Günde en az bir kişiye iyilik et, gönül kazan. Gönül almak, cennet’in Firdevs ;
 kapısını açmaktır.

*   Ya Rabbi ! Dünya’yayı, kalbime koyma ; elimden de alma. 

*    Evden çıktığında veya dönerken, karşısına çıkan ilk kişiye ; Selam ver. 
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 Önce onun vermesini bekleme, veren el ; alan elden Aziz’dir.   Unutma ...

*    İnsan, Allah’ı (c.c)  terk ederse,
 Allah’ta (c.c), insanı terk eder. İnsan kalbi hep mahzun olmalı. Rabbin’e yalvarış-rica ve   
 tazarru içinde bulunmalı. 

*     1 940’lı yıllarda, tek parti devresinde bu güzel yurdumuz da maalesef ; ezan, 18 yıl 
 kadar Türkçe okutulmuş ; Kur’an-ı Kerim okumak ve bulundurmak yasaklanmıştır.

 Bu devrede yaşamış  müderris (Prof.) Süleyman Hilmi Tunahan hocaefendi, bu  
 yasaklara rağmen bir çok din alimi yasaktan sinerek köşesine çekilirken ; o, yılmamıştır. 

 İstanbul’dan tren bileti alarak, Arifiye istasyonuna kadar trende öğrencilerine ;  
 Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretir. Bu hizmeti, taksi kiralıyarakta ; yapmaya çalışır.

 Ayrıca, amele pazarına giderek ; işçilere yevmiyesini vererek, onları Çatalcada  
 kiraladığı çiftliğe getirip ; onlara, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğretmeye çabalamıştır.

*    İnsan ne kadar mahzun, ne kadar nefsinden ve benliğinden  uzaklaşmışsa ; 
 Allah’ın (c.c) yanında, o kadar makbul ve yüksektir.              ( A. Hakim Hüseyni Hz.)

*    Bir genç’in, ben ataistim demesi karşısında ; bir müminin duyduğu TEESÜR  
 nedeniyle, vücudunun bütün parçalarının ; atom gibi parçalanması gerekirdi.              
 ( Zübeyr GÜNDÜZALP )

 MEHMET ZAHİD KOTKU HZ.’DEN ; HİKMETLİ SÖZLER …

*    Putların, çok nevileri vardır. Para, mal, şehvet, nefsin arzuları gibi. Bunlardan en  
 korkuncu olan, kendini beğenmek belasıdır.

*    Biz, herkese hüs’ü zan (iyi düşünmek) eder. Kimsenin aleyhinde bulunmayı,    
 sevmeyiz.

 GÖNENLİ MEHMET EFENDİDEN ; HİKMETLİ SÖZLER …

*    İnsanlara iyilik yaptın mı ? kaç yanından utanmasın ; size, teşekkür etmesin. Sizin  
 yanınızda küçülmesin.
*    Senin etrafında sana çile çektirenleri ; Allah, (c.c) sana  dünyada çekesin de ; ahiret’te  
 azab çekmeyesin, diye veriyor.
*   Kul hakkı çok geniş. Hiç tanımadığın bir kimseye, dudak bükmenin ; hesabı  
 sorulacak. (!) 
-   Allah’ ı (c.c.) bilmeyen, hülya’ya (hayale) sarılır. Hülya’ya sarılan da, hakikate darılır. 
 (Elmalı Hamdi Yazır)
-   Dünya’yı isteyen, it dalaşına hazır olsun. (!)                                             (Hz. Ali)
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-   Kimi misafir, kapıdan girerken sevindirir.
 Kimi misafir, kapıdan çıkarken …                                                (Ata sözü)

-     Haya ve az konuşma ; imandan, 2 şubedir.
 Kötü söz ve çok konuşma ; nifaktan, 2 şubedir.       (Hadis-i Şerif)

KENAN RIFAİ HZ. LERİNDEN ; HİKMETLİ SÖZLER …

1-)    Hiç kimseyle, çekiştiğime rastladınız mı ? Dünya, boş söz ve boş işlerle    
 geçirebilecek bir yer midir ? 
 Asıl marifet, dünyanın dedikodu çalılığından ; etegini  kurtarmaktır. 
 Zaman, sermayedir. Onu, israfla heba etmeyin.

2-)     İnsanları seviniz. Yalnız insanları değil, bütün mahlukatı ; aynı yorulmaz 
 iştiyakla, seviniz.

3-)     Hak, kendisine isteyerek ve severek kulluk ve hizmet etmeyeni ; halka, hizmetkar   
yapar.

4-)     Allah’ın, (c.c) insanı bir muhtacın gönlünü almaya muvaffak edişi ; ne büyük             
 lütuftur. Onun için, bana uzanan ihtiyaç elini ; öpmek isterim.

 BAZI HİKMETLİ SÖZLER …

1-)     Allah, (c.c) yüzbinlerce kimya ve ilaç yarattı ; amma, insanoğlu sabır gibi ; 
 bir kimya görmüş değil … !                                                                          (Mevlana Hz.)

2-)     Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlaktan daha üstün ; bir liyakat bulamadım.    
 (Mevlana Hz.)

3-)     Astronomi ve Biyoloji ilimlerini bilmeyen, Allah’ı (c.c) tanıma konusunda ; noksan  
 kalmıştır.                                                                                                        (İ. Gazali Hz.)

4-)     Aklı olmayanın imanı, imanı olmayanın ; aklı yoktur.                     (Hacı Bektaş-i Veli)
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5-)    Güneş, Dünya’dan binlerce kat büyük olduğu halde ; kainatta, bir kum tanesi gibidir.

 Allah’ım ! Bu ne büyük azamet, ilim ve yüceliktir. !!!

 İnsanoğlu, edep ve ölçüsüne çok dikkat edip ; haddini aşmamalıdır…     (Bir Düşünür)

 BATILI  DÜŞÜNÜRLERDEN ; ÖZLÜ SÖZLER …

 1-)   İnsanlar, kötülük karşısında ; tarafsız olma hakkına, sahip değildir.
 ( Maday )
 2-)   Bir insanın, gerçekten büyük olup olmadığını ; onun, alçak gönüllüğünden    
 anlıyabilirsiniz.                                                                                         (John Ruskin)

 3-)    Evlenmek, kafese benzer. İçindekiler çıkmak için ; dışındakiler, girmek için  
 uğraşırlar.”                                                                                        (Lard Mary Mond)

4-)    Yaşıyan insanların zekası, ölmüş insanlarla en iyi münaebeti ; kitap yoluyla, kurar.           
 (Bovee) 
5-)    Para, her şeyi yapar diyen adam ; para için, her şeyi yapan adamdır.  (B.
FRANKLİN)                                             

6-)    İnsan da, hayallerin yerini anılar almaya başlamışsa ; yaşlılık, başlamış
demektir.                                         
 (JAMES) 
7-)    Gördüklerim, beni göremediğim Yaratıcı’ya ; inanmaya, mecbur ediyor.
 (EMERSON)

8-)    Cimriler, kendisinin ölmesini isteyen insanlara ; servet toplayan,
kişilerdir.                                                                                                                        
 (S.Leszecznski)    

9-)    Çocuklar, günün birinde anne ve babası gibi olmak istiyorsa ; o ailede, fazla sorun  
 yok demektir…                                                                                                (W.Pheps)

10-)   Biz Avrupa milletleri, medeni imkanlarımıza rağmen ; Hz. Muhammed’in, son  
 basamağına vardığı merdivenin ; daha, ilk basamağındayız.

