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ABDUL HAKİM ARVASİ HZ. DEN … ÖZLÜ SÖZLER…
 ( N.F.Kısakürek – O ve BEN eserinden…)

 1-)   Haddini aşan her şey, zıddına döner.

 2-)   Veli mevzuunu bulamaz ki ; Ben ... desin.

 3-)   Allah, (c.c) mahluklarının ne yapacağını önceden bilir Ya.  İşte kader. !!!

 4-)   Günlük hayatta “Yarattık” kelimesini asla halketmek anlamında kullanmamalı.     
 Ama, “yararlı kılmak” manasına kullanılıyorsa olur.

 5-)   Kesilen tırnaklar, toprağa gömülmeli.

 6-)   Hıristiyanlarda veli, Peygamberimizden (s.a.v) sonra, çıkamaz.

 7-)   İngilizler için ; İslam düşmanı olduğu halde bilmeksizin, İslam ahlakına en yakın ; 
 Avrupa’lı millet buyurması.

 ZAFER DERGİLERİNDEN VECİZELER …

 1-)  İhtiyacın olmayan bir şeyi ; kaça alırsan al, pahalıdır.           (Dünya Atasözü)

 2-)  Edep öğrenilmeden, ilim öğrenilmez.   
 ( Süfyan- ı  Selvi Hz.)
 3-)  İnsan yaşıyla değil, yaşadığıyla büyür.

 4-)  İçin daraldığı zaman, ölümü hatırla… genişlersin               (Ömer bin Abdulaziz)

5-)  Kitaplar, akıllı kimselerin ; bahçesidir.                                          (Hz. Ömer)

 6-)  Vesveseye kapılmazsan ; şeytan, kahrından ölür.                  (Sadi- i Şirazi Hz.)

 7-)  Uğradığın dertlerden ; mahluklara şikayeti, kes. Merhametliyi, merhametsize ;   
 şikayet etmiş olursun.                                                                     (Hz. Hüseyin)

 8-)   Beteri olmayan bela, yoktur.                                                         (Hz. Ebubekir)

 9-)   Allah’ın (c.c) imtihanı, bizi bilmek için değil, bizi ; bize, bildirmek içindir.
 (Tahir’ül Mevlevi Hz.)
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 ALLAH  DOSTLARINDAN ; YAŞAYAN SÖZLER ESERİNDEN…

1-)      İnsan, fazla malından sorulacağı gibi ; fuzuli konuşmasından da, hesaba
çekilecektir.                                                                                                
 (Hadis- i Şerif)

2-)      Allah, (c.c) bir kulunu severse ; onun kalbini, razı olduğu kullarının ; sevgisiyle  
 doldurur.                                                                                             (İbn-i Vefa Hz.)

3-)      Bela, ancak günah ve küfürdedir. Musibetler, asıl bela değildir. İçinde senin bilmediğin,
hayırlar vardır.                                                                  (İ. Gazali Hz.)

4-)    Başkasının sizi gıybet etmesinden kederlenmeyiniz.  Zira, gıybet eden  farkında  
 olmadan, size iyilik etmiş olur.                                                     (Ata-el Horosani Hz.)

5-)    Midenize inen lokmanın, helal veya haram olmadığına dikkat etmedikçe ;  
 ne yapsanız, kurtulamazsınız.                                                         (Vüheyl bin Verak)

 6-)   Korku, Allah (c.c) ile kul arasında bulunan ; bir hicap perdesidir.   (Vasife Hz.)

 7-)   İnsanoğlunun, edepten nasibi yoksa ; insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran ; 
 edeptir.                                                                                             (Şems- i Tebrizi Hz.)        

8-)   Bir musibet geldiğinde, feryad-u fiğan eden kimse ; Allah’a, (c.c) karşı gelmiş olur.  
 Ağlayıp sızlamak, bela ve musibeti geri çevirmediği gibi ; insanı, sabredenlere verilen  
 sevap ve mükafattan ; mahrum eder

10-)   Mevlana Hz.lerinden, oğlu Veled’e nasihatlar ;

 -   Namazı, her zaman ; cemaatla kıl.  Ama, imam ve müezzin olma. 

 -   Kimseye, kefil olma.

 -   Herkesle ve zenginlerle, oturup kalkma.

 -   Herkese, şefkatle bak.

 -   Kimseden, bir şey isteme.

 -   Dışını süsleme ; çünkü, dışın süsü ; için ve kalbin, harap olduğunu gösterir.

11-)   Bir adamın düşmanlığı pahasına, bin adamın dostluğunu ; alma ..!
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12-)   Kulun, sağlığında kendi eliyle 1 dirhem sadaka vermesi ; öldükten sonra, kendi  
 namına başkasının ; 1 000 dirhem, sadaka verilmesinden ; daha hayırlıdır.
 (Yahya bin Muaz Hz.)

13-)   Bütün işlerin neticesinin, sıhhatli ve faydalı olması için ; 2 şart vardır. İhlas ve Sabır.
 (Abdullah bin Muhammed Murteis Hz.)

14-)   İlim, Ganimettir.
 Sükut, Kurtuluştur.
 Halk’tan, bir şey ummamak ; rahatlıktır.
 Zühd, (Dünya’ya düşkün olmamak) Afiyettir.                     (Ebu Midyen Mağribi Hz.)

15-)   Bir kimse, tam mütevekkil oldu mu ; kendisinden, istikbal endişesi kaldırılır.
 (Abdulaziz Bekine Hz.)

 HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V) SÖZLERİ VE HALLERİ ESERİNDEN ...
 ( KÜTÜB-İ SİTTE HADİSLERİ )

1-)  KİM UYUMAK NİYETİ İLE, SAĞ YANI ÜZERİNE YATTIKTAN SONRA, 3 İHLAS OKURSA ;
 ALLAH, (C.C), ONA ; ” SAĞIN ÜZERİNDEN, CENNET’E GİR ” DİYE BUYURACAKTIR

2-)  RESULULLAH (S.A.V) BUYURDU Kİ ;
 KARDEŞİNİ, BİR AYIBINDAN DOLAYI KINAMA ; ALLAH (C.C ) ONU KURTARIR, SANA
BELA VERİR.                                                                                                               (TİRMİZİ)

3-)  RESULLULAH (S.A.V) BUYURDU Kİ ;
 EN HAYIRLI ŞEFAATLERDEN BİRİ, EVLENECEK OLAN İKİ KİŞİ ARASINDA ; ŞEF’İ
(ARACI)    
 YARDIMCI OLMAKTIR.                                                                               (İBN-İ MACE)     

4-)  Hz. AİŞE ANNEMİZ BUYURUYOR ( R.A.) ; “ PEYGAMBER EFENDİMİZ, ( S.A.V.)
KENDİSİNE   
 HELAL OLAN KADINLARDAN BAŞKA ; HİÇBİR KADINLA, TOKALAŞMADI.
(BUHARİ-MÜSLİM)       

*     İNSAN’DA, BİR KEMİK HARİÇ ; HEPSİ ÇÜRÜR.
 BU KEMİK, ACBUZ-ZENEB DENİLEN ; KUYRUK SOKUMU KEMİĞİDİR.
*     İNŞALLAH DEMEDEN, YARIN BUNU MUHAKKAK YAPACAĞIM ; DEMEMELİ. (!)

*   BÜTÜN PEYGAMBERLER, ÇOBANLIK YAPMIŞTIR.

*   VAKTİ GİREN NAMAZI ; HEMEN KILMALI … (Kutsal topraklarda, olduğu gibi.)                    
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*   KİŞİ, RÜŞTE ERDİKTEN SONRA ; YETİM SAYILMAZ.

*   VASİYETİNİ YAZMADAN, İKİ GECE BİLE GEÇİRMEK ; DOĞRU OLMAZ.

 MESNEVİ TERCÜMESİ ESERİNDEN …
1-)  Hırs atını, yıldızlara doğru sürmüşsün. Onlara ait bilgiler elde  
 ediyor, mesafeler ölçüyor ; yeni yeni yıldızlar keşf ediyorsun da,    
 kendini ; keşf edemiyorsun. 
 Meleklerin, secde ettikleri ; Adem’i tanımıyorsun. (!)

2-)  Tarikat ; Hak yolunda yürümek, insanlara hizmet ve yararlı  
 olmaktan ; başka bir şey değildir. 
 Yoksa, tespih çekmek, çok namaz kılmak, sufi elbisesi giymek  
 değildir.                                           (Şeyh Sadi’nin-Bostan eserinden)

3-)  Açlık zahmeti, bütün illetlerden ; daha iyidir. Hele, açlıkta    yüzlerce fayda,      
 yüzlerce hüner olursa …
 Kendine gel, açlık ; ilaçların padişahıdır.
 (Mevlana Hz.- Mesnevi’den)

4-)  Ruhlar da, bazen bir kasvet ; bir sıkıntı arız olur. Görünür de, bir  
 sebep olmadığı halde ; kederlenir, gamlanırız. Bu “Kabz hali” dir. 
 Çoğu zaman, işlediğimiz bir günah yüzünden ; Cenab-ı Hakk’ın,  
 öfkesinden ileri gelir. 
 Mevlana Hz.leri ; “ Sen, kalbinde gam ve keder hissedince ;
 İstiğfar et ki, o gam ; Allah’ın (c.c) emriyle gelmiştir, yine O’nun    
 emriyle ; gidecektir. Allah’ın gazabından ; affına, sığınalım.”  buyurur.

5-)  Muhyiddin-i Arabi Hz.’leri, “ Futuhat-ı Mekkiye “ eserinde ;
 “ Ben, bütün varlıkların ; cansız sandığımız kayaların, kumların,   
 suların, toprakların, bitkilerin, hayvanların ; Allah’ı, (c.c) tesbih  
 ettiklerini duymaktayım.” diye yazmıştır.

*        SEN, İNSANA ULAŞMADAN ; ALLAH’I, (C.C.) NASIL ARIYORSUN …?   ( M. İKBAL
)                                                                        

 AŞK’A YÖN VEREN SÖZLER ESERİNDEN ;
 MEVLANA’DAN AŞK TESPİTLERİ …

-    Aşk, Allah (c.c.) sıfatıdır…
-    Aşk’sız geçen ömrü, ömür sayma …
-    Aşk’ın dalı ezeldedir, kökü ebed’de …
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*   Aşk, Cennet dilinden bize kalan ; tek anı’dır …                                       ( BULOR )

*   Aşk, Dünya’nın en tatlı mutluluğuyla, en derin acısından yaratılmıştır …         
 ( BAİLEY ) 

 ALLAH DOSTLARINDAN ÖĞÜTLER ; ESERİNDEN…

-   Hiç kimsenin hatasını, yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini  misal
göstererek anlatınız …                                                                            ( HZ. ALİ )

-   Dua edenin zihni, Allah’tan (c.c.) başkasıyla meşgul olduğu müddetçe ;                    
 Allah’a (c.c.), dua etmiş olmaz …                                    ( FAHRÜDDİN-ER RAZİ HZ.)  

-   Bir kimse, gıybet edilmesine engel olursa ; Allah, (c.c.) ondan 70 çeşit afet ve belayı,  
 kaldırır.                                                                                  ( EBU HUREYRE- r.a. )

 PEYGAMBERLERDEN ALTIN ÖĞÜTLER ;ESERİNDEN…

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

 *   Vallahi Ben, günde 70 defadan fazla ; Allah’tan, (c.c.) Beni bağışlamasını diler ;    
 tövbe ederim …                                                                                   ( BUHARİ )

 SABAH NAMAZINA NASIL KALKILIR ;ESERİNDEN …

*    Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) , hayatı boyunca kılamadığı sabah namazı sayısı,  
 sadece 1 tanedir.

*    Kur’an-ı Kerimde namaz, 70 kez emredilmiştir.

 *    Sabah namazının sünneti ; Teheccüd namazından sonraki, en kuvvetli sünnettir…

*    Peygamberimizin (s.a.v) “ Namaz dinin direğidir. Onu terk eden, dini yıkmış  
 olur.”  Buyurması… Müslümanları ÜRPETMELİ…(!)

 *   Bazı kimseler, “ Neden namaz kılmıyorsun ” diye soranlara ; Benim kalbim temiz,    
 der. Peki Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kalbi temiz değilmiydi ki ? 
 En çok namazı kılan da ; yine, O idi …
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 SUR DERGİSİNDEN …

* Açıktan şeytan’a lanet edipte ; gizliden, ona itaat edenlerden olma. (Malik bin Dinar Hz.)

*   Gidip te dönen mi var ?  diyorsun.
 Sonsuzun dönüşü, olur’ mu ?

*   İhlas … Allah (c.c) ile kul arasında, bir sırdır.

 -  Melek, bilmez ki ; yazsın.
 -  Şeytan, bilmez ki ; bozsun.                                                    (Cüneyd’ i Bağdadi Hz.)

*   Kabe yeryüzünde, gökyüzündeki  Sidre-i Münteha’nın ; izdüşümüdür. 
 (M.F.  Gülen H.)
*   İnsanlara hitap etme arzusundan ... kaçının. (!)
 (İ. Gazali Hz.) 
*   Risale-i nur, Kuran- ı Kerim’ i anlamaya ; kapı açmıştır.  
 Şimdi, her Kuran-ı Kerim okuduğumda ...  külahımı atasım gelir.    (M.F. Gülen H.) 

*   Kendisine, alaylı alaylı gülündüğünü gören zenci ; gözleri dolu dolu, şöyle demiş …
 Niçin gülüyorsun kardeşim ?  Boyayı mı beğenmedin, yoksa Boyacıyı mı ?

*   Nice hürriyet’ten dem vuran insan vardır ki ; nefsinin ve benliğinin esiridir…

*   Kainat’ı sıksan, Tekbir sızar…
-    Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman ; o kadar, az incinirsin. (Hikmetli Söz)       

-    Hangi makamı alırsan al, makamından şeref alan değil ; makamına, şeref veren biri ol.  
 (Merhum Vali … Recep Yazıcıoğlu)

*    Nefs, uyuşmuş yılandır…
 Onu, ölü zannetme.                                                                                     (Mevlana Hz.) 

*    Söğene karşı, dilsiz ;
Döğene karşı, elsiz olmalı.                                                                            (Yunus Emre)

*    Bizim kültür ve medeniyetimizin, mihrak noktası, ALLAH (c.c) telakkisidir. 
 Batı, bu konuda çok kuraktır. Her şeyi, müşahhas kavramaya çalışır. Bu yüzden, tanrı’yı     
 insanlaştırır.

*   Osmanlı sultanları, vatandaşlarını Allah’ın (c.c)  emaneti, olarak görürlerdi.
 Ve ona göre de, muamele ederlerdi. Avrupa medeniyetinde , refah var ama huzur  
 yoktur. Doğu medeniyetinde ise ; genelde refah az ; ama, o huzur peşindedir.
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*   İmam-ı Azam Hz.lerinin Avrupa’daki adı ; “ Hukukun altın direğidir.”
 Batı da ; İmam-ı Azam ve Maturidi hakkında yazılan kitapları, tren taşıyamaz …

*   1.ci Cihan savaşında kaybımız..................     2 450 000 şehit
 Çanakkale savaşında kaybımız..................,      253 000 şehit
 B. taaruz Sakarya savaşında kaybımız ...........     9 000 şehit civarında, kaybımız olmuş.

*   Osmanlı devletinin gövdesi, orta asya bozkırlarından oluşup geliştiği, ama ruhunu
 Mekke ve Medine’ye endekslediğini ; 
 Osmanlı padişahının tahtının arkadasında, “ Tüm Mazlumların Velisi. “ sözünün yazılı  
 olduğu …

*    Hayatın, iki kaynağı vardır ;

 Biri metafizik, diğeri ilimdir. Metafizikin olmadığı yerde hayat, 3 yere döner ;        
 yersin, çoğalırsın ve tuvalete girersin ; hayat budur.
 Metafiziğin yanında, ilim olmazsa ; sende, hurafe üretirsin.

*    Bu gün, bütün dünya ABD’ye karşı savaşsa ; yine o, galip gelebilir. 
 ABD’yi, içindeki zihin kırılması yener ; Zihin kırılması da, olacaktır. Çaresi yoktur.

*    Avrupa’da bu gün, soyadı değiştirmek ; mümkün değildir, yasaktır.
 Örneğin bir Alman soyadından; kimin Hıristiyan, yahudi veya müslüman olduğunu tanır.

*    1 987 yılında ABD. pasaportu taşıyabilen ilim adamları, 202 680 adet ilmi araştırma  
 makalesi yayınlamışken ; Bu sayı Almanyada 72 000 civarı olmuş, 
 Türkiye’de ise, maalesef 684’te kalınmış …

*   2003 yılında, ABD’de ; Mesnevi, en çok satan kitaplar listesinde, yer almıştır.  
 Muhammed ikbal, memleketi Pakistan’dan uçakla hareket ettikten sonra, uçak          Türkiye
semasına girince, ayağa kalkarak, “ Ben Mevlana’nın -Yunus Emre’nin ülkesine, oturarak
girmekten ; haya ederim.”  Buyurmuştur.

*  ”Gülümseme; vereni fakirleştirmeden, alanı zenginleştirir.
 Gülümseme; sadece bir an sürer, fakat hatırası ; bazen, ebediyen yaşar.

 Ümitsiz olana, kederli olana ; neşe verir. O sevginin, insan olmanın anahtarıdır.
 Satın alınmaz ; çalmakta, mümkün değildir.”     

*    Yağmur suyunun kaynağının  % 97’si ; deniz ve okyanusların buharlaşması ile  
 oluşan, tuzlu su buharlaşmasıdır. 
Oysa, yağmur suyu ise ; tatlıdır. Bunda da, ayrı bir ilahi hikmet gizli …
 ZAFER DERGİSİNDEN ;

1-)   İslamiyette, ilk kadın hemşirenin ; Hendek savaşında, Peygamberimiz (s.a.v)  
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 tarafından görevlendirilen ; Rufeyde (r.a) adında Medineli, bir hanımın oluşu.

2-)   Peygamberimizin, (s.a.v) mübarek karınlarının hiçbir zaman ; göğüs hizalarını  
 geçmediği, seyir kitapları belirtir.

3-)   Beyin, yaklaşık ; 1 400 gram ağırlığında, katı bir yüzeye bırakıldığında ; muhallebi gibi
yayılan, bir madde olup ; gelişmesini, 12-14 yaşlarında tamamlar.

 GÖNENLİ MEHMET EFENDİDEN ÖĞÜTLER …
 (Sur dergisinden …)

 1-)   Dinimizin başı edep, sonu edep’tir…

 2-)   Biz daima insanın iyi taraflarını arayacağız. İnsanların kusurlarına,  
 bakmayacağız.

 3-)   Allah, (c.c) merhametinin onda birini Dünya’ya vermiş ; onda dokuzunu da,  
 ahirete saklamış.

 4-)    Peygamber efendimiz (s.a.v),  ne insanları rahatsız eder ; ne de rahatsız  
 edilmelerine, razı olurdu.

 5-)    Allah, (c.c) veresin diye veriyor. Senin paranda, komşunun, mahallenin hakkı var.     
 Komşunun halini sormazsan ; sen kendi nefsin için, çalışıyorsun demektir.

 6-)    İnsan, şu dünyada kendini tanımak isterse ; yaptığı işlere baksın …

 -  Mevlası razı, 
 -  Peygamberi razı,
 -  Etrafı razı ise ; ……… Durumu, iyi demektir.

 NEFSİN TERBİYESİ ESERİNDEN ; (M. ZAHİT KOTKU) …                          

*   Nefsin, en kötü derecesi olan Nefs-i Emarenin ; 7 başı vardır.

 1-)   Kibir …   ( Tevazuyla, başı kesilebilir.)

 2-)   Şehvet … ( Az yemekle, başı kesilebilir.)

 3-)   Gazap …   ( Yumuşak huyla, başı kesilebilir.)

 4-)   Hased …   ( Tam itikatla, başı kesilebilir.)

 5-)   Cimrilik …
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 6-)    Hırs … 

 7-)   Riya …                                        

*   Pahalılığın, başlıca sebeplerinden biri de ; faiz belasıdır. Çünkü, üreten malının üzerine  
 koyduğu ilave fiatlarla ; faize ödediği bedeli, tüketiciye yansıtarak ; pahalılığa, sebep olur.

*   Edep, bir taç imiş ; Nur-u Hüda’dan,
 Giy ol tacı, emin ol ; her beladan,

 Ehl-i irfan meclisinde ; aradım, kıldım talep ;
 İlmi, en geride buldum ; İlla Edep … İlla Edep. !

 SUR DERGİLERİN’DEN …

 1-)    En güzel iş, vaktinde kılınan namazdır. Ezan okunurken ; Rabbim, beni çağırıyor  
 deyip ; namazına koş.                                                                (Gönenli Mehmet Efendi)

2-)   Kuran- ı Kerim’deki bütün sureler, Besmele ile başlar. Yalnız, Tevbe suresi’nin  
 başına, besmele yazılmaz. Çünkü, bu sure savaş halini açıklamaktadır.

 Dolayısıyla Allah’ ın (c.c) acıyan, bağışlayan sıfatlarına  uygun düşmeyen bir  
 durumu açıkladığından ; Besmele ile başlamamıştır.

3-)   İşini, eşini ve kendini seven, mutlu olmayı hak eder.  (Psikiyatri de bir kaide….)

 4-)   Fatih ve Yavuz Sultan Selim gibi devlet büyüklerinin, günde 8 saat kadar ;  
 kitap okudukları bilinmektedir.

 5-)   Dinimiz, trafik kazalarında ki ölümlere bile, şehitlik rütbesi müjdelemekte
;                                                                
 Ancak, bu kaza da ; kul’un kendi ihmal ve dikkatsizliği bulunmamalıdır . 
 Kendi  ihmal ve dikkatsizliği nedeniyle ; ölümlü kazalarda şehitlik söz konusu  
 olmadığı gibi, kendi ölümüne sebep olmak ; intiharı …

 Başkasının ölümüne sebep  olmak, katilliği akla getirir.  
 Sorumluluk taşıyan, hiçbir insan ve sürücü ; bunu, göze alamaz … (!)               
                                                                                                         (Ahmet Şahin)

 6-)   Allah (c.c) yolunda, yola çıkanlar ; üç sınıftır.

 -   Gaziler …
 -   Hacılar …
 -   Umreciler …                                                          (Hadis - Nesai Hz.)    
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 7-)   Zina mahsulü çocuk, ne o babasına ; ne de babası ona, mirasçı olamaz …     
 (Hadis - Tirmizi)

 8-)   Allah (c.c) hakkı, kul hakkından önce gelir. 5 Vakit namaz da, Allah (c.c)    
 hakkıdır. Yeter ki ; ibadet bahane edilerek, zaman israf edilmesin.
 Göze batacak bir zaman israfı ile ; iş sahibinin rahatsızlığına, sebep olunmasın …

 9-)     Tebessüm, en kolay iyiliktir.

 10-)    - Akıl gibi, zenginlik
 - Edep gibi, güzel miras
 - Danışma gibi, yardımcı yoktur.                                                       (Hz. Ali)
 *     Hiçbir para sizin değil, neyi bölüşemiyorsunuz ? Hiçbir can sizin değil, neden   
 döğüşüyorsunuz ?                                                                              (Mevlana
Hz.)                                       

 *    Genel de, her şey  incelikten ; İnsan ise, kabalıktan, kırılır.      (Halk Deyimi)

 GÜZEL  SÖZLER VE TAVSİYELER ; ESERİNDEN … 

1-)    Kabe sevgisi, insanın içinden gelir.
 Kabe’ye, parası olan değil ; aşkı, olan gider.
 Rabbi de ; aşkı olana, yardım eder.                                               ( Gönenli Mehmet Ef. )

2-)   Ne kadar okursan oku ; bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan, cahilsin. (Sadi)

3-)   Para çoğaldıkça, paraya olan sevgide ; çoğalır.                             (Juvenalis)

4-)   Uykuyu, hafif ölüm ; ölümü de, ağır uyku bil.                               (M. İkbal)

 ÖMÜR BOYU AŞK ; ESERİNDEN (CEMİL TOKPINAR) ... 

1-)        Rabbimizin, bize bedava verdiği ; hiç tükenmeyen bir nimet vardır, o nimet ; 
- Sevgidir
 - Anlayıştır    
 - Şefkattir.