 Şüphe yok ki, bu yarışmada hiç kimse ; onu, geçemiyecektir.                (GOETHE)

11-)   Hıristiyanlar, alim oldukça ; Müslümanlar, cahil oldukça ; dinlerinden  
 uzaklaşırlar.                                                                                               (Charles Mismar)
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12-)   Tilki, kümesi iyi tanıyor diye ; bekçi yapılır mı   ?                                  (H.Truman)

13-)   Kitapların yakıldığı yerde, insanlarda yakılır.                                      (Heinrich Mann)

14-)   Gençler, ihtiyarların aptal olduğunu sanırlar. Ama ihtiyarlar, gençlerin aptal  
 olduklarını bilirler.                                                                                (George Chapman)

15-)   Bir tabiat kanununu, izah eden her formül ; Allah’ı öven, bir ilahidir.   
 (Maria Mitchell)

16-)   Felaketin, iyi bir yanı varsa ; o da bize, gerçek dostlarımızın kimler olduğunu     
 göstermesidir.                                                                                                      (Balzac)

 GEÇİCİ DÜNYA İLE İLGİLİ ; GÜZEL TESPİTLER …

*  Mezardakilerin, pişman oldukları şeyler için ; Dünya’dakiler, biribirini ; kırıp
geçiriyorlar.                                                                                                        (İ. Gazali Hz.)

*  Aklı başında insan, ne Dünya işlerinden dolayı kazandıklarından mesrur ; ne de,
kaybettiklerinden dolayı ; mahzun olmaz.                                                    (Risale-i Nur’dan)

*  İnsanlar uykudadır ; ölünce, uyanırlar.                                                           (Hz. Ali)

*  Mevlam bilir ; kim kazanır, kim yiyer. 
 Ahmak odur ; Dünya için, gam çeker.                                                            (Halk Deyimi)

*  Mal sahibi, mülk sahibi ;
 Hani bunun, ilk sahibi ;

 Mal da yalan, mülkte yalan ;
 Var biraz da, sen oyalan.     (Baban - Deden, önceden oyalanmıştı …)       (Yunus Emre)

 ÖLÜMLE İLGİLİ ; GÜZEL TESPİTLER …                        

 *   Canı, Sen aldıktan sonra ; ölüm, şeker gibi tatlı bir şey ; Seninle olduktan sonra, ölüm ;  
 candan daha tatlıdır.                                                                                 (Mevlana Hz.)

 *   Ölüm, bizim için ; yolda bulunmuş inci, ona ulaşmak ; bizim için, bayram sevinci.
 (M. Fethullah Gülen H.)
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 ATALARIMIZ, RAHMETE GİDENLER İÇİN ; ÖLDÜ YERİNE …

 -   Hak’kın, rahmetine kavuştu …
 -   Hak’ka yürüdü …
 -   Yüceler yücesi Mevlasına ; emanetini, teslim etti …
 -   Dar-ı Bekaya, göçtü …
 -   Vatan-ı Asliyesine, gitti …

 -   Sevgililer diyarına, göç etti …
 -   Ebedi aleme, gitti …
 -   Dünya hayatından, terhis edildi.     Demeyi … Daha uygun bulurlar.

 BAZI YAŞLILARIMIZIN, KULANDIKLARI ; DEYİMLER …

 *   Allah’ın, (c.c.) emanetini alacağı ; zamanı bekliyoruz.  

 *   Bizler, artık ; akşam güneşiyiz …

 BİR DÜŞÜNÜRDEN’DEN ; ÖNEMLİ TESPİTLER …

1-)   DİNDE DE, DÜNYA İŞLERİNDE DE ; SAMİMİ OLMALI … !!!

 ( YARATANIN HUZURUNA, Yüklü günahlarla çıkılabilir, ama samimi değilsek ;   
 hangi yüzle çıkılabilir… ?) 

2-)   YUMUŞAK HUY VE EDEP ; NE KADAR GÜZEL, HASLETLER … !!!

3-)   KANAAT, BÜYÜK BİR HAZİNE … !!!

4-)   YARATILANI, YARATANDAN ÖTÜRÜ ; SEVMELİ …!!! 

5-)   TEVEKKÜL ; GÜZELLER … GÜZELİ … !!!

6-)   FAZLA YEMEK, HASTALIKLARA GÖNDERİLEN ; DAVETİYEDİR … !!!

 ( Açlığa yakın az yemenin ; HİKMET ve FAYDALARI … Bir Bilinebilse …)

7-)   DÜNYA SEVGİSİNİ, KALBE KOYMAKTAN ; ŞİDDETLE KAÇINMALIYIZ … !!!

 ( Dünya’yı, ahiretin tarlası olması yönüyle ; önemsemeliyiz …)
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 ZÜBEYİR  GÜNDÜZALP’IN ALTIN PRENSİPLER ; ESERİNDEN …

-  Bütün tehlike, OKUMAMAK’TAN çıkıyor. Şimdi oku ; kabirde, okuyamazsın!

-  Anne - Baba’nın, evlad hakkındaki duası ; bir peygamberin, ümmetine ; duası gibidir.

-   Halini, gidişatını ; başkasından dinle.

-   Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki, ” Kadın, Allah’ın ; (c.c. ) kullarına en büyük  
 hediyesidir. Allah’tan korkun. Onları, ihmal etmeyin.”

-   Anne - Babasına, hayatta iken asi olan bir evlat ; onların ölümünden sonra pişman olup,    
 tevbe edip onların ruhlarına Kur’an-ı Kerim okur, fatihalar gönderirse ; 

 Allah, (c.c.) o anne-babayı ; o evlattan, razı eder. O evlada, sevaplar ; ihsan buyurur. 

 1 971 yılında, vefat eden Zübeyr GÜNDÜZALP ; 1 948 yılında mahkemeye  
 çıkarıldığında ;

 “ Eğer komünistler, kağıt ve mürekkebi yok edebilseler ; benim gibi çok gençler ve    
 büyükler, Risale-i Nur’un neşri için ; mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı 
 mürekkep yapacağız.” Demişti … 

 M. FEYZİ EFENDİNİN FEYİZLİ SÖZLER ; ESERİNDEN …

-   Buhari Hazretleri, sahihine kaydetmek istediği her hadis için ; güzelce gusleder,   
 2 rekat namaz kılıp ; istihare yapar. Sıhhatli çıkınca, hadisi kaydederdi.

 -   Abdestli vefat eden, manevi şehittir.

 -   Şartlar değişince, fetva da değişir.

 -  Hasta adam, hastalığı nedeniyle yemeğin tadını alamadığı gibi ; dünyalık sahibi de,  
 dünya sevgisi nedeniyle ; ibadetin tadını alıp, zevkine varamaz.                          (Hz. İsa)

-  Ateş ve suyun, bir kapta toplanması mümkün olmadığı gibi, hem dünya hem de ahiret  
 sevgisinin ; bir gönülde toplanması, mümkün değildir.”                                       (Hz. Musa)

 -  Bizler, Allah (c.c.) başkası için ; yemin edemeyiz.                         

 -    İçtihad kapısı ; kıyamete kadar, kapanmaz.
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 -    Şükür edebildiğimiz içinde, şükretmeliyiz.

 MÜSLÜMAN VE PARA ESERİNDEN ; (HEKİMOĞLU  İSMAİL) …

 1-)  Ya, inandığımız gibi yaşarız ; veya, yaşadığımız gibi ; inanmaya başlarız.

 2-)   Müslüman, en az ; TSE damgası gibi, sağlam olmalıdır.

 3-)   Harama dalan müslümanlar, dindar görünmeseler ; islama bilmeden, hizmet  
 etmiş olurlar.
 4-)   Müslüman,  “ Elhamdülillah Müslümanım ” der, yer gök inler. Gel gör ki ;

 -   Sözünde durmaz,
 -   Borcunu ödemez,
 -   Yalan söyler,
 -   Cahildir, kabadır.

 5-)    Müslümanlar arasında, nerede ve ne zaman ihtilaf çıkarsa ; 
 biliniz ki, işin içinde ; ” Para - Makam ve Kadın vardır.”                                                           

 6-)   Allah’ın (c.c) verdiği beyinle ; tahsil yapılıyor, sanat öğreniliyor. 
 Allah’ın (c.c) verdiği beyinle de, Allah’a, (c.c) isyan ediliyor. !                   