2-)        Evlilikte, öyle problemler vardır ki ; kimisi,bir günde çözer ; kimisi, altı ayda         
 çözer.
 Kimisi de, 6 yılda çözemez.

3-)       Nice din ve iman hizmetinde ünlü  insanlar vardır ki ; eşinin ve çocuklarının   
 gözünde o, sıradan bir insandır.
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 KAİNAT’IN EFENDİSİNE NAAT ; ESERİNDEN …

1-)    Zeliha’yı, Yusuf (a.s.) aşık oldu diyerek kötüleyen kadınlar, Allah Resulü’nün  
 parlak alnını görselerdi ;
 Ellerinin yerine kalplerini keserlerdi de ; acısını duymazlardı.  (Hz. Aişe Annemiz)

2-)   Ben, bir ay’ a, birde Allah Resulü’ nün yüzüne baktım. Kasem ederim ki ; Allah  
 Resulü’nün yüzü, ay’dan daha parlak idi.                         (Sahabe- Cabir B. Semüre)

3-)    Bu hakir, nasıl yazsın sana natı’nı ey nebi ; Yüce Allah, (c.c) övmededir zatını.
 (Mustafa Necati Bursalı)

*      Mutlu, bir hayat yoktur ; o hayatın içinde, mutlu anlar vardır.   (Mevlüt Gürkan)      

*      Bir asır kadar sonra, şu cadde de yürüyen insanların ; hiç biri olmayacak. !!! 
 Bu caddelerde gezinen insanların yerine ; başka insanlar, gezinecek … 
 Didişmeye, kırgınlığa, haramlara ; değer mi
?                                                                                                                
 (Mevlüt Gürkan)

 *                              İnsanoğlunun, yaptığı yanlışlıklardan biride ;

 -   Yüceler Yücesi Yaratanımıza,
 -   Sevgili peygamberimize,
 -   Anne babanıza ve diğer akrabalarımıza,
 -   Diğer insanlara ve canlılara ; önem sırasına göre dağıtmamız gerekli olan       
 sevgimizi,   

 Yanlış bir uygulamayla ; neredeyse, tamamına yakınını ;

*      Ya, eş ve çocuklarımız için ; 
*      Ya da, Dünya malı – makam – şöhret için sarf ederek ; 

 Daha sonrada, onların bir nedenle kaybıyla da ; Dünyamız yıkılıyor, hüsran ve acılarla  
 adeta ; yıkıma uğruyoruz … (!)                                                               (Mevlüt Gürkan)

*   Bin alimin bilmediğini ; bir arif, bilir…                                            (Hikmetli söz)

*   Enteresandır ... İnsan dışında hiçbir canlı varlık, bilerek kendisine zarar  vermez. 

*   Okuma alışkanlığı olmayan kişinin ; eğitimi, yarıda kalmıştır. 
 İsterse, 5 fakülte ; bitirmiş olsun …  
 (Mevlüt Gürkan)
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 ÖZLÜ SÖZLER ESERİNDEN …
 İrfan tatlı - Papatya yay.

 1-)   Akıl ve dirayetin, aç saçlıların ki gibi ; ama kalbin, masum çocuklar gibi olsun.      
.                                                                                                                          
 (Schiller)
 2-)   Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ; sahip olduklarına sevinen, akıllı bir
insandır.                                                                                                          
 (Epictetus)
 3-)   Yalancı,  Allah’a (c.c) karşı kafa tutan ; fakat insanlardan korkan, bir serseridir.           
 (Francıs Bacon)

 4-)    Dertler için, bir tek deva vardır. O da, Dünya’nın bütün ilaçlarından ; daha iyidir,    
 Çalışmak …                                                                                            (Dale Carnegie)

 5-)   Çocukların, nasihattan çok ; iyi örneğe, ihtiyaçları vardır.         (Joseph Joubert)

 6-)    Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin ; değerine eşittir. (John S. Mill)

 7-)    Allah, (c.c) dolu ellere değil ; temiz ellere, bakar.                          (P. Syrus)

 8-)    Erken yatmak, erken kalkmak ; bir insanı, sıhhatli, zengin ve becerikli yapar.
 (B. Franklin)
 9-)    Fazilet, cemiyet menfaatini ; şahsi menfaatinin, üstünde tutmaktır. (Montes Puieu) 

 10-)     Hep, geçmişi arayan kişi ; yavaş yavaş, çöker.                                (Barbara stanwick)

 11-)    Bir haberin, gönül inciteceğini biliyorsan ; sen sus ... başkaları söylesin.      (Sadi)

 12-)    Haksızlığa uğramak ; haksızlık etmekten, evladır.                                        (Eflatun)

 13-)    Hırs ve mutluluk ; biribirlerini, hiç görmezler.                                         (B. Franklin)

 14-)    İçkinin bağırdığı yerden ; ahlak ve haya, kaçar.                                             (Chaurcer)

 15-)    Yaşlılık, hastalıkların limanıdır.                                                                        (Bion)

 16-)    İnsanın değeri ; başkalarının, kendi halkındaki düşünceleriyle ölçülür. 
(Pollock)                                                                                                     

 17-)    Her şey, eşyanın Halık’ı elinden çıkarken iyidir ; her şey, insanın elinde soysuzlaşır.
 (Roussea)
 18-)   Hesap ettim cümle dünya malısı ; neticesi, bir top beze dayandı.           (Seyrani)
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 19-)    Okuma, alışkanlıkların en asilidir.                                                          (A. Albalat)

 20-)    İnsanın  çocuğuyla öğünmesi ; kendisiyle, övünmesi demektir.         (S. Maugham)

 21-)    Bir kızın, kusurlarını öğrenmek için ; onu, bir kız arkadaşına övünüz. (B. Franklin)

 22-)    Abartma, dürüst insanların ; yalanıdır.                                                      (J.Maistre)

 *        Bir dert atlatıldıktan sonra ; insana, bir kazanç olur.                                 (Goethe)

 ÇINAR DERGİSİNDEN VECİZELER …

 1-)    Herkesten, dua almaya bakın.

2-)    Edep, kendini ; kusurlu bilmektir.

3-)    Güler yüzlü olmak, iman alametidir.

4-)    Sen kulları seversen ; Allah’ta, (c.c) seni sever.

5-)    Mesaisine, ehemmiyet vermeyen ... hırsızdır.

 6-)    Allah’ın, (c.c) bir kulunu sevmediğinin alameti ; onun, faydasız işlerle uğraşmasıdır.

 7-)    Allah’ın (c.c) verdiği rızka razı olan kimseyi ; başkasının elinde olan nimetler,   
 mahzun etmez.
 8-)    Dünya’da, en anlamlı kelime ; sevgi’dir.

9-)   Hasan Basri Hz.leri, 70 yıl boyunca Abdestsiz gezmemeye ; özen göstermiştir.

10-)    İlimsiz ibadette ; tefekkürsüz, Kur’an-ı Kerim tilavetinde ; hayır yoktur.    (Hz.
Ali)                  

11-)   Cihat, 3 türlüdür. Cihat, emri maruf ve nehyi anil münker (İyiliği emir, kötülüğü     
 men) demektir.
 -   Bedenle yapılanı, silahlı cihadı ; yalnız, devlet yapar.

-   Her türlü yayın vasıtasıyla, islamı yaymak için yapılır. Bunu, islam alimleri yapar.

 -   Üçüncüsü, dua ile yapılan cihad’tır. Bu dua, bütün müslümanlar için farz-ı ayındır. 
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12-)    Topraktan yaratılan ve nihayet toprak olan kimse ; nesine, kurum taslar şaşarım.
 (Hz. Ebubekir)

13-)                DEVAMLI ABDESTLİ BULUNMANIN ÖNEMİ …

 *    Abdestli iken vefat edenin ; şehadet mertebesine nail olacağı, hadis ile sabittir.

 *    Cenab-ı Hakk’ın, koruması altında olur.

 *    Abdestli  için, melekler istiğfar eder.

 *    Kalem, devamlı sevap yazar.   ( Cemaatla namaz kılma için de ; hazır olur.)

*    Ölümü, kolay olur.

 14-)      Bir hastanın ziyaretine gidenler, cennet bağında ; yürümektedirler.  (Hadis-i Şerif)

15-)      Ümit, Allah’ın (c.c) ; ikram hazinelerinden biridir.

16-)    Sabır, insanlara riyanın karışmayacağı ; anlaşılabilir tek vasıf …

17-)   Allah’ı (c.c) bulan ; neyi kaybeder. Onu kaybeden, neyi kazanır …?

18-)   Seni, ibadet yapmaya layık görmesi ; Allah’ın (c.c) armağanı olarak, sana yeter.

 19-)    Sabır  ;
 -  İman ve ibadetin, 
 -  İlim ve hikmetin,
 - Azim ve seciye’nin … Bütün faziletlerin, temelidir. 

 (Bu seciye, Kur’an-ı Kerim’in 70’den fazla yerinde ; medh ve sena, edilmiştir.)

20-)    Her ayet’in manası, bir okyanustur. Müfessirler ; bu sonsuz okyanusta, inci  
 mercan çıkarırlar.
 Bozuk olanlar ise, Akrep – yılan – yengeç ; çıkarır.

21-)   Namaz’da, selam verirken ; bütün müminlere de, verilir. Namaz kılmayanlar,   
 bundan ; mahrum kalır.

22-)  Oğlum ! Rızık konusunda, düşüncesi olan kimselerle ; oturma ve onlarla, sohbet  
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 etme …                                                                                       (Yusuf -ul Hemedani Hz.)

23-)   Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah (c.c) yolunda cihad eden veya  
 gündüzleri oruç ; geceleri, ibadetle geçiren kimse gibidir.        (HADİS-İ  ŞERİF)

 24-)   Rıza’nın önemi … ! 

*    Ey ademoğlu, Benden, razı ol ki ; Bende, senden razı olayım ve sana  sevgimi  
 vereyim  (!)                                         (HADİS-İ  KUDSİ)

*    Rıza, kalbin bütün olaylar karşısında ; sakin ve durgun oluşudur.

*    Rıza, Allah’ın (c.c) ulvi makamı ; Dünya’nın cenneti’dir.

*    Rıza, nefsi Allah’ın (c.c) hükümlerine ; terk etmektir.

*    Ehlullah demişlerdir ki ; Kazaya rıza’da, iki önemli fayda vardır.

 -  İnsanın kalbi, kederden ve sıkıcı olaylardan ; tertemiz olur.

 -  Kaza’dan şikayet, büyük hatadır. Allah’ın (c.c) takdirine, kul razı    
 olmazsa, isyan durumu doğar ki ; sonucu çok ağır ve acı olur.
 Kaza’ya rıza, kurtuluştur …

 25-)     Allah’ın (c.c) verdiği rızka razı olan kimseyi ; başkalarının elinde bulunan  
 nimetler, mahzun etmez.

 26-)   Bir mevta’nın vasiyeti’nin, aynen ifa edilmesi ; varisler üzerine, farz olur.
 Eğer, ehemmiyetsiz görülürde bırakılırsa ; mevtalar, o kimse hakkında ; beddua eder.
 Cenab-ı Hak da, onların dualarını ; reddetmez.

27-)   Ezan ve kamed arasında, dua et. O dua ; red olunmaz …                   (Hz. Ali) 

28-)   Dinimiz, beraberce oturup yemek yemenin ; bereketli oluşunu belirtir.

29-)   İnsana, Allah‘dan (c.c.) yüz çevirme hali gelince ; evliya’ya, sataşmaya başlar. 
 (Ebu Turab Hz.)

30-)   Hasta ziyareti, kısa olmalı. Hasta’dan, dua talep etmeyi ; ihmal etmemeli. 
 Çünkü, onun duası ; makbuldür…
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 AİLEM DERGİSİNDEN…

*    Dua’nın adabı …

 Ellerimizi açıp ;“ Elhamdulillahi Rabbil Alemin dedikten sonra, Efendimize  salavat  
 okuyup, duaya başlamalıyız “… (Kabul edileceğine, gönülden inanarak ; dua etmeliyiz.)

 *    Bediüzzaman Hz. leri, Mevlid’te geçen “ Ben, sana aşık olmuşum.” cümlesindeki  
 aşık kelimesini, İlahi tenzihe uygun bulmadığından ; “ Ben, senden razı olmuşum.”    
 demenin, daha uygun olacağını ; ifade etmiştir.