 7-)   Dindarların, biribirine gidip gelmesi ; sadece, misafirlik değildir. Bu, islamın   
 gelişmesi  içinde ; gereklidir.

 8-)   İslamiyet, istenmez yaşanır.

 -   Dünya hayatında, Cennet nimetine örnek olarak ; şehvet (Orgazm) lezzeti, 
 Cehennem azabına ise, günümüzdeki “Ateş” ; örnek olarak düşünülebilir.

DÖRT HALİFE’ DEN VECİZELER SÖZLÜĞÜ ; ESERİNDEN…

HZ. EBUBEKİRDEN VECİZELER…

 1-)      Allah’ı (c.c) algılamada ; aczin bilincine varma, asıl algılamadır.
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2-)     Bilir misiniz, cezası en çabuk günah hangisidir ? Azgınlık, ana - baba ve akrabalarla,
ilişkiyi kesmedir.

3-)      Dünya malı ile, insanların gönüllerini ; kazanmaya çalış.

4-)      Bir toplumda, ahlaksızlık yaygın hale gelirse ; Allah, (c.c) o toplumun tümünü
cezalandırır.

 5-)      Beterinde, beteri vardır.

6-)      Kim, bir insana zulmederse ; Allah’a, (c.c) verdiği sözü ; bozmuş olur.

7-)      Her işlerinde ; müslümanlara, yumuşak davran. 

 HZ. ÖMER’DEN ; VECİZELER …

1-)      Kibirlenen ve haddini aşanı ; Allah, (c.c) perişan eder.

2-)      Alçak gönüllü olanın ; Allah, (c.c) şan ve şerefini yüceltir.

3-)      En akıllı insan, en hoşgörülü olandır.

4-)      Borcunu azalt, hür yaşa. Günahlarını azalt, ölüm sana ; kolay olsun.

5-)    İçinizi düzeltiniz ki ; dışınızda, düzgün olsun.

6-)      Dindarlık, iyi insanların ; belirgin özelliğidir.

7-)      En iyi miras, edeptir.

8-)      Ölülerin arasını ayırınız. İki ölüyü bir mezara, koymayınız. 

9-)      Allah’a (c.c) karşı, sorumluluk bilincinde olanları ; dost edin.  

 10-)   Günahtan korunduğun gibi, dünya nimetlerinin ; seni, azdırmasından da korun.      
 Allah’a (c.c) yemin  ederim ki ; bana göre seni aldatan ve yanıltanların en    
 korkuncu, dünya nimetidir. 

11-)    İnsanlar hakkında, kötü zan’da bulunmaktan ; sakınınız. 

12-)   İşsizliğin, kötü sonuçlarından sakınınız.  Kuşkusuz o, sarhoşluktan daha   
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 zararlı olan kötülükleri ; kendisinde barındırır.

13-)    Dünya’da, lanet etmekten ; sakınınız. 

14-)    Oburluktan sakınınız, çünkü o yaşarken bir yük ; ölünce, bir pis kokudur.

15-)   Niyet etmeyenin ; ameli, geçersizdir.

16-)    Üzerinde, içki içilen sofraya ; oturmayınız. 

17-)    İlim ve Kur’an için, para almayınız ; yoksa, bu aşağılık hareket ; sizi, cennet’e    
 gitmekten alıkoyar.

18-)   Sizden bir kimse ; Allah’ım, (c.c) bana rızık ver diye dua edip durmasın ;
 göğün altın ve gümüş yağdırmadığını, çok iyi bilirsiniz.
 Kuşkusuz, Yüce Allah ; (c.c) insanları birinin rızkına, sebep kılmıştır.

19-)   Allah’a, (c.c) insanın öfkesini yenmesinden ; daha sevimli gelen, bir davranış   
 yoktur.

20-)  Mezardaki babasının ruhunu şad etmek isteyen, onun geride bıraktığı  
 arkadaşları ile ; ilişkisini kesmesin.
21-)   Çok şaka yapan, küçümsenir.

 22-)   Şiirleri okuyunuz ; çünkü onlar, güzel ahlak’ın yolunu gösterirler.

23-)  Bir yüze, (Evlenecek olana) birkaç defa bakıp ; onda hayır görmeyen kişi, 
 vazgeçsin.
 Bekarları alınız, çünkü onlar ; daha çok sever ve daha az aldatırlar.

 24-)   İşini, Allah’tan (c.c) korkanlara ; danış.

25-)  Çocuklarınızı, ergenlik çağına geldiğinde evlendiriniz. Günahlarını 
 yüklenmeyiniz (!)

 26-)   Çok ziyaret usandırır, az ziyarette ; dostluğa, zarar verir.        

 HZ. OSMAN‘DAN VECİZELER…

1-)   Siz, islam’ın temelisiniz ; bozulursanız, bütün insanlar bozulur. Düzelirseniz,  
 bütün insanlar düzelir.

 2-)    Kulluk;
 -  Dinin, sınırlarını korumak,
 -  Sözde durma,
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 -  Bulunana, razı olma ve
 -  Yok olana, sabretmedir.

 HZ. ALİ’ DEN VECİZELER …

1-)      Kanaat eden insan, hürdür.

2-)      Allah’ın (c.c) yarattıklarını görüpte ; Allah (c.c) hakkında, şüphe eden insana ;   
 şaşarım. !

3-)      En adil davranış, kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ; halka, öyle    
 davranmandır.

4-)      Her kötülüğün sebebi ; edebin, yokluğudur.

5-)   Bağışlama, soyluluğun göstergesidir.

6-)   Utanmanın en güzeli, kendinden utanmandır.

 7-)   Huyların en iyisi, cömertliktir.

 8-)   Nimete, şükrün en güzeli ; onunla, iyilik etmendir.

 9-)   Emanete riayet etmelisin ; çünkü o, cennet’e gitmenin azığı ; dindarlığın, en üstün  
 seviyesidir.

 10-)  Utanmalısın, çünkü o ; güzel ahlak’ın, göstergesidir.
 11-)   Allah (c.c) katında, günahların en büyüğü ; yalancılıktır.

12-)   Belaların, en büyüğü ; cahilliktir.

13-)   Cimri, mirasçılarının ; hazine bekçisidir.

14-)   Cimri, yoksul gibi yaşamak zorundadır. Dünya’da, yoksullar gibi yaşar ; ahirette  
 zenginler gibi, hesap verir.

15-)   Erken kalk, mutlu ol.

16-)   Selamı yayma, ahlak ve karekter ; güzelliğidir.

17-)   Helal kazanç, ne güzel ; kazançtır.
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18-)   Ayıplar, cömertlikle örtülür.

19-)   Cimrilik, bütün ayıpları bir araya getirir ; bu durum zamanla, cimriyi her  
 kötülüğe sürükler.

20-)   Cahillik, iki ölümden biridir.

 21-)   Müslümanın güzelliği, cömertliğidir.

22-)   Sözün güzelliği, kısalığındandır.

23-)   Cihat ; 4 kısma ayrılır.

 -  İyiliği emretme.
 -  Kötülüğü yasaklama,
 -  Hak yolunda, sadakatla savaşma,
 -  Dinsizlerden, uzak durma.

24-)   Nefse karşı koymanın tek yolu ; hırs’ı bırakmaktır.

25-)   Borç, köleliktir.

26-)   Din, en sağlam dayanaktır.

27-)   İnsanların, Allah’a (c.c) en uzağı ; cimri olan zengindir.

28-)   En büyük ayıp ; aynısı sende varken, başkasını ayıplamandır.

29-)   Kıyamet gününde, en çetin azabı görecek olan insan ; Allah’ ın (c.c) kazasını,  
 (Verdiği Hükmü) beğenmeyenlerdir.

30-)   Edeb’in en üstünü, insanlığı korumaktır.

 31-)   Huyların en güzeli, yumuşak huylu ve namuslu olmaktır.

32-)   Yoksullara, Sabırları az ;
 Zenginlere, şükürleri az ; 
 Bütün insanlara, gafletleri çok olduğu için ; acı …

33-)   Yumuşaklık, iyi huyun ; süsüdür.
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34-)   Bir adamla, dost olmak istersen ; önce onunla dargın ol, bu durumda iken sana    
 normal davranırsa ; dostluğunu sürdür, yoksa vazgeç.

35-)   Allah, (c.c) bir insanı rezil etmek isterse ; ilmi, ona tehlikeli gösterir.

36-)   Kolaylık gösterirsen, bütün insanlar ; senin adamın olur. Güçlük gösterirsen ;
 ailen bile, seni tanımaz.

37-)   Çok yiyipte, hasta olmayan azdır.

38-)   İki kişi, belimi büktü ;     -  Cahil dindar ve  Rezil alim

39-)   Kendi değerini bilmemesi ; insana, cahillik olarak yeter.

40-)   Oburluk, dindarlığın azlığının göstergesidir.

41-)   Her insanın değeri, bilgisi kadardır.

42-)   Bütün hırslılar, man’en yoksuldurlar.

43-)   Her insan, kendi gibi olan insanı ; sever.

44-)   Allah’tan (c.c) başka, her güçlü ; güçsüzdür.

45-)   Bütün rahatlıklar, kanaat ve kader’e ; rızadadır.

46-)   İlimden başka her şey, harcamakla biter.

47-)   Her tamahkar, esirdir.

48-)   Niyet etmeyenin ; ameli, makbul değildir. 

49-)   Cahillik’ten, daha kötü ; bir hastalık yoktur.

50-)   İlimden, daha kurtarıcı ; bir kılavuz yoktur.

51-)   İlmi olmayanın, edebi olmaz.

52-)   Öfke ile edep, bir arada bulunmaz.

53-)   Şehvet’ten, daha büyük fitne ; yoktur.

54-)   Dinsize, saygı gösterilmez.
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55-)   Yaşamayı yemek için isteme ; yemeyi ise, yaşamak için iste. 

56-)   Malından, yedirip içirmeyen zengini ; kesinlikle, zengin sayma. 

57-)   Ölmüşleri, kötülükle anma ; o, günah olarak yeter.

58-)   Kesin olarak bilmediğin bir şeyi, haber verme.

59-)   İyilik yapma dışında, malını ; elden çıkarma. 

60-)   Oburlukla, zeki’lik ; bir arada bulunmaz.

61-)   Her davet’e, icabet edilmez.

62-)   Özür dileyene, ceza vermek ; ne çirkin. (!)

63-)   Nefisle savaştan ; daha büyük, savaş yoktur.

64-)   Allah’ın, (c.c) en sevdiği şey ; kendisine yakarılmasıdır.

65-)   İlim meclisi, cennet bahçesidir.

66-)   Söylediği ile, sorguya çekileceğini bilen kimse ; az konuşur.

67-)   Üzüntüsü çok olanın ; bedeni, hasta olur.

68-)   Yoksul, kendi ülkesinde bile ; garip’tir.

69-)   Alimle, arkadaş olmak ; bir ganimettir.

70-)   İnsanlık, vefadadır.

71-)   İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.

72-)   Öğüt, ne güzel ; bir hediyedir. 

73-)   Cömertlik, ne güzel ; bir karekterdir. 

74-)   Şükürsüz nimet ; affedilmeyen, günah gibidir.

75-)   Babana, saygı göster ki ; oğlunda, sana saygı göstersin.

 76-)   Ölümün habercisi, saç ve sakalın ; ağarmasıdır.

77-)   İmanın başı ; insanlara, iyilik etmektir.
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78-)   Dine bağlılığın başı, hoşgörülü olmaktır.

79-)   Annenin doğurmadığı, nice kardeş vardır.

80-)   Bir sözün etkisiyle çıkmış ; nice, fitne vardır.

81-)   Susmanın, daha güzel olduğu ; nice, konuşma vardır.

82-)   Üzüntüye sebep olan ; anlık, nice şehvet vardır.

83-)   Gıybeti dinleyen ; gıybet edenden, biridir.

84-)   Sabır sevabı ; sevapların, en büyüğüdür.

85-)   Gençlikte elden kaçırdığını ; yaşlılıkta, elde etmeye çalış. 

 86-)   İnsanın namaza üşenmesi ; imanın zayıflığından, kaynaklanır.

87-)   Kibirliye karşı, kibirli olmak ; tevazu’nun, ta kendisidir.

88-)   Emsalinle, arkadaşlık et. 

89-)   Mutlu insanla, arkadaşlık eden ; mutlu olur.

90-)   Gözün kör olması, kalp gözünün kör olmasından ; daha iyidir.

91-)   Zekat, görünüşte eksilmek ; hakikat’te artmaktır.

92-)   İnsanın, açıkça kendini kötülemesi ; gizlice, övmesi demektir.

93-)   Sözden çok, iş yapmak ; erdemin, en güzelidir.

94-)   Ara sıra ziyaret et ki ; (bıktırmadan)  sevgin artsın.

*   Kitap, istediğimiz zaman açabileceğimiz ; bir pencereye benzer. Bu pencereden, dünün    
 ve bugünün olaylarını ; rahatça görüp, bilgi ediniriz.                        ( ZİYA BARAN ) 

 *   Yaşlılığın en güzel yönü, Allah’a (c.c) kavuşmaya ; daha yakın olmasıdır.

 ( MEVLÜT GÜRKAN )
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 TAŞI GEDİĞİNE KOYMAK ; ESERİNDEN…

      AKIL MADDEYİ, KALP İSE MAANA’YI ; FETHETMEK İÇİNDİR.   (M. İKBAL )              
      ÖYLE BİR KİMSE İLE ARKADAŞLIK EDİNİZ Kİ ; ONDA, DÜNYA MALI HIRSI
BULUNMASIN.                                                                            ( DAVUD-U İSKENDERİ )    

      HIRS DEYİP GEÇMEYİN. BU DÜNYA DA BÜYÜK OLARAK, NE YAPILIYORSA ; ONUN
SAYESİNDE YAPILIYOR.                                          ( BENJAMİN FRANKLİN )      

      GELECEKTEN ÇOK , GEÇMİŞTEN ZEVK ALIYORSAK ; YAŞLANDIĞIMIZIN, BİR
İŞARETİDİR.                                                                                   ( JOHN KNİFFEL )    

      İYİ  KİTAPLAR OKUMAK, GEÇMİŞ ASIRLARIN İYİ İNSANLARIYLA ; SOHBET ETMEK
GİBİDİR …                                                                               ( DESCARDES )               
      SENİ, ANLAMAKTAN ACİZ OLMAK ; SENİ, ANLAMAK DEMEKTİR.   
 ( HZ. EBUBEKİR ) 

 MEVLANA HZ. LERİNDEN ALTIN ÖĞÜTLER ; ESERİNDEN…                
-    TOPRAĞIMA, MEZARIMA SÖYLEYECEĞİN O SÖZLERİ, ŞU GAMLI KULAĞIMA  
 SAÇ ; ŞİMDİ, SÖYLE BANA. 

 -      İNSANLARIN, SIKINTILARINA KATLANMAK ;                            
 *   ALLAH’IN, (C.C.)  BEĞENDİĞİ …
 *   RESULLULLAH’IN, (S.A.V) SEVDİĞİ …
 *   EVLİYA’NIN, ÖZENDİĞİ … BİR AHLAKTIR.

 -     SALİHLERİN TEMBELLİĞİ, FASIKLARIN ; HAKİMİYETİNİ SAĞLAR.            

 -    UZANAN HER ELİ TUTMAK, DOĞRU DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ, İNSAN YÜZLÜ ŞEYTAN ;  
 PEK ÇOKTUR.                                            

 -      YIKILMIŞ BİR KALBİ, GÖNÜL KUBBESİNİ TAMİR ETMEK ; 100 DEFA HAC’CA  
 GİTMEKTEN, DAHA HAYIRLIDIR.                                    