 *   İslam da, kan kardeşliğinin ; yeri yoktur. Ayrıca, akan kanı yutmakta ; haramdır.

 *   Hanefi mezhebine göre, mehrin alt sınırı 10 dirhemdir. (Yaklaşık, 2 koyun bedeli.)
 Mehrin, üst sınırı için ; bir şey belirtilmemiştir.

 HADİS-İ ŞERİFLERDE BELİRTİLEN ; UYGUN, DUA VAKİTLERİ …

-  Gecenin, son üçte birlik kısmı …
-  Farz namazlar sonrası …
-  Secde esnasında …
-  Hac ve umre’de …

-  Ezan okunduğu zaman …
-  Yağmur yağdığı zaman …
-  Kuran-ı Kerim hatminden sonra … Ezan’la - Kamet arası …
- Gözlerimiz ; iman hassasiyetiyle, yaşardığı zaman …

HADİS’ İ ŞERİFLERDE BELİRTİLEN, DUASI KABUL OLAN KİMSELER …

 -   Evine dönünceye kadar, Hacı’nın ve Gazi’nin … dua’sı,

 -   İyileşinceye kadar, hasta’nın ... dua’sı,

 -   Mümin kimsenin, diğer kardeşi için  yaptığı ... dua’sı,

 -   İftar edinceye kadar, oruçlunun ... dua’sı,

 -   Babanın, evladına ... dua’sı,
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 -   Misafir’in ev sahibine ... dua’sı,

 -   Mazlumun ... dua’sı,

AŞK BAHÇENİN YANIK BÜLBÜLÜ HZ. MEVLANA ;
 PEYGAMBERİMİZİN, (S.A.V) ÜSTÜN VASIFLARIYLA ALAKALI OLARAK ;

 “ Eğer ben, nebiler sultanın (s.a.v) vasıflarının şerhini durmadan söylesem ; yüzlerce   
 kıyamet geçer de, o yine bitmez “ buyurdular…

-   Sahabi efendilerimizden Amr bin As (r.a) ; benim gözümde, Resulullah’tan (s.a.v) daha  
 sevgili ve daha büyük kimse yoktur. 
 Ne var ki, ona olan saygımdan dolayı ; gözüm, ona doya doya bakamıyordu. Buyurdu … 

-   İslam hukukuna göre, hemen hemen hiçbir mevzuda cehalet ; mazeret değildir.

-   Fatih Sultan Mehmet devrinde, bir müslüman günlerce dolaştığı halde ; zekatını  
 verecek, bir fakir bulamazdı.

 Netice’de, bazı müslümanların yeni çareler ürettiğini ;  Örneğin, Cağaloğlundaki bir  
ağaca bir kese içinde zekatını asıp ; bir fakir’in almasını umduğunu ve bazen o kesenin, 
3 ay ağaçta asılı durduğunu … Görürlerdi.

 ALLAH’IMIZI (C.C.) TANIYOR MUYUZ ? ESERİNDEN …

*     Yüceler yücesi Allah  (c.c.) ; insanı, yeryüzünde halifesi olarak şereflendirmiştir. 

 Bu nedenle, Allah (c.c.) merhametlidir ; insanında, merhametli olmasını istiyor.
 Allah (c.c.) adildir              ;        “        , adil                     “           “
 Allah (c.c.) cömerttir         ;        “        , cömert                “           “
 Allah (c.c.) sözünde durur;        “        , sözünde durmasını         “
 Allah (c.c.) alimdir            ;        “        , ilim öğrenmesini             “

 Cimri bir Müslüman, Cömert olan Allah’a (c.c.) tabii ; yeryüzündeki halifesi olmaya, 
Hiç yakışır mı ? 
 Halef, yolundan giden demektir.  ; Allah, (c.c) cömert olduğuna göre ; halifelerinde, cömertlikle
kuşanmaları gerekir.

 NAMAZIN, 3 MERTEBESİ VARDIR ; 

1-)     Mükellifiyet olarak, eda edilen namaz …
 Cenab-ı Hak’kın, emrini yerine getirmiş olmak için ; bu sınırla kılınan namaz …
 Burada, namazı terk etme mesuliyetinden kurtulsa da ; namazdan elde edilecek   
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 feyizlere, tam mazhar olamazlar.

2-)      İnsanı, kötülüklerden koruyan namaz; 
 Namaz, insanları dinin çirkin gördüğü, bütün kötülüklerden korur.   Ne var ki ;  
 namaz’dan bu ölçüde istifade edebilmek ; gerçek namaz ruhunu, yakalamakla olur.

3-)       Miraç Buud‘lu namaz;
 Her dakikası, seneler kazandırabilecek çapta kılınan namaz ; miraç buud’lu namazdır.  
 Böyle bir namazı yakalamak, çok zordur.

 *     Kim, abdestli olduğu halde abdest tazelerse, Allah, (c.c) bu sebeple ona ; on misli   
 sevap yazar.                                                                                               (Hadis- i Şerif)

 *     Allah (c.c) ;
 -  Satarken ve satın alırken ;
 -  Borcunu öderken ve alırken ;
 Müsamahakar davranan, kulunu sever.          (İmam-ı Malik Hz.)
*      Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ; insanlığın, zirve noktasıdır …

*      Tasavvufta ; bir lokma bir hırka vecizesi, halkın anladığı anlam olan,” Dünya’dan el,  
 etek çekmek değil ”… Elin karda, gönlün yar’da, olması meselesidir. 

 Örneğin ..... Yunus emre ; iyi biri çiftçi ; Akşemsettin’in tıp alimi olması gibi.
 (Ömer Tuğrul İnancer)

 365 GÜNDE İSLAM ; ESERİN’DEN …

1-)   Her yeni gün, insanlara verilmiş ; yeni bir sermayedir.

2-)   Karanlıkların en zifirisi, cehalet karanlığıdır.

3-)   Şeytan‘ın yaratılması, şer değildir.

 Şer, ona tabi olmakla ; peşinden gitmekle, olur.
 Şeytan, kişiyi haram işlemekte ; zorlayamaz.

 Kişi, şeytanı dinlemez, onun peşinde gitmezse ; doğru yolun adamı olur.
 Mesela, ateş faydalıdır onunla yemeyinizi yapar, evimizi ısıtırız.
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 Ama içine elinizi soktunca yakar. Biz buna, ateşin yaratılması şer’dir, diyemeyiz.
 Şer, ateş’in yaratılmasında değil ; bizim, yanlışlığımızdadır.

 HEKİMOĞLU İSMAİL’İN ; İSLAM TARİHİ ESERİNDEN ...

 *   Hira dağında, Alak suresi nazil olduğu zaman ; yeryüzünde müslüman tek  
 kişiydi, islam toprağı da ; onun, ayak bastığı yer kadardı. 
 Bütün Dünya da, karşısındaydı.                                          

*   İslam tebliği, 3 yıl kadar ; gizli yapıldı. Hz. Ömer müslüman olunca, 40
kişi                                   oldular. Hz. Ömer, açıktan ; kabe’de namaz kıldı.                                 

 Müşrikler, ona ilişip eziyet etmeye ; cesaret edemiyordu. Hicret edeceğini gizlemedi, kimsede
ona ; mani olamadı.

*  Bi’set’in (İslam’ın tebliği) 5.ci yılında 615 tarihinde, kızıldeniz’in karşı kıyısında bulunan
Habeşistan’a 1.ci göç izni çıkınca ; 77 erkek, 13 kadın sahabe oraya göç ederek, 3 ay orada
kaldılar.

 Habeşistan’a, 2.ci göç izni ise ; 616 yılında çıkmıştı.

*  617 yılında da ; müşriklerin, müslümanlara 3 yıl süren ; boykutu başladı.

*  Bi’set’in, 10.cı yılında Ebu Talip ve 65 yaşında bulunan Hz. Hatice annemiz rahmete gidince ;
50 yaşında bulunan, Peygamber Efendimiz hüzünlendiler.

 Sevgili Peygamberimizin, Hz. Hatice annemizden ; 4 kızı, 2 oğlu oldu.
(Zeynep - Rukayye - Ümmü Gülsüm Amine - Fatıma - Kasım ve Abdullah)

 Ayrıca, Hz. Mariye annemizden ; 631 yılında İbrahim doğduysa da ; 632 yılında, Efendimizden
önce ; vefat etti.

 Peygamberimizin (s.a.v) sülalesi, Hz. Fatıma annemizin çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
nesliyle ; devam etti.

*  Bi’set’in 11. yılında 620’de, Medineli 6 kişi ; Peygamberimize (s.a.v) bi’at ederek, müslüman
oldular.

 Bi’set’in 12. yılında 621’de, Medineli 12 kişi ; yine bi’at ettiler.

 Bi’set’in 13. yılında 622’de, Medineli 2’si kadın 75 kişi gelerek ; Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve
ashabını, Medine’ye davet ettiler. Medine’ye hicret edildi.
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*  630 yılında Mekke feth edildi. Bu fetih sırasında, 1 sahabe şehit edildi ; 13 müşrikde
öldürüldü. Başka bir olay da, olmadı.
*  Peygamber Efendimiz (s.a.v) ; 8 Mart 632’de Arafat’ta 100.000’i aşkın sahabe’ye “ Veda
Hutbesini “ okudu. Onlarla, vedalaşmış oldu. !!!

 Veda hutbesinden, tam 3 ay sonra da ; Medine’de, 8 Haziran 632 tarihin de Yüceler Yücesi
Rabbi’ne, kavuşmuş oldu …

 İLİMLER VE YORUMLAR ; ESERİNDEN … (Hekimoğlu İsmail)

-     Ey İnsanoğlu ! 20.ci yılın tekniğine hayran olup ; kendinden geçme …
 Bu tekniğe sebep olan, insan beynidir. İnsan beynini yaratan , en büyüktür. 

 Sen, beynini yaratana ; hayran ol. O’na, secde et. !!!

-     Güneş’in sıcaklığı, denizlerde en fazla 300 - 400 m. derinliğe ulaşabilir. Daha derinlerde
sıcaklık (+) 4 C’de sabit kalır. Bu, buz denizleri içinde böyledir.

-    Suudi Arabistan’da, hiç ırmak bulunmamaktadır.

 BAŞARI HARİTASI VE DÜŞÜNCE ATLASI ; ESERİNDEN …
 (İbrahim Refik)

 1-)    Sevgiyi, hayatı’nın pusulası yap.
 O zaman göreceksin ki ; yönünü hiç şaşırmıyacak, yolunu hiç kaybetmiyeceksin.

 2-)    Öğrendiklerini kaydetmeyi, alışkanlık edin.
 Unutma ki, en soluk mürekkep ; en iyi hafıza’dan, daha kalıcıdır.

 3-)    Tebessümü, insanlardan esirgeme ; bol bol tebessüm et. Ayrıca, hem maliyeti   
 Sıfırdır, hem de bedeline paha biçilmez.

 4-)   Unutma, (!) sen onu öldürmedikçe ; vicdan’ın, iyi bir yargıç’tır.

5-)    İmzalıyacağın kağıtları, en ince teferruatına kadar oku.

6-)    Her insan’ı ; hoşlandığı yem ile avlarlar.

7-)   Hürriyet’in, en geniş şekli ; Cumhuriyet‘tir.
 (Bediüzzaman Hz.)
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 8-)   İnsan vardır ; zamanı, kendi hesabına yontar.
İnsan’da vardır ; zaman onu, bir ömür boyu yontar.            (F.Gülen Hocaefendi)

 9-)   İnsanlara, faydan yoksa ; bari, zararında bulunmasın.

 10-)   Yaşlanmak, bir dağ’a ; tırmanmak gibidir.
 Çıktıkça, yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ; ama, görüş açınız genişler.
 (Bergman)

 11-)    Bir ülke’nin, ahlak bakımından nasıl olduğunu anlamak için ; o ülke’nin,      
 müziğini inceleyiniz.   

 12-)    Tesadüf ; inançsızların, kader’e taktıkları isimdir.                     (A. Suares)

 İnsanlar:

-  Dağların zirvelerini 
-  Denizlerin dalgalarını 
-  Büyük ırmak ve engin okyanusları … 
 Görmek  için seyahet ederler, fakat en büyük mucize olan kendi varlıklarını  
 görmeden ; bu dünyadan, göçerler.                                                     (Mevlana Hz.)