MUSİKİ ;   
 *  AŞIĞIN AŞKINI …
 *  FASIĞIN FISKINI …   
 *  DERTLİNİN DERDİNİ …
 *  SEVİNÇLİNİN SEVİNCİNİ … ARTIRIR.                                
 -       SİZ, ŞEHVETİN ADINI ; AŞK, KOYMUŞSUNUZ. EĞER, ÖYLE OLSAYDI ; EŞEK, 
 İNSANLARIN ŞAH’I SAYILIRDI.
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 -     PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) , KARŞISINDA TİTREYEN BEDEVİYE ; “ NEDEN
KORKUYORSUN ?  BEN KRAL DEĞİLİM, BEN, KURU EKMEKLE KARNINI DOYURAN
KADININ OĞLUYUM.”  DİYE BUYURMUŞTUR.                                    ( AİLEM DERGİSİ )

-   RESULULLAH’TAN (S.A.V.) SONRA, İCAD EDİLEN İLK Bİ’DAT ; DOYASIYA
YEMEKTİR.                                                                                                  ( HZ. AİŞE ANNEMİZ
)

-     11 AYIN SEVABI, RAMAZAN AYININ YANINDA, DENİZDEN BİR DAMLA GİBİDİR.
 ( İ. RABBANİ HZ.)

 TİRTAKİ SÖZLERİ …
 (Cenab Şahabettin)

 1-)   Boş mide haykırır derler ; bizde ilave edelim, dolu ağızların ; sesi çıkmaz.

 2-)   Derin sefalet gibi, büyük zenginlikte ; güzel hislerin inkişafına (gelişmesine)  
 manidir.

 3-)    İnsana, en güzel sıfatı ; fani, diyen vermiştir.

 4-)   Tatlı hatıra ; mesut hayatın, mirasıdır.

 5-)   İyi giyin ama dikkat et ki ; kostümün, sana faik (üstün) olmasın.

 6-)   Avam (halk tabakası) nazarında, yükselmek ister misin ? Evvela, kendi  
 nazarında ; küçülmeye, razı olmalısın.

 7-)    Her yük, omuzdan indirilebilir ; senelerin yükselttiği yaş yükü, müstesna.

 8-)    Yoksulluğun rüzgarı, her şeyden evvel ; fazileti süpürür.

 9-)    Her meziyete malik bir kadın olmak ; bir melek olmaktan, daha güçtür.

 10-)    Hürriyeti suistimal  eden ; ona layık olmadığını, itiraf ediyor demektir.

 11-)    En büyük zaman hırsızı, kararsızlıktır.
 ( Bazen kararsızlık, yanlış karardan ; daha zararlı olabilir.)

 12-)    İhtiyarlarda, maziyi görürüz. Halbuki, iyi baksak ; istikbalimizi de, görürdük.

 13-)    Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyade ; patırdı ederler.
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 14-)    Yasak, arzu doğurur.

 15-)   Boğaz 9 boğumdur, istediğini söyleyen ; istemediğini işitebileceğini, unutmamalı.

 16-)    Allah’tan, (c.c) uzun ömür istenir ; halbuki, hayırlı ömür dilemek lazım.

 17-)    Güzellik, zenginlikte olduğu gibi ;  fakirlikte de, mümkün mertebe kendini  
 gizlemelidir.

 18-)    Hürriyetten, tatlı bir esaret vardır ; Aşk … 

 19-)    Sözümüz, er geç ; özümüze benzer.

 20-)   Altın (para) kurbanları, kurşun kurbanlarından ; az değildir.

 21-)   Hayat fırtınalarında din, çok kişi için ; bir şamandıradır.

 22-)   Bir insanın kıymeti, kitaplarının ; kıymeti ile ölçülür.                   

 23-)   Akıllı diriler, ölülerin acı tecrübelerinden ; derdine, deva çıkarır.

 24-)   Her şeyin yenisi ; dostun, eskisi makbuldür.

 25-)   İnsan, doğduğu yere değil ; doyduğu, yere bakar.

 *     En kötü alışkanlıklardan biride ; zaman geçmiyor bahanesiyle, zaman  
 öldürmeye çalışmaktır.   
 Çünkü, hayatın rövanşı ve kaybolan zamanın ; telafisi yoktur ... (!)

 BÜYÜK SÖZLER ANTOLOJİSİNDEN…

1-)       Çekilen her acının, en etkili tesellisi ; bizden fazla, acı çeken insanların ; olduğunu   
 düşünmendir.                                                                                        (Renan)

2-)      Açlık ; ne dost, ne akraba, ne insanlık, ne de ; hak tanır.            (Daniel Dfoe)

3-)      Kuvvete dayanmayan adalet, aciz ; adalete dayanmayan kuvvet, zalimdir.
 (B. Pascal)
 4-)    Müslüman olsun olmasın ; herkese, adil davranın. Müslümanlar kardeşiniz,  
 müslüman olmayanlar ise ; sizin gibi, birer insandır.                        (Hz. Ali) 
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 5-)    Zalimleri affetmek, mazlumlara zulümdür.                      
 (Sad-i Şirazi)

 6-)   Bir kavim, özlerindeki (güzel  hal ve ahlakı) değiştirip bozuncaya kadar ;   
 Allah, (c.c) şüphesiz ki ; onun, (halini) değiştirip bozmaz.                (Rad Suresi)

 7-)   Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen, sahip olduklarına sevinen kimse ; akıllıdır.
 (Epiktetos)
 8-)   Herkes korktuğundan kaçar, yalnız Allah’tan (c.c) korkan ; Ona, yaklaşır.
 (Ebul Kasım)
 9-)   Tabiat, Allah’ı (c.c) hem gösterir ; hem de, gizler.
 (B. Pascal)
 10-)   Hiç kimse, kollarında bir çocuk tutan anne kadar ; muhterem ve saygıdeğer  
 değildir.                                                                                                   (V. Goethe)

 11-)  Abartma, dürüst insanların ; yalanıdır.                                          (Jean de Maistre)

 12-)  Aşk, iki iken ; bir olmaktır.                                                                (Victor Hugo)

 13-)   Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile ; en derin, acısından yaratılmıştır. (Bailey)

 14-)   Baba olduktan sonra göreceksiniz ki ; kendi mutluluğunuzdan çok, çocuğunuzun  
 mutluluğuyla, mutlu olabilirsiniz.                                                           (H. Balzac)

 15-)  Dinsiz bilim kör ; bilimsiz din, topaldır.                                             (A. Einstein)

 16-)  Borç ödemekten, daha zor bir şey vardır ; Borç istemek !                         (Baraccio)

17-)   Bir milletin yükselmesi, iki sebebe bağlıdır ; erkeği mert ve cesur, kadını iffetli ve    
 namuslu olursa …
 (Napolyon)
 18-)   Karısına, haksızlık yapan baba ; çocuğunu, kaybetmiş demektir.
 (Hikmetli söz)
 19-)   Kader, senin akrabalarını seçer ; sende, arkadaşlarını seçersin.
 (A. Jackpunes)
 20-)   Dost, rahatlık veren ; bir merhemdir.
 (Nizami)

 21-)   Delilik, gençliğin dostu ; akıllılık, yaşlılığın süsüdür.                             (Alexis Kivi)

22-)    İnsan, dışıyla karşılanır ; içiyle, uğurlanır.                                               (Göktürk)

23-)    Mucizeler çoktur, fakat hiç biri insan kadar ; olağanüstü değildir.
 (Sophokles)
24-)     Ya başlamamalı, yada bitirmeli …
 (Ovidius)
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25-)    Karamsar, kararsız insan ; kendi kendinin, en büyük düşmanıdır.
 (P.Fleishman)

 26-)   Az bilen insanlar, çok konuşurlar ; çok bilenler ise, az konuşurlar.
 (J.J.Rousseau)
 27-)  En tesirli konuşma ; en kısa, olanıdır.
 (Dale Carnegie)
 28-)  Uykuyu, hafif ölüm ; ölümüde, ağır uyku bil.
 (Muhammet ikbal)
 29-)  Niceleri, gelip neler istediler ; sonunda, dünyayı bırakıp gittiler.
 (Ömer Hayyam) 
 30-)  Anne ve babanın yaşamı ; çocuğun, örnek kitabıdır.
 (Gibson)

 31-)  Duyduğunu saklamaya ; ancak, nesebi sahih olanın ; gücü yeter.
 (Abdullah bin Mübarek)
 32-)  Yalnız yaptıklarımızdan değil ; yapmadıklarımızdan da, sorumluyuz.
 (Moliere)
 33-)  Suçu, toplum hazırlar ; suçlu, işler.
 (Buckle)
 34-)  Ey, ona buna el açıp ; arz-ı hacet eden, dilenci. (!) 

 Dünya’da, hacetini insanlardan istemek kadar ; haysiyet ve itibar
kumaşını                                           
 yıpratan, bir şey yoktur.                                                                          (Zemahşeri)

 36-)   Hepiniz, umudunuz kadar genç ; yeisiniz kadar, ihtiyarsınız.           (Samuel Ulman)

 37-)   İyi bir vicdan ; en rahat, yastıktır.                                                          (Brentana)           

 - İBRETLİ BİR VAKA ..... (YENİ AİLE İLMİHALİ - AHMET ŞAHİN)

 Alimin birinin hanımının, çenesi çok kuvvetli, bilgi ve becerikliliği ise ; çok zayıftı.
 O’na, ne tutuyorsun bunu ; bırak gitsin sen alim bir kişisin, hemen yeniden evlenirsin   
 dediler. O şöyle cevap verdi.

 Bırakırsam, ikimizde kaybederiz. O Kaybeder, çünkü ; benim gibi sabırlısını bulamaz. Bende
kaybederim, çünkü ; sabrım nedeniyle, kazandığım bu sevabı bulamam.     
 Şunu ilave eder ; Siz aile içinde, hanımla bey arasındaki sabrın, taraflara cennet kazandırdığını
; biliyor musunuz ?

 BOSTAN ESERİNDEN …
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 (SADİ’İ ŞİRAZİ - Eser 1200’li yıllarda yazıldı.)

 1-)    Dostlarına, sevgi ve şefkatle davranmayan bir kişinin yanına ; kimse uğramaz. Herkes,
ondan kaçar.
 Oysa, yerlerin ve göklerin Yaratıcısı ; Kendine isyan eden kullarına da, rızık verir.

 2-)    Allah (c.c) bağış ve ihsan’da bulunmak istediği bir topluluğun başına, adaletli  
 ve esirgeyici yöneticiler geçirtir. 
 Yok etmek istediğinde ; halkı, zalim bir sultanın eline bırakır.

 3-)    Yükü hafif olanlar, hızlı ve rahat yürür. Dünya ağırlığından kurtulan, bir   
 lokmadan başka, kaygı çekmez. Sultan ise ; omuzunda, bütün bir ülkeyi taşır.    

 4-)    Başkasına yarar sağlama duygusuna sahip değilsen, bir taş’tan farkın yoktur ; hatta  taş
ve demirin de, belli bir faydası vardır insanoğluna. 

 5-)     İnsanoğlu’nun her bireyi, hayvandan iyi ve onurlu değildir. Kötülüğe          
 azmeden, hayvanlardan da aşağıdır.

 6-)     İyi niyetle yapılan nasihat ; hastalığı iyileştirmede, ilaç gibidir.

 7-)     Babam “ Yavrum diyerek, bağrına bastığında beni “ Zümrüt taçlı bir sultan gibi  
 hissederdim kendimi .... Yetimlerin halini, bilirim ben…

 8-)    Hanımının, mahallenin bakkalında alış veriş etmemesi için, bey’ine diretmesi  
 üzerine ;  Bey’i,  
 Adamcağız, bu mahallede oturanlara güvenerek dükkan açmış ; onu bırakıp  
 başkasından alışveriş yapmak, insaniyete sığar mı ? 
 Allah dostları ; daha çok kimsenin uğramadığı dükkandan, alışveriş ederlerdi.  
 Cömertlik, müminin niteliğidir.

 9-)   İyilik yaparak, bir gönlün acısını dindirmek ; her adımda, 1 000 rekat namaz   
 Kılmaktan ; daha değerlidir.

 GÜLİSTAN ESERİNDEN …
 (Sadi-i Şirazi Hz.)

1-)   Ölümden sonra, hayırla anılananlar ; ölümsüz’dürler.

2-)   Denizin dibleri, yararlı ve güzel canlılarla doludur ; fakat güvenli değildir.
 Denizin, en güvenli yeri kıyısıdır.

 3-)   Halkın bağından bir elma yiyen sultanın ; adamları, ağacı kökünden söker.
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 Bir yumurta alarak, zulmü başlıyan padişah’ın askerleri ; 1000 tavuğu, şişe geçirir.                  

 4-)   Tasavvuf nedir ? “ Dış görüntüleri perişan, fakat içleri zengin ; insanların halidir.” 

 5-)    İnsanlar yönünden, rahat bırakılmak için ; “ Gelen fakirse, borç ver ; zenginse,   
 bir şeyler iste. ” bir daha, çevrende dolaşmazlar. 
 6-)    Ey mal - mülk sahibi insanlar ; Sizde, merhamet ve cömertlik,
 bizde de, bulduğuyla yetinme olsaydı ; dilencilik diye, bir şey olmazdı … !

 7-)    İran şahı, şöhretli bir hekimini ; müslümanlara hizmet etmesi için, 
 Rasulullah’a (s.a.v) göndermişti. 
 Uzun süre işsiz kalan hekim ; Efendimize (s.a.v) dert yanınca, 

 Efendimiz (s.a.v) buyurdu ; 

 “ Onlar, iyice acıkmadan yemezler ; yemekten de, doymadan kalkarlar. “ 

 Hekim, işte sağlığın sırrı diye … bağırdı. !!!

 8-)      Hayırlı bir zengin ;

 -   Yoksulun, geliridir.
 -   Ariflerin, kileridir.
 -   Gezginlerin, uğragıdır.
 -   Başkalarının rahatı için ; çalışıp didinendir.

 HALK AŞIKLARI …

 -    Allah’ı bilir … O’nu anar … O’nu, anmak için ; insanlardan, kendini kaybeder.

 -    Hem temkinli, hem cömert, hem de toprak gibi ; alçak gönüllüdür.

 -    Sevginin aşkıyla, candan ; dostun yakınlığıyla, cihan’dan geçer.

 -    Seherlerde, onları ağlar bulursun, uyku nedir ? Bilmezler.

 -    Nakkaş’ı ezelinin ; nakkaşına, aşıktır onlar. Bu yüzden, hiçbir güzel’in  
 görünüşüyle ; ilgileri yoktur. 

 -   Gece gündüz vahşiler gibi ; insanlar’dan, kaçarlar. Akıllı değil, delidir onlar. 
 Aklı başında olan, sarhoşlardır. Elleri boş ; gönülleri, doludur onların. 

 -   Aşk’ı istiyorsan, aşkın bedelini ödeyecek kadar yürekliysen ;
 kendini beğenmişliği bırak, nefsini aşağıla … alçak gönüllü ol. 
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 Yoksa, aşk’a talip olma. Ondan uzak dur, rahatını gözet. “Aşk beni yakar,  
 kül eder, toprağa dönüştürür ” diye korkma. (!) Seni yok ederse, sonsuzlaşırsın.

 -    Dünyaya bağlanan ; vuslatın sırrına, eremez. Dünya hırs’ı, en büyük  
 perdedir. Dost’la aranda … (!)

 -    Ey insan (!)
 Allah, (c.c) seni topraktan yaratmıştır. Toprak gibi, gönülsüz ve alçak gönüllü ol. 