 13-)   Nice insanlar gördüm ; üzerinde, elbisesi yok.
 Nice elbiseler gördüm ; içinde, insan yok.                                       (Mevlana Hz.)

 14-)   Babaların fazileti, çocukları’nın servetidir.                                    (Anatole France)

 15-)   Sırtı yere geldikten sonra, kazanmış olmak ; yalnız, siyaset’te görülür.
 (Edgar Fause)

16-)   Ademoğlunu ; kabirde’de, 4 yağmacı karşılar ;

 *   Ölüm meleği, ruhunu
 *   Mirasçılar, malını 
 *   Kurtlar, cismini 
 *   Haklı davacılarda, kıyamet’te ; amelini, yağma ederler…    
 (Kelam’ ı Kibar)

17-)   Bekarlık, bikarların (Kar’sızların) karıdır.
 (Bediüzzaman hz.)

18-)   Ter, vücudun gözyaşıdır.                                                            (Cenab Şehabettin)
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19-)   Allah, (c.c) herhangi bir kuluna istiğfarı ilham etmişse ; ona, azap etmemeyi ;       
 murat etmiştir.
 (Hz. Ali)

20-)   İlim, ahlaksız bir adamın elinde ; fenalık yapmak için, kuvvetli bir silahtır.
 (Fonvizin)

21-)  Çocuğa, küçük şeylerden zevk almasını öğreten ; ona, büyük bir servet bırakmış   
 olur.                                                                                                         (Etine Gılson)

22-) Yaşamak çok kişi için yiyip, içerek ; ölümü beklemektir.       (Cenab Şehabettin)

23-)  Hatalar ; ekseriya, en iyi öğretmendir.                                        (J.antouny Froude)

24-) Gördüklerim, görmediğim yaratıcının varlığına ; beni, inanmaya mecbur
ediyor.                                                                                                         
 (Emerson)
 25-)   Bir milletin yükselmesi, iki sebebe bağlıdır. Erkeği mert ve cesaretli ; kadını,  
 iffetli olursa.                                                                                      (Napolyon)

 26-)   Dikkatle düşünecek olursanız, şu üzerinde yürüdüğünüz kilim gibi toprak ;
 bizden önce yaşamış olanların, alınları – yüzleri - yanakları ve dudaklarıdır.

 “ Ey akıl sahibleri ; hala, ibret almayacak mısınız ? ”           (Ahmet Rufa-i hz.)

27-)   Vicdan ... Onu, herkes yüreğinde taşımaz. 
 Dilinde, midesinde ve hatta cüzdanında ; taşıyanlar, bile
vardır.”                                                                                                                                             
                                                              
 (Cenab Şehabettin)

28-)   Allah (c.c.) indindeki, değerini bilmek istiyorsan ; 
 seni, hangi işte bulundurduğuna bak.                                         (Ataullah
İskenderi)                                                                                        

29-)    Çocuklarımızı, kuzu gibi büyültmeyelim ki ; ilerde, koyun gibi
güdülmesinler.                                                                                                                                 
                          
 ( Sadi Şirazi )

30-)   Hakikat güneşini örten bulutların, en koyusu ; Menfaat’tır.” (Cenab Şehabettin)
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 31-)    Öyle dualarımız var ki ; kabul edilse, daha bedbaht oluruz.  (Cenab Şehabettin)

32-)   Ahlakın bulunduğu yerde ; devletin, masrafı az olur.”                (Corci Zeydan)

33-)   Gözyaşları ile yıkanan yüzden ; daha temiz, yüz olamaz.”             (Shakespare)

34-)   Artık, değişmeyecek hale geldiğin zaman ; bitmiş sayılırsın.        (Bruce Barton)

35-) İnsanoğlunu ihtiyarlatan ; geride bıraktığı yılların çokluğu değil, ideal yokluğudur. 
 Yıllar cildi buluşturur ; fakat idealsizlik, ruh’u öldürür.        (General Mc Artuhur)

36-)   Allah’tan (c.c) korkandan başka ; güvenilir, kimse yoktur             (Hz. Ali)

37-)  “Neme lazım”, başkası düşünsün ; istibdatın  yadigarı.            (Bediüzzaman Hz.)

38-)   Sen hiç, kafesi açılan bir kuş’un, ağladığını gördün mü ?
 Ölüm, iş’te o kafesin ; açılışıdır.                                                     (Haluk Nurbaki)

39-)  Yeryüzündeki bütün ızdıraplar ; az’a, kanaat etmemekten doğar.  (Firdevsi)

 40-)  Allah’ın (c.c) imtihanı, bizi bilmek için değil ; bizi, bize bildirmek içindir.
 (Tahir’ ül Mevlevi)

41-)  Çocuğun utangaç oluşu ; iyi ahlak sahibi olacağına, işaret’tir. (İ. Gazali Hz)

42-)  Sabır, önceleri insan’a zehir gibi görünür. Fakat, bunu huy edinirsen ; bal olur.
 (Sadi’i Şirazi Hz.)

43-)  Kaptanı Nuh (r.a) olan kişi ; denizin dalgasın’dan, korkar mı ?
 (Sadi’i Şirazi Hz.)

 44-)  İnsan’ın, bilmediği bir şey için ; bilmiyorum demesi de, ilimdir. (İbn-i Mesud)

 45-)  İşsize ; şeytan, iş bulur.                                                                   (Dünya atasözü)

 46-)  Önce doğru’yu öğrenmeli, doğru bilinirse ; yanlışta, bilinir.
 Ama, önce yanlış bilinirse ; doğruya ulaşmak, zorlaşır.                        ( Farabi )
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 TARİH ŞUURUNA DOĞRU ESERİNDEN ; (İBRAHİM REFİK) …   

 1-)   Kitap satın almaya para yetiştiremeyen bazı İslam alimlerinin, kitapçı  
 dükkanını gecelik kiralayıp ; sabahlara kadar, ilim öğrenmeye çalışması.

 2-)    Trablus’daki ihtiyar Cezayirlilerin Osmanlı sevgisinden dolayı, Osmanlı  
 parasını ; muska gibi boyunlarında taşımaları.

 3-)    Osmanlı imparatorluğunun ihtişamlı devirlerinde ; Avrupa da, Türk hayat tarzı  
 ve modasının ; cazib hale gelmesi.
 4-)     1. cihan savaşından 1 hafta önce ; 1 Türk lirasının, 3,7 dolar‘a tekabül ettiği.

 5-)    Hindistan’ın Amir şehrinde, bisikletle dolaşan bir ingiliz kızıyla alay edildiği      
 bahanesiyle ; İngiliz askerlerinin, halktan 700 kişiyi,  kurşunlayarak öldürmesi.

 6-)   Osmanlıların, bir günlük mesafe olan her 50-60 km’de ; kervansaray yaptırdığı.

 Din-dil-ırk farkı gözetmeksizin yolcuların ; 3 gün müddetle buralarda ücretsiz  
 yedirilip yatırıldığı ve sabahleyin ; mehteran eşliğinde, uğurlandıkları.

 7-)    10. yüzyılın büyük alimlerinden Endülüslü İbni Rüşdün, ömrü boyunca sadece 2  
 gecesini ; kitap okumadan, geçirdiğini.
 Biri, evlendiği gece ; diğeri de, babasının vefat ettiği gece olduğu.

 8-)    M. Akif Ersoyun, Berlin dönüşü batıda ne var ne yok ? diye soruluşuna ;
 “Ne olsun, gördüğüm kadarıyla yaşayışları dinimiz gibi ; dinleri de, yaşayışımız gibi “    
 cevabını verdiği.

 9-)   Osmanlıda, yönetime hakim unsur olan Türklerin, nüfusun ancak üçte birini    
 oluşturduğunu ; geri kalan tebaayı ise, Rum - Ermeni - Yahudi - Romen - Slav ve  
 Arapların ; oluşturduğunu.

 10-)   Fatih Sultan Mehmet’in, 1463 yılında Bosna’yı fethettiğinde ; çıkardığı meşhur
 ” Sakın ola ki ; sırp kızları su almak için çeşmeye geldiğinde, askerim orada  
 bulunmaya ”  fermanından …
 Sözde medeni, bazı Avrupalılar ; Utansın ... ( ! )

11-)   Rum ailede baba, bir müddet İstanbul’a çalışmaya veya dükkan açmaya gittiğinde ; 
 komşu Müslüman aileler, geride kalan aileye yardımcı olmayı ; görev kabul ederlerdi. 

12-)   Osmanlı esnafı, gelen müşteriye ; önce, kahve ısmarlar ; sonra, alışverişe girilirdi.  
 Hemen alışverişe girmek, müşteriye karşı ; hürmetsizlik, kabul edilirdi. 

 Müşteri, fiatı sorunca da ; fiat söylenir ve Zat-ı Ali’niz, ne uygun görürse ; onu  
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 verirsiniz. Hiç vermezseniz de, “Hediye kabul buyurursunuz.” Bu da, bize şereftir. 
 Derlermiş.

13-)   Osmanlı devrinde, insanlar tanışırken ; 
 Bendeniz (Köleniz) ……, Zat-ı Ali’nizi tanıyabilir miyim ? 
 Diye, hitap ederlerdi. (!)

 YALAN SÖYLEYEN TARİH UTANSIN ; ESERİN’DEN … 

 1-)   Ayasofya :
 915 yıl ..... Kilise, 
 482 yıl ..... Cami,        Halen de, müze olarak ; kullanılmaktadır.

 2-)    Fatih’in 49 yaşında, özel hekimi bir yahudi, tarafından zehirlenerek  
 öldürülmesi üzerine ; yahudi hekim’in, askerlerce parçalanarak katl edilmesi.

 Fatih’in ölümü üzerine, Avrupa’da kiliselerin 3 gün 3 gece, çan çalarak ; şükür  
 ayini yapmaları.

 3-)   Cem sultan, Fatih’in küçük oğlu olup ; Osmanlı hanedanından, Hacı olan tek kişidir. 

 Abisi II. Beyazıt’la olan taht kavgası sonucunda, Rodos şovalyelerine esir  
 düşmüş ; ömrü’nün 12 yıl - 4 ay - 29 gününü, hıristiyan memleketlerin’de ; acılı,  
 gurbet içinde geçirmiştir.

 Zehirlenerek öldürülen Cem sultan’ın naaş’ı ; Napoli’de defnedilmiştir.
 Ve ancak, 4 yıl sonra ; Bursa’ya nakledilmiştir.

 4-)    Sultan Abdulaziz, 1.867’de 44  gün süren Avrupa seyahetine çıkmış. 
 Bu seyahat Osmanlı hanedanınca yapılan, ilk yurtdışı seyahatidir.

 5-)    Mondros mütarekesi sonrası, Enver,Talat ve Cemal paşalar yurtdışına kaçmış ;     
 Talat ve Cemal paşalar bir müddet sonra, ermeni militanlarca katledilmiştir.

 Damat Ferit paşa’da, yurt dışına kaçmış ve orada ölmüştür.

6-)    II. Abdulhamit, Selanik Alaettin köşkünde ……………..  3 yıl - 6 ay - 3 gün
 acılı günler geçirmiş.

 Beylerbeyi sarayın’da da, ömrü’nün son günleri olan ....  5 yıl - 3 ay - 9 gününü    
 geçirmiştir
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 RABITA -İ ŞERİF’E ESERİN’DEN … (Abdulhakim Arvasi Hz.’den )

1-)   Peygamber Efendimiz (s.a.v) 

- Develerini sular, koyunlarını sağar 
- Evini süpürür
- Ayakkabılarının söküğünü diker
- Elbiselerini yamalar

- Hizmetçileriyle yemek yer
- Hizmetçisine yardım eder
- Çarşıdan aldıkları eşyaları, taşırdı.

2-)   Peygamberler arasında, zaman farkları … (Yaklaşık)

Hz. Adem - Hz Nuh .............................       1 200   yıl
Hz. Nuh - Hz İbrahim .........................        1 100    “
Hz. İbrahim - Hz Musa .......................        580    “
Hz. Musa - Hz Davut ..........................    1 180    “

Hz. Davut - Hz. İsa ..................                1 360   “
Hz. İsa - Hz.Muhammed ....................       600   “

Hz. Adem  - Hz. Muhammed ................... 6 000  yıl

3-)   Kur’an-ı Kerim’den sonra, gönderilen en mükemmel Kitab-ı Kerim ; Tevrat’tır.      
 Tevrat, 1 000 sure’den müteşekkil olup ; insanlar, binlerce yıl Tevrat’la ; amel etmiştir.