 Bedeninin semirmesine, izin verme. (!)  Onu çok beslersen, ölümünü 
 hızlandırırsın. Az yiyen insan arınmaya ; melek gibi, saflaşmaya başlar.

 Yemeği az ye ; sofradan, doymadan kalk. Çok yiyen, aptallaşır ; unutma (!)

 -  Nefis denilen ezeli düşmanla, aynı evde oturuyorsun. Neden gözün       
 uzaklarda ? Niçin başkalarıyla oyalanıyor ; düşmanı, yanlış yerde arıyorsun ?

 -  Ey bilgili kişi (!) Az konuş, dilini çek. Yarın dilsizler için ; sorgu - sual yoktur.

 -  Namuslu ve güzel bir kadının, yüzüne bakınca ; orada cenneti görürsün. İyi 
 ahlaklı kadın, güzeldir. Güzel ahlak, beden kusurlarını gizler. İyi ahlaklı çirkin     
 bir kadın, melek yüzlü lakin, ahlaksız kadından ; daha güzeldir.

 -   Çocuğunun yanlışlarını düzelt, güzel yönlerini öv ve ödüllendir. 
 Karun kadar zengin olsan da ; çocuğuna, bir zanaat öğret.
 Zanaat sahibi çocuk, parasız kalmaz.

 -  Kişinin bir hatasından dolayı, binlerce erdemini ; yok sayma.

 -  İnsanın yürüyebilmesi için, kaç kemik bir araya getirilmiş ve sinirlerle 
 birbirine bağlanmıştır. (!) 

 -   Göz, Allah’ın (c.c) eserlerini ; görmek içindir. Göz’ün ayıbı, dostun 
 kusurlarını ; görmektir.

 -   Sağlığın değerini, sıtmayla titremeyen ; bilmez.

 -   Namaz- zikir- tesbih, Hak’ka ; dilenciliktir.

 -   Gençliğin, günahlarla doluysa ; yaşlılıkta, aklını başına topla. 
 Gençlik gelip geçti, hayatın oyun ve eğlenceyle ; yitip gitti. (!)
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 EY UYUYAN KİŞİ   (!)

 Uykudan, ölüm uyandıracaksa seni ; bunun, ne yararı olabilir ?
 Saçlarım, ağarmaya başladığı gün ; Dünyadan, umudumu kestim. 

 Dilin konuşurken, özür dile ; hatalarından dolayı. (Sonra istesen de, yapamazsın.) 

 Gerçeği görebilen insan, ölünün üzerine toprak atılırken ; onun değil, kendisinin  
 üzerine ; saçıldığını bilir.

 DOĞRU YOLUN SAPIK KOLLARI ESERİNDEN - (N. FAZIL KISAKÜREK …)

-   İmam-ı Malik Hz.lerinin, Medin-i Münevvere de Peygamber Efendimizin (s.av.) bastığı yerlere
; ayyakabısıyla basmamak için, ayakkabısız ve yalınayak yürümesindeki hürmet ve takva  adabı
… !

-   İmam-ı Azam Hz.lerinin ;

 *   40 yıl, yatsı abdestiyle ; sabah namazını, kılması … 

 *   2 günde bir, hatim indirecek kadar ; Kur’an-ı Kerim okuması …

 *   Kabe’de kıldığı 2 rek’at namazı ; bir hatim okuyarak, tamamlaması …

 *   Hafızasında, binlerce Hadis-i Şerifi bulundurması ve onları yaşaması …

 *   Onu, zorla Başkadı yapmak isteyen ; Halife’ye, enteresan cevabı ; 

 “ Size diyorum ki ; ben, bu makama layık değilim.” Ya, doğru söylüyorum ; veya yalan.
 Doğru söylüyorsam ; demek ki, layık değilim. Yalan söylüyorsam ; yalancı bir kimse,  
 bu makama getirilmemeli. Yine de, yakamı bırakın. 

 ( Maalesef, bu nefis ve susturucu cevaba rağmen ; zindan da, işkenceyle ; vefat eder.) 

 NECİP FAZIL KISAKÜREK’TEN ; BİR TESPİT …                   

 -   Necip Fazıl Kısakürek, yaşantısının islama uygun olmamasından dolayı ; kendisini  
 tenkid edenlere, verdiği cevabda, 

 “ Şahsım, önemli değil ; beni, gübre farz edin. Gayretim, İslam içindir. 
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 Ben, İslam ağacının dibine atılmış ; onu beslemek için çalışan, bir gübreyim.”

 ( ÖZLÜ SÖZLER ESERİNDEN…)
 TAHSİN AY

 1-)        Bozulduğu zaman ; insandan, daha korkunç ; yaratık yoktur.

 2-)      Unutulmasın ki, kadehlerde boğulanlar ; denizlerde, boğulanlardan fazladır.

 3-)      Hiç unutulmayacak yüz … Anne yüzüdür.

4-)    Anne sıcağından mahrum kalanları ; hayatları boyunca hiçbir güneş, yeterince
 ısıtamaz.

 5-)      Bazen, en kötü karar ; kararsızlıktan, iyidir.

 6-)      Bir memlekette namuslular, en az namussuzlar kadar cesaretli olmadıkça ; 
 o ülke ve halkı, mutlu ve huzurlu olamaz.

 7-)      Her firavunun, bir Musa’sı olur.

 8-)    En acınacak fakir ; kalbini, kasasına kilitleyen zengindir. Çünkü, onlar genelde ;  
 mallarının bekçiliğini yaparak, mezara giderler…

 Ahirette de, o malın nasıl elde edildiğinin ; hesabı verilecektir.

 9-)   Bir kimseye, balık yedirirsen ; bir kere doyar. Ona, balık tutmayı öğretirsen ;    
 ömür  boyu, doyurmuş olursun.

 10-)   Terörü, insanları öğüterek değil ; eğiterek, engelliyebiliriz.

 11-)   Toplumun yüz karası, ayyaşlar, anarşistler, şerliler ; dün eğitim ve terbiyelerinde      
 ihmal gösterdiğimiz, çocuklardır.

 12-)   Zenginler para, fakirler ; çocuk sayısının, artmasıyla uğraşırlar.

 13-)   Evlenen insan üzülebilir, evlenmeyen ise ; muhakkak, üzülecektir.

 14-)  Anne - Baba’nın evlatları ile ilgili meşguliyet ve mes’uliyetleri ; başların, kabre  
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 koyana kadar ; sürer.

 15-)  Bazı insanlar için hayat ; eğlence yemek içmek ve tuvalet arasında, gidip gelmek  
 şeklinde geçer.

 16-)  Bir okul, bir fabrika açan ; bir hapishanenin, kapatılmasına sebep olur.

 17-)    Akıl gibi ............. Mal , 
 İyi huy gibi ...... Dost 
 Edep gibi ......... Miras
 İlim gibi ........... Şeref olmaz.

 18-)      Bardağın yarısının boş olduğuna üzüleceğine ; bardağın yarısının, dolu olduğuna  
 sevinmeli…

 19-)   Yaşlandığında, çocuklarından bekleyeceğin şey ; senin, babana yaptıklarındır.

 20-)     Anne- baba, gençlik, sağlık, vatan ve servet’in değerleri ; kaybedildiklerinde,    
 daha iyi anlaşılır.

 21-)   Büyük başın ; derdi de, büyük olur.

 22-)   Çevre, çevrecilere bırakılmayacak kadar ; ciddi bir iştir.

 23-)  Müzik, kelimelerin anlatamıyacağı kadar derin ve güçlü duyguların ; sesle ifadesidir   

 24-)   Gülen bir yüz, bir insanın maliyeti sıfır olan ; en büyük, sermayelerinden biridir.

 25-)      Herkesin, sizi sevmesini istiyorsanız ; Gülümseyin …

 26-)     Atlas’tan elbise giysen de ; bez giydiğin zamanları, unutma…

 27-)     İnanıyoruz, diyoruz. Acaba, günümüzün ne kadarını ; inandığımızı, yaşayarak    
 geçiyoruz.