 Hatta İncil, bütün ahkamı içine almadığından ; İsevi’ler, bazı hükümleri ; Tevrat’tan  
 almıştır.

4-)   Hz. Adem’in (r.a) yaradılışından beri, 313 000 yıl geçmiştir.

5-)  İhtiyaç ve lüzum  olmadıkça ; 2 ölü,  bir mezar’a konulamaz.

6-)     HZ. ALİ’NİN (R.A) ; SON ÖĞÜTLERİ …

*       Çok söz söyleyen, çok hata yapar.
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*       Tevbe ve istiğfardan, yüksek şefaatçı yoktur. Vücut  afiyetinden, güzel elbise ;  
 olmadığı gibi.

*       Hırs ve tamah ; yorgunluk ve meşakkatin, anahtarıdır.

7-)    Efendimizin (s.a.v.) zamanın’da ; 124 000 civarında, sahabe bulunuyordu.

8-)    Emeviler ve Abbasiler zamanında, hapis cezaları ; genellikle, ev’lerde uygulanırdı.

 9-)   Pazartesi günü olan , önemli bazı olaylar…

 -  Peygamber Efendimizin (s.av) doğumu,

 -  Peygamber Efendimizin (s.a.v) vefatı,

 -  Vahy’in başlaması.

 -  Medine’ye hicretinin başlama ve varış günü.

 -  Mekke’nin fethi.

 HZ. ALİ ESERİNDEN…
 (N. Fazıl Kısakürek)

1-)   Hz. Ali  (r.a), Peygamberimiz (s.a.v) ve Hatice annemizin yanına, bakımını  
 üstlenmek için alındığında, 7-8 yaşlarında idi.
 Efendimizle, Hz Ali arasında ; 30 yaş farkı bulunmaktaydı.

2-)   Peygamber olduktan sonra ; Mekke’de    12 yıl  5 ay 13 gün ...
 Medine’de     9 yıl, 9 ay,  9 gün …yaşadılar.

3-)   Peygamberlerin dışında ; İnsan oğlunun en büyüğü’nün, Hz.Ebubekir oluşu, 
 (Hz. Ali ona, Hz. Fatma’nın vefatından sonra ; biat etti.)

4-)   Hz. Ebubekir  (Yumuşaklık ve Merhametiyle)
 Hz. Ömer        (Adalet ve şiddetiyle)
 Hz. Osman      (Haya ve Edebiyle)
 Hz. Ali             (Akıl ve hikmet yönüyle) …… Temayüz etmişlerdir.

5-)   Ebu Zer Hz.lerin’in, 5. büyük sahabe oluşu.

6-)   Sevgili Peygamberimiz, (s.a.v) Eyüb-ül Ensari Hz.lerinin (r.a) evinde ; 7 ay kaldılar.

7-)   HZ. ALİ (r.a)’ den ; ÖZLÜ SÖZLER …
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 -   Her şey, Allah’a (c.c) karşı ; yoklukta,
 Her şey, Allah (c.c) ile ; varlıkta.

 -   İnsanlar uykudadır ; ölünce, uyanırlar.

 -   Şahsınıza kötülük edenleri, affediniz. Vatan ve Milletinize edenleri ; asla.

 -   Haksızlıklara isyan etmeyenler ; her felakete, hazır olmalıdır.

 VEYSEL KARANİ Hz. ESERİNDEN …

1-)   Tabiinlerin, en hayırlısı oluşu.

2-)   Veysel Karani Hz.lerinin ; Peygamberimizden, (s.a.v) 10 yaş daha yaşlı oluşu.

3-)    Peygamberimizi (s.a.v) ziyaret etmek için, Yemen çöllerini yaya olarak ;  
 haftalarca, yürüyerek aşması.

4-)    Hz. Ömer ve Hz Ali, kendini ziyaret’e gittiklerinde ona sorarlar ; 
 Efendimizi, (s.a.v) nasıl severdiniz ? diye;

 Bunun üzerine, onun Uhut’ta kırılan dişi’nin hangisi olduğunu bilmediğinden ;  
 dişsiz kalan ağzını göstererek ; tüm dişlerini onun aşkından, yok ettiğini gösterir.

5-)    Medine’yi ziyaretin’de ; Efendimiz’in (s.a.v ) türbesi önünde “Ah … çekip,   
 fenalaşarak bayılması.”
 Ve ayılınca da, beni buradan uzaklaştırın diyerek ; fazla kalmaya,   
 dayanamaması …

 BİLGİ YARIŞMASI ESERİN’DEN ; İLGİNÇ TESBİTLER …
 (S. Salih Gören)

1-)    Güneş’in, yüzeyindeki ısısı ; 5 610 C’ dır. Güneş ısısı ; Dünya’ya, 8 dk. ulaşır.    

2-)    Türkiye’nin, doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı ; 76 dk.’ dır.

3-)    Çanakkale kara savaşları ....... 8,5 ay sürmüştür.

4-)    Japonyada okuma yazma yüzdesi % 100 olup, 500 üniversitesi   
 bulunmaktadır...       (1 996 yılı itibariyle …)

5-)    Endonezya, Büyük okyanus ve Hind okyanusu arasında yayılan ; 13 677 ada’dan  
 meydana gelen, bir ada’lar devletidir.
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6-)    Vücudumuzun, en büyük iç organı ; karaciğer’dir.

7-)    ABD‘de, elektrikli sandalye ile idam‘lar ; 1 890 yılından beri, devam etmektedir.

8-)   Tükenmez kalemin mucidi Latzio, bu buluşunu ; 1 938 yılında,
gerçekleştirmiş.                          

 TARİH BOYUNCA, BÜYÜK MAZLUMLAR
 (N.F. KISAKÜREK)

EFENDİMİZİN (s.a.v) sevgili torunu ... Hz. HASAN ile ilgili , bazı tesbitler.

-    8’si erkek, 2’si  kız ; ... 10 evladı yaşadı.

-   Hac’ca, 25 defa ; yaya olarak gitti.

-   Halifelik’te, 6 ay - 6 gün kalabildi.  Kan dökülmemesi için ; makamını, terk etti.
-   Halifelik makamını, terk etmesine rağmen ; defalarca, karısı tarafından ; zehirlendi.

-   Zehirlenip, kardeşi Hz. Hüseyin’in kollarında vefat ettiğinde ; 47 yaşında, bulunuyordu. 

 Hz. HÜSEYİN’LE İLGİLİ ; BAZI TESPİTLER …

-  Hz. Hüseyin, 4 defa evlendi ve her hanımından 1 çocuk olmak üzere ; 2’si erkek – 2’si kız
4 çocuğu oldu.

-  Çocuklarından Ali Ekber, 28 yaşında iken babası ile birlikte ; Kerbela da, şehit
edildi.                        

-  Hz. Hüseyin’in nur nesli ; bir ismi de “Zeynel Abidin” olan, Ali Asgar’la devam
etti.                           
 (Hz. Hüseyin, Kerbela da şehit edilirken ; 57 yaşında bulunuyordu …)

 İMAN VE İSLAM ATLASI ESERİNDEN ; (N. F. KISAKÜREK)

1-)   Kaza namazları borcunun, kişinin ölümünden sonra ; başkaları tarafından ifasında,   
 Şafi mezhebince ; cevaz vardır.

2-)   Tertemiz bir pijama ile de ; namaz, kılınabilir.
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3-)   Sevgili Peygamberimizin, (s.a.v) esnediği ; asla görülmemiştir.

4-)   Kerahat vakitleri ; (Uygunsuz vakit)

 -   Sabah, Güneş doğarken ;

 -   Öğle, Güneş tepe noktasında ;

 -   Akşam, Güneş batma noktasında ;

 Bu vakitlerde, farz namazı dışında ; hiçbir namaz kılınmaz.          

 (Farz namazları, asla kaçırılmaması gerektiği için ; kerahate rağmen, kılınır.)

5-)   Orucun, haram olduğu günler ;    -   Ramazan bayramının 1.ci günü
 -   Kurban              “          tamamı.

6-)   Ramazan orucunda, bir şey yemeden ; kuşluk vaktine kadar, niyet yapılabilir.
 Diğer oruçlarda ise, oruca başlamadan ; niyet şarttır.

7-)   Namus ve şeref üzerine yeminler, yeminin hakikatine ; uzaktır.                      
 “ Sabaha çıkmak nasip olmasın.” gibi yeminler, cehalet işi.

8-)   Kapıları, yıkılırcasına tekmeleyeceğim.

 Limandaki vapurların, şehirdeki fabrikaların ; canavar düdüklerini, öttüreceğim.

 Trafiği durduracağım ve gök tavanı yıkacak bir sesle ; Haykıracağım ...!

 İnsanlar … ALLAH VAR. O’nu, düşünmekten başka ; her şeye Paydos … !!!

 GEÇMİŞTEN GELECEĞE IŞIKLAR ; ESERİNDEN …
 (İbrahim Refik)

1-)    Adnan Menderes’in ; başbakanlık maaşını, almadığı …

2-)    (1 925 - 1 950) Yıllarına kadar Ankara’da ; bir tek cami’ nin yapılmadığını ve bu      
 nedenle adının ...” Mabetsiz şehir “ diye anıldığının …

3-)    Adnan Menderes devrinde temeli atılan Kocatepe camii’nin, temel atma masrafı  
 için ; Menderes’in rahmetli babasının hayrı için, safkan İngiliz atlarını sattırarak ;   
 110.000- TL. bağışlaması …
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4-)    1.950 yılında, bestekar Saadettin Kaynak’ın ; Sultan Ahmet Cami’inde, imamlık   
 yaptığı …

5-)    1.930 yılında, İstanbul müftüsü Fehmi ülgüner’in (Yardımcısı da, Ömer Nasuhi 
 Bilmen idi.) Bir gün evine çok üzgün geldiğini, sebebini soran eşine ; 

 Koskoca Süleymaniye camii imamlığına, mecburiyetten bir mahalle  
 bekçisini bulabildiğini ve atadığını ; Ben üzülmeyeyim de, kimler üzülsün deyişi. ?

 6-)     Necip Fazıl Kısakürek’in, hapisteyken aldığı bir mektupta ; evlerinin
parasızlık                                  
 nedeniyle elektrik ve suyunun kesildiğini …

 Ev sahibininde, evin boşaltılmasını istediğini yazmış. Bu sırada, Kilis’ten bir   
 hammal’dan gelen bir mektubun içinde, 2,5 lira kağıt para çıkıyor. Hamal vatandaş  
 mektubunda ; 1 haftalık çalışması neticesinde çocuklarının nafakasından, ancak bu  
 kadar arttırabildiğini ve kendisine, hakkını helal etmesini istiyor.

 Necip Fazıl, bu mektup üzerine gözyaşlarını tutamıyor ve kapandığı hücresinden ;  
 günlerce çıkmıyor…

 7-)   Son devrin alimlerinden Hüsrev efendi, her gün ücretsiz ders vermek için ;  
 birkaç vasıta değiştirerek, Fatih’e gidiyor.

 Bir gün hocalarını üzgün gören talebeleri, sebebinde ısrar edince ; Hoca, verem olan  
 kız çocuğunun vefat ettiğini ; ders aksamasın diye, cenazesinde bulunamadığından       
 aklının, orada kaldığını beyan ediyor.                          ( Ahmet Şahin naklediyor…)

 *    Boşanma ; genel de, kişinin nefsini ön plana alıp ; bencilliğinin, esiri olmasıyla oluşur.
 ( Yazar - Mustafa İslamoğlu )

 DESTANSI HÜZÜN ESERİNDEN …
 (İbrahim Refik)

1-)    Türk milleti kurtuluş savaşı verirken, yeryüzünde bayrağı dalgalanan ; hiç bir     
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 İslam devletinin bulunmadığı.

 2 -)   Hintli Müslümanların ; 
 ( Pakistan, Hindistan dan ayrılmadan … Kurtuluş savaşımız zamanında.)

-   Gençler, evlenmelerini erteliyerek, 
-   Genç Kızlar, bilezik ve çeyizlerini satarak,
 Türk milletine yardım için, çırpınmışlardır.

 3-)   Enver paşa, balkan savaşındaki başarıları gerekçe gösterilerek, 18 gün içersinde ; 
 Yarbay’lıktan Albay’lıga, Albaylıktan paşalığa ve sonrada, Harbiye nazırlığına    
 yükseltilir.
 Daha sonra da, Sultan Reşat’ın yeğeni Naciye Sultan’la evlenerek ; padişah    
 damatlığına yükselir.

 Enver paşanın, büyük vehamet içeren hırs ve yanlış kararı sonucu ; yalnız  
 Sarıkamış seferinde, 3. ordunun 90 000 dolayındaki vatan evladı ; donarak ve aç    
 kurt’lara yem olarak, şehit olmuştur… Netice olarak ;

I. Cihan şavaşına katılmakla ;
 Çanakkale’den - Sarıkamış’a … Kafkaslar’dan - Ortadoğuya …Trablus’tan - Yemen’e     

 Çeşitli cephelerde ; (Yaklaşık) 
 941 500   şehit
 990 000   yaralı
 358 500   esir     …….  olmak üzere ;

 2 290 000   vatan evladımızı ..... kayıp vermişiz.

 4-)    29 ekim 1 923’te, Türkiye cumhuriyeti kurulduğun’da ; nüfusumuz, 12 475 000 idi.

 BAŞARI ÜZERİNE SÖZ CEVHERLERİ ; ESERİNDEN…(İ. REFİK)

1-)    Akıllı hamal, ezileceği yükün altına girmez.               (Türk atasözü)

2-)    Akıllı insan, bütün yumurtalarını ; bir tek sepete koymaz.   (Cervantes)

3-)    Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır.                                   (Hz. Ali)

 4-)    Cahilin, sonunda göreceği şeyi ; akıllı, önce görür.             (Hz. Mevlana)
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5-)    Akıllı insan, sahip olmadıklarına üzülenler değil ; elde ettiklerine, sevinenlerdir.
 (Epiktetos)

6-)   Akıllı olan, katar katar yer ; akılsız olan, satar satar yer.   (Türk atasözü)

7-)   Durmak, devrilmenin  bir öncesidir.                                      (Gürbüz Atak)

 8-)   Hayırlı işlerde bulunduktan sonra, ölmek değil ; yaşamak, insan için daha   
 hayırlıdır.                                   (Ahmet Şahin )

9-)   Bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım ; başım, göğe değerdi.
 (İmam-ı Azam Hz.)
 10-)   Ne verirsen elinle, o gelir seninle…                              (Atasözü)

 11-)   Para iyi bir uşak ; kötü, bir efendidir.    
 (Dünya Atasözü)
 12-)  Güzel bir düşüncede, ibadet sayılır.
 (Ahmet İbşihi Hz.)

 13-)  Oğul, babasından daha iyi olmazsa ; ikisi de, başarışızlığa uğramış olur…
 (Çin atasözü)

 14-)   Ölülerin değeri, arkada bıraktıklarının ; ızdırabı, ile ölçülür.     (Hebbel)

 15-)   Öğrenmeyi bırakan kişi, 20’sinde de olsa, 80’ninde de olsa ; yaşlıdır.
 Öğrenmeye devam edende ; yaşı kaç olsa da, gençtir.                  (Henry Ford)

 16-)   İstediğini söylesen, istemediğini işitir.
 (Türk Atasözü)
 17-)   Bir sırrı, sürekli olarak saklamak ; insan ruhunu, en çok olgunlaştıran şeydir.
 (H. Balzac)
 18-)   Okumaz yetinir, yaldızlı kabla.
 Tavası delinmiş ; avunur, süslü cilt cilt kitapla.                               (Kul Sadi)

 19-)   Eğitim, pahalı bir iştir. Ama, unutmayın ki ; cehalet, daha pahalıdır.
 (Edward Shaw)
 20-)  Önce, doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse, yanlışta bilinir. 
 Ama, önce yanlış bilinirse ; doğruya, ulaşılmaz.                                (Farabi)

 21-)  Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek ; mecburiyetinde kalmaz. 
 (Fatih Sultan Mehmet)
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 *   Genel de ; paranın azlığıda, çokluğuda ; insanı bozar.                   (Mevlüt Gürkan)

MEŞHURLARIN, KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI ; ESERİNDEN …
 (MEHMET İMRAK)

*    Zihinde yer etmeli ; şu hakikat, her ferdin ; Sebebi cehalettir ; cemiyette, her derdin. 

*   Kitap ;      -  Karanlıkları boğan ışık,
 -  Elimizi her uzattığımızda ulaştığımız, dedikodusu da olmayan ; bir dost,
 -  Çağları, önümüze getiren ; insanlığın kağıttan hafızaları,
 -  Kızmazlar, darılmazlar, bizlere ; ilim, sevgi ve edep taşır ; üstelik, teşekkür   
 de beklemeyen ; dostlarımızdır onlar …

*   İbn-i Sina’nın, “ El kanun Fi’t Tıp “ kitabının ; 600 sene Batı dünyasında, ders kitabı   
 olarak okutulduğu.
 Ayrıca, o devirlerde ; akıl hastaları, papazlar tarafından içindeki şeytanı çıkarmak  
 düşüncesiyle yakılırken ; İbn-i Sina, bu tür hastaları ; su sesi ve musikiyle, tedavi etmiştir.

*   Osmanlı devrinde, “ Kıraathaneler “ bir ilim yuvası idi. Aydınlar, edipler toplanır, 
 konuları tartışır ; halk da, bu sohbetlerden ; istifade etmeye çalışırdı. 
 Zaten, “ Kıraat “ okumak, hane de “ev“ manasına geliyordu.

 ERMENİ TEHCİRİ  (Zorunlu Göç) ESERİ … “Prof. Dr. Yusuf  Halaçoğlu”

*   Tehcir’in başlama tarihi … 09 - 05 - 1 915
 Tehcir’in bitiş            “    … 15 - 03 - 1 916    (Yaklaşık … 10 ay devam etmiş.)

 Geri dönüş tarihi             … 04 - 01 - 1 919    (Yaklaşık …  3,5 yıl sonra, eski yerl. dönd.)

 1.ci Dünya savaşına giren Osmanlı ; bir taraftan cephece düşmanla savaşırken, diğer
 taraftan bazı dış düşmanların ; “Bağımsız Ermenistan” vaadiyle örgütlediği, ermeni  
 çetelerle ; başı dertte idi. Askerlerimizin bir bölümü ; ermeni çetelerce, sırtından  
 vuruluyordu.

 Ayrıca, bu arada ermeni çeteleri Erzurum, Kars ve Van yöresindeki savunmasız kalan  
 sivil halkı çocuk, kadın ve yaşlı halkı katletmeye ; devam etmekteydi.

 İki ateş arasında kalan Osmanlı idaresi, kendini bu durumdan kurtarmak düşüncesiyle ; 
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 tehcir kararı aldı.

 Harbiye nazır vekili Enver paşa ve Dahiliye nazırı Talat paşa yaklaşık 500.000 ermeniyi  
 kapsayan ve yaklaşık 10 ay devam eden “Tehcir kararını” yürürlüğe koydular.

 Tehcir kararında ;  -  Ermenilerin, 12 yaşına kadar çocukları ; yöredeki yetimhanelere  
 veya zengin müslüman ailelerin ; yanına verildi.

 -   Ermenilerin, genç kız ve dul bayanlarının kendi rızalarıyla ;    
 din değiştirerek, müslüman erkeklerle evlenmelerine ; izin verildi.

*   Tehcir sırasında korumayı sağlamak için zaptiye ve hastalık için sıhhiye elemanları  
 verildiği halde maalesef ; 9 000 cıvarında ermeninin, çetelerin saldırıları sonucu ;     
 25 000 cıvarında ermenininde, salgın hastalıklardan ; hayatını kaybettiği sanılıyor.

 Diyarbakır’dan, Suriye’nin Halep yöresine sevk edilen yaklaşık 20.000 kişilik ermeni    
 kafilesinin ; Mardin yöresinde, eşkıya çetelerince pusuya düşürülerek ; 2.000 kadarının   
 hayatını kaybettiği, duyumu alınmıştır.

 Ayrıca, tehcir sırasında ; görevini kötüye kullanan (Kafileden para ve eşya çalan -   
 koruma görevini gereği gibi yapmayan - kadın kaçıran vs.) görevliler işten el çektirilmiş  
 ve divan-ı harpte yargılanarak, ağır cezalara çarptırılmıştır.

*   1.ci Dünya savaşı sona erince, Osmanlı yönetimi ; 04 – 01 – 1 919 tarihinde yeni bir   
 karar alarak, Ermenilerin eski yerlerine dönmesine izin vermiştir. Bu karara göre ;

 -  Dönecek Ermenilerin geride bıraktığı ev, işyeri ve arazileri boşaltılarak ; kendilerine  
 teslim edilecek.                               

 -  Giderken bıraktıkları çocukları velilerine, onların olmaması halinde ;cemaatlerine geri  
 verilecek.

 -  Din değiştiren ermeniler (Dönmeler) ; isterlerse, eski dinlerine dönebilecek.

 -  Müslüman erkeklerle evlenen ermeni kadınlar ; isterlerse, eski dinlerine dönerek ;  
 boşanma kararı alabilecek. 

*   Adana yöresinden bulunan 25.000 cıvarındaki ermeninin yaklaşık 17.000’i tehcire  
 gönderilmiş, bunların 8.000 kadarına ilişilmemiştir. ( Katolik ve Protestan olanlara.) 

 Tehcirdekilerin, 12.000 kadarı geri dönmüş, kalan 5.000 kadarının ; akibeti bilinmiyor
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 ( Bunların bir kısmının, tehcirde iken ; ABD - Fransa - Rusya’ya, göç ettiği öğrenilmiştir.)

 SONUÇ OLARAK ; 

 Osmanlı devresinde, devlete bağlılıklarından dolayı “Millet-i Sadıka” diye adlandırılan
Ermenilerin bir bölümü ; dış düşmanlarının entrikalarıyla doğuda “Bağımsız Ermenistan”
hayaliyle çeteler kurarak ; cephede, askerlerimizi arkadan vurarak, 

 Cephe gerisinde de özellikle, Erzurum, Kars ve Van yörelerinde köyleri basarak ; 
 savunmasız bebek - kadın - yaşlı binlerce masum vatandaşımızı ; vahşice katletmişlerdir.

 Osmanlı yönetimi de, meşru müdafaa mülahazasıyla ; “Tehcir kararı” almış ve Neticede,    
her iki taraftanda, binlerce masum bebe - kadın - yaşlı vatandaşın ; hayatına mal olmuştur. 

 KALPLERİN KEŞFİ ESERİNDEN ; (İ. Gazali Hz.)

1-)     Ölmeden önce, insan’a, ; 3 haberci ulaşır.

 -  Siyah iken, ağaran saçlar.
 -  Güçlü iken, ağırlaşan vücut.
 -  Dimdik iken, kamburlaşan vücut.

2-)      3 şeyden kendini kurtamaksızın, şu 3 şeyi iddia eden kimse ; aldanmıştır.

-  Dünyayı sevmesine rağmen, Allah’ı (c.c) zikretmekten lezzet aldığını ; söyleyen kimse.

-  İnsanların pohpohlamasını sevdiği halde ; amel’de, ihlas’ı sevdiğini iddia eden
kimse.                      

-  Nefsinin burnunu kırmadığı halde ; Allah’ı, (c.c) sevdiğini iddia eden kimse. 

 İnsanın, kendisini geliştirmesi için ;

 -      Ya çok okuması …Veya çok gezmesi … gerekir.  Yoksa, rap rap yerinde sayar ...  
 ( Hikmetli söz )

 NUR HARMANI ESERİDEN … HADİSLER
 (N. FAZIL KISAKÜREK)

1-)    Benden size, bir hadis duyrulduğu zaman ; kalbiniz onunla aydınlanır, onu 

 36 / 58



Özlü Sözler-2-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 12:46 - 

 kendinize yakın görürseniz ; O hadis’e, Ben ; sizden, daha yakınım.

 Eğer, size duyrulan hadis ; kalbinizde bir soğukluk doğurup, içiniz ondan  
 hoşlanmaz, onu kendinize uzak görürseniz ; Ben, o hadis’e ; sizden, daha uzağım.