 28-)    Hayat, en iyi ; öğretmendir.

 29-)   Dünya da, tasasız baş ; bostan korkuluğunda, bulunur.

 30-)    Hırsızın, asıl soyduğu yer ; kendi vicdanıdır.

 31-)     İnsanlar, yalan söylemek zorunda kaldıkları kimseden ; nefret ederler.

 32-)    Herkesin, kendini düşündüğü bir toplumda ; herkes yalnızdır.

 33-)   Yaşlılık içinde, yaşlılığı katlayan en büyük dert ; yaşlılık tasasıdır.
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 34-)  Hesaptan, anlamayanlar ; hesap, soramazlar.

 ESKİMİYEN SÖZLER ; ESERİNDEN… 
 ( ZEYNEP BALCIOĞLU-BİREY YAYINLARI)
1-)     YOKSUL, DÜNYANIN BAZI NİMETLERİNDEN ; CİMRİ İSE, BÜTÜN    
 NİMETLERDEN MAHRUMDUR.                                                    ( LA BRUYERE
)                                            

2-)     SIKINTI VE HUZURSUZLUK, MUTLAKA BİR GÜNAHIN CEZASI ;
 HUZUR İSE, BİR İBADETİN KARŞILIĞIDIR.                               ( MEVLANA
Hz.)                                            

3-)    BAŞKASININ NAMUSUNU ÇALAN ; KENDİ NAMUSUNU, KAYBEDER.                    
 ( P. CYRUS )

 İSLAM BÜYÜKLERİN’DEN ; UNUTULMAZ  SÖZLER ESERİNDEN …
 (Mehmet Dikmen’den…)

 1-)      Hz. Ebubekir (r.a) ; dua talep eden birisi için, ellerini kaldırıp ;

 ALLAH’IM  (c.c)
 Günahkar bir kulun, diğer bir günahkar kulun’dan , dua talep ediyor ;
 ikisini de affeyle, diye dua eder.

 2-)    Kafir’de olsa, kimse ile alay etmeyiniz.                              (Hasan Ünsi Hz.)

 3-)    Benim dilim, yırtıcı hayvan gibidir ; onu bıraktığım zaman, beni parçalar.
 (Tavus Hz.)

 4-)    Başkasın el açacak duruma düşmek ; müslüman’a yakışmaz.
 (İ. Havvasi Hz.)

5-)   Gıybet’te, dinlemekte günah’a iştirak ettirir. Hatta, zalim’in
arkasında                                       
 konuşmakta gıybettir.                                                              (İbn-i Sirin Hz.)

6-)     Allah’ a (c.c) yakın olabilmek için;
 -  Kibir
 -  Riya
 -  Hased
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 -  Gıybet
 -  Kin
 -  Öfke
 -  Dünya’ya düşkünlük
 -  Tul’u emel (uzun emel) gibi,
 -  İç günahları, terk etmek gerekir…                      (Ahmet bin Asım el Antakiye)
 7-)     4 şey vardır ki ; bunlar insanı ilmi az da olsa,
 Allah (c.c) İndinde de, insanlar arasında da, en yüksek dereceye çıkarlar.

 -    Hilim (yumuşaklık)
 -    Tevazu  
 -    Cömertlik
 -    Güzel ahlak

 8-)    Adaletle hükmeden, Ömer bin Abdulaziz zamanın’da ; 40 000 civarın’da   
 gayrımüslimin, müslüman’lığa geçmesi.

 9-)    Bir kimsenin malını, nerede kazandığını öğrenmek istersen ; onu nereye,  
 harcadığına bakınız.                                                                        (Hasan Basri Hz.)

10-)    İlim, servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun ; halbuki, ilim seni  
 korur.                                                                                                       (Hz. Ali)

11-)    Bir bedevi ... Allah’a (c.c) duası sırasın’da ; şöyle yalvarmış.

 Allah’ım (c.c)
 Günahta ısrarla birlikte istiğfar etmem, bir alçaklıktır. Fakat senin
rahmeti’nin                                                                             
 genişliğini bildiğim halde … istiğfarı terketmem’de, bir şaşkınlıktır.
 Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım. (!)  Benim alçaklığımı, senin  
 rahmetine olan güvenim nedeniyle, af eyle ...                                         (İ. Şarani .Hz) 

12-)   Yaptığımız günahları gizlediğiniz gibi ; yaptığımız iyilikleri de, gizleyiniz.
 (Rabia-i Adevviye Hz.)

13-)   Sözün fazlası daha zararlıdır, çünkü fazla yemeğin sıkıntısı geçicidir.
 Fazla sözün zararı ise, devamlıdır.                             (Ali bin Muhamm.İbn’ i Beşarh.)

14-)   Beyazıt’ı Bestami Hz.’leri, cami önünde gelince, durup ağlardı. Soranlara ;
 kusurlarım sebebiyle, kendimi hayızlamış kadın gibi görüyorum.
 Rabbim’in evine, bu kirli halimle nasıl giderim diye, düşünüp ağlıyorum 

15-)   İnsan’ın salih olan çocuğuna, dünya sıkıntıların’dan koruyacak kadar, mal miras  
 bırakması ; diğer şeylerden, daha faziletlidir.                                   (Şabi Hz.)
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16-)   Misafiri, çok severim. Çünkü, rızkını Allah (c.c) veriyor ; ben, bir şey yapmıyorum.      
 Bununla beraber ; Allah, (c.c) bana sevap’ta veriyor.                 (Şakik-i Belhi Hz.)

17-)   Nefsin arzuları peşinde takılan kimse, Dünya’da da ahiret’de sıkıntı ve azap     
 çeker. Dünya’da çektiği, onları elde etmek içindir.
 Ahirette’de çekeceği de ; onların hesabını vermek içindir. (Yahya bin Muaz Hz.)

18-)   Şaban ayı’nın 15’in de (Ber’at gecesi) ölecek olanların listesi, Azrail (a.s)’ e verilir.

 Bu arada ;

 - Ev yapan 
 - Su akıtan, ağaçları diken , ve 
 - Yeni evlenen, bu listede vardır. Fakat, onlar bunu bilmezler.  (Ata bin Yesar Hz)

19-)     Vücut’ta başın yeri ne ise, iman’da sabrın yeri o’dur.                      (Hz. Ali)

20-)     Canlılar, 4 çeşittir.

 1-   Hiç bir mesuliyeti olmayan .................. Hayvanlar                        ( Ma’zur olanlar )

 2-    İmtihan içindeki ................................... İnsanlar.                            ( Mesul olanlar )

3-     Allah’a (c.c) itaat’ ten başka ; bir şey   
yapmaya, muktedir olmayan .............. Melekler.                           ( Mecbur olanlar )    

4-     Hayra kabiliyeti olmayan ;
 daima, şer işleyen ..................................... Şeytanlar.
 (Ebubekir bin Ayyaş )

21-)   Aklın ve zihnin kemal’i, 40 yaşına varınca olur. Peygamberimiz (s.a.v) bu yaşta  
 peygamber oldu.
 Yaş 63’e varınca, insanda değişiklikler zaaflar ; düşmeler görülür. 
 Bu yüzden, Efendimiz (s.a.v) bu yaşta ; ahirete teşrif buyurdu. (Halil Bin Ahmet Hz.)

22-)   Zühd, yamalı elbise giymek, arpalık ekmek yemek değildir.
 Dünya’nın faydasız nesnelerine gönül bağlamamak, uzun emel, boş hayal sahibi   
 olmamaktır.
 Para ve mülk, kişi’nin zahit olmasına mani değildir. Her dünyalığı olmayanda ;  
 zahit değildir.

 Mal insanın elinde silah gibidir. Yani insan;
 - Canını
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- Sıhhatini
- Dinini
- Şerefini. 
 mal ile korur.                                                          (Süfyan’ ı Servi Hz.)
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