2-)   İman ve amel, biri birinden ayrılmaz ; iki arkadaştır. Hiç biri, tek başına ; işe   
 yaramaz.

3-)   Sizin hayırlınız, dünyası için ahiretini, ahreti için dünyasını bırakmayan ; birde,  
 insanlara ; yük olmayandır.

4-)   Allah’a, (c.c) itaat etmeyen kimseye ; itaat, edilmez.

5-)    Ölüm, mümin’e hediyedir.

6-)    Sabah uykusu, insan rızkına ; engeldir.

7-)    Mümin kardeşinin, arkasından edeceğin dua ; reddolunmaz.

8)     Bir insana, günah olarak ; her işittiğini söylemesi, yeter.

9-)    Rastgeldiğine selamla başlayan, Allah (c.c) ve Peygamberinin (s.a.v) ; dostudur.

10-)  Cömertlik ehlinin, kerem sahiplerinin, suçlarını görmemezlikten gelin. 
 Zira, cömert’in ayağı kayınca ; Allah, (c.c), onu elinden tutar.

11-)   Davet olunca, icabet (kabul) ediniz.

12-)   Borç, öyle bir ilahi alamettir ki : Allah, (c.c) onu dünyada zillete düşürmeyi murat  
 ettiği kimsenin ; boynuna asar.

13-)  Her iyilik, sadakadır

14-)   Sayma, başka bir nefsi ; kendine hamal. 
 Kırbacın düşse at’tan ; inde yere, kendin al.

15-)   Oturmayın, kimseniz ve harap evlerde. Ha orada oturanlar ; ha mezar da yatanlar.

16-)   Sabah uykusu, insanın rızkına ; engeldir.                                    

17-)   Bir mü’min kardeşinin, suçu yüzünden dilediği mazereti kabul etmeyen insan ; suçun  
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 bir misli, fazlasını yüklenir.

18-)   Maraz sahiplerini ve hastaları yoklamaya gidenler ; cennet bağlarında,  
 yürümektedirler.

 SUR DERGİLERİNDEN ; SEÇMELER …

1-)   Rüyalar 3 çeşittir.

 -  Rahman’i rüyalar
 -  Şeytan’i rüyalar
 -  Kuruntu rüyalar 

 Şeytan’i rüyalar, kimselere anlatılmamalı.

 2-)   Dünya hayatı beden’e, ahiret hayatı ; ruh’a benzer. Beden maddeyi, ruh maana’yı ;  
 temsil eder.

 3-)   Ayağını sıcak tut, başını serin ; düşünme derin ...
derin.                                                                                          
 (Lokman Hekim)

 4-)    Osmanlı devleti, kuruluşundan yıkılışına kadar ; 192 defa harp etmiş, bunun ;

 155 … adedini kazanmış,
 26 … adedini kaybetmiş … 
 11 … adedinin de, kati neticesi alınmamış.

 5-)   İnsan, hiçbir şey yemeden ; 6 hafta yaşıyabilir. Ama uykusuz, 5 günden fazla ;   
 dayanamaz.             

 6-)   Japonya’da, okuma yazma bilmeyen ; hiç kimse, yoktur.

7-)   Genel de, Erkekler  60 yaşına ; kadınlar 70 yaşına kadar ; kilo almaya devam eder.

 8-)   Efendimizden, (s.a.v) daha çok tebessüm eden ; bir kimseye, rastlamadım.
 (Abdullah bin Haris)
 9-)   Hergün, bir melek “ Ey Ademoğlu, sana yetecek kadar az varlık ; seni azdıracak,  
 çoktan hayırlıdır ” diye seslenir.                                                      (Hadis-i Şerif)

 10-)    En iyi gençleriniz ; ahlakça, yaşlılarınıza benzeyenlerdir. 
 En kötü ihtiyarlarınız ise ; gençlerinize, kendilerini benzetmeye çalışanlardır. 
 (Hadis-i Şerif)
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11-)    İyi damat, kazanılmış bir erkek evlat ; kötü damat ise, kaybedilmiş bir kız  
 çocuğudur.

 12-)    Kendisine, saygısını kaybetmiş kişinin ; kaybedebileceği, daha önemli bir şeyi ;  
 kalmamış demektir.

13-)    Kahvehaneler, kahve’nin 16. yy. da Osmanlılarca, yaygın bir içecek olmaya  
 başlamasıyla, 1 554 yılında Halep’ten gelen Hakem ve Şam’dan gelen Şems   
 isminde 2 kişinin ; Tahtakale’de açmasıyla başlamış ve bütün yurda yayılmıştır.

14-)     1 000 km. hızla Ay’a 16 günde, Güneş’e ise, 17 yılda varabiliriz.
 Güneş, Dünya’dan 330 330 defa ; daha büyüktür.

15-)     Dünya’da, en zor istenen şey ; borç paradır.                                (R. Halit Karay)

16-)    Ayakta idrarı, Yahudi ve Hıristiyanlar yapar. Kim ayakta idrar yaparsa,  
 yahudi ve hıristiyanlara benzer .                                                     (Hadis-i Şerif)

 Ayak’ta idrar yapmanın, dünyadaki cezası ; çilesi büyük olan prostat hastalığı,  
 ahirette ki cezası ise ; kabir azabıdır.

17-)    Yavuz Sultan Selim, Mısır seferine ; 3 katır yükü kitap götürmüş. Gündüz, 8 saat  
 kitap okur. Günde, sadece 1 defa ; yemek yerdi.

18-)   Prof. Seyyid Kutup, ortalama günde ; 10 saat kitap okurdu. 
 ( Bir kitabında, ömrünün 40 yılını ; kitap okumakla, geçirdiğini belirtir.)

 19-)   Kültür yapısı için, kıstas kabul edilen ; yılda, fert başına kağıt tüketimi …
 ABD’ de …….  400 kğ.
 Avrupa’da ……100 kğ.
 Türkiye’ de ….   20 kğ.

 20-)   Bir zamanlar, Kahire kütüphanesinde ; 1 600 000 kitap bulunuyordu.
 Endülüs halifesi El - Hakem’in, 600 000 ciltlik eseri bulunurken ;

 891 yılında, yalnızca Bağdat’ta ; 1 000’ den fazla, kitapçı dükkanı bulunuyordu.

 O tarihten 400 sene sonra, Fransa kralı V.Charles’in Krallık kütüphanesinde ;  
 900 eser, bulunuyordu. 

 1 258 yılında Moğollar, Bağdatta ; 24 000 ilim adamını, katlettiler. 
 Şehrin kütüphanesindeki, yüzbinlerce kitabın büyük kısmını, Dicle nehrine attılar.  

 Nehir taşma tehlikesi gösterince ; geri kalan eserleri, ateş’e verdiler.
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 21-)   Para’ya tapanlar, deniz suyu içenlere benzer. İçtikçe, susuzlukları artar
 (Muhyiddin-i Arabi Hz.)

 22-)   Neme lazım yok, müslümanlıkta her şey ; bana lazım, diyeceksin.
 (Gönenli Mehmet Ef.)

 23-)         1 995 yılında ; ABD’de, FBI’ nın tuttuğu istatistiklere göre ;

 43 600 000 …. Şuç işlenmiş.
 9 300 000 …  Bıçak- ateşli silahlı yaralama
 683 000 …. Kadının, zorla ırzına geçilmiş veya tacize teşebbüs edilmiş.
 12 000 000 …. Kadın’da, hayatında en az bir defa ; taciz veya tecavüz’e uğramış.  
 30 000 000 …  Hırsızlık vakası olmuş. Hapishanelerde, 1 500 000 civarında ; 
 mahkum var. Bunların % 60’ ı, uyuşturucu kullanmak veya  
 satmaktan ; tutuklu …

 Erkeklerin,       % 32’ si, alkolik
 % 26’ sı, ara sıra ; uyuşturucu kullanıyor.
 Kadınların ise  % 60’ ı,   alkolik değil ; ama, alkol kullanmakta …

 24-)      Kur’an’ ı Kerim’den, ahkam çıkarmak ; dalgaların dağlar gibi çalkalandığı,  
 girdapların bulunduğu okyanuslar’dan, dibe dalıp ; inci çıkartmaktan, kat kat  
 daha zordur.
 Kur’an-ı Kerim’in, meali’ni tefsirini bol bol okumalı. Ama, Ahkam çıkarmayı ;  
 işin erbabına, bırakmalı.

 Sünnet denizine gel ; o deniz, sakin’dir. Onda, zorlanmazsınız.
 (Hacı Veyiszade Hz.)

 25-)     Evlenin, boşanmayın ; zira, boşanmadan dolayı ; Arş’ı Ala, titrer. (Hadis- i Şerif)

 HAYATI   KOLAYLAŞTIRAN  KURALLAR ; ESERİNDEN …
 (Ahmet Yüter)
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1-)  Özellikle, yolculukta bütün paranızı ; aynı cepte taşımayın. Tanımadığınız    
 kimselerin, ikram ettiği yiyecek ve içecekleri ; kabul etmeyin.

2-)  Denizde yüzerken ; kıyıya paralel, yüzün.

3-)   İmzanız, kolay taklit edilmeyen ve sizi tanıtan ; şekilde olsun.

4-)   Boş kağıt ve açık senetlere, imza atmayınız. Senet - çek vs. rakamların ön ve  
 arkasını kapattığınız gibi ; rakamları, yazıyla da yazdırınız.

5-)   Mümkünse, kimseye kolay kolay ; kefil olmayınız. Olursanız da, özellikle banka vs.  
 gibi kefaletlerden ve miktarı gücünüzü aşan kefaletin ; altına girmeyin.
 (Kapıya gelen satıcıyla ; alışverişten, kaçının.)

6-)   Sözleşme imzalarken, özellikle küçük yazılmış yazıları ; okumaya, özen gösterin.
 Genelde, büyük puntonla yazılanlar ; size, verilenleri ; 
 Küçük puntonla yazılanlar ; sizden, alınanları ihtiva eder.

7-)   Akşam yatmadan önce ve sabah aç karnına, 1 bardak su içmeyi alışkanlık  
 haline getirirseniz ; bağırsaklarınız, temizlenmiş olur.

8-)   El sıkışmanın ve söz vermenin, bir kontrat sayıldığını ; unutmayınız.

 9-)   Öğrenmek için, ya çok okumanız veya çok seyahet etmeniz ; gerektiğini biliniz.

 10-)   Sıhhatiniz için, muhakkak en az ; 45 dk. yürüyüş yapınız. Bunu eşinizle  
 yaparsanız, hem beraberce spor yapmış ; hem sohbet etmiş, hemde günlük   
 stresten arınmış olursunuz.

(Yürüyüş yapmanın ; tansiyon, kalp ve şekerin düşürülmesinde de ; büyük faydası vardır.)

 11-)   Anı notları tutarsanız, ileriki yıllarda ; nostalji yaşarsınız. Hemde istediğiniz  
 bilgilere, ulaşmış olursunuz.

 12-)   Para, hayatınızda amaç değil ; araç olursa, rahat edersiniz.

 13-)   Daima, ayağınızı yorganınıza göre uzatarak ; borç almaktan, kaçınınız.

 ( Hesabını bilmeyen, dostunun yüz karası ; düşmanının maskarası, olmaya adaydır.)    

*     Basiretli insanlar, kamu çeşmesinden ; su içmemeye, ÖZEN GÖSTERİRLER.

 Kişinin üzerine, bir şahsın kul hakkı geçerse ; onunla helalleşirse, kurtulabilir.
 Fakat, kamu hakkında milyonların hakkı var ; onlarla, nasıl helalleşip de kurtulacak ? 
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 ( Bunların içinde ; fakir, dul, tüyü bitmemiş yetimlerinde hakları da var. UNUTMA !!! ) 

 Birde, kaçak kullandığı su ile abdest alıp ; namaza koşanlara, ne demeli.  ?      

 HUZURLU YAŞAMAK İÇİN ; 100 ALTIN KURAL, ESERİNDEN
...                                                                

1-)    Ölümden başka, hiçbir hastalık yoktur ki ; tedavisi bulunmasın. Yeter ki ; o   
 hastalığın ilacı, elde edilsin.                                                              (Hadis- i Şerif)

2-)    Çocuklarınızı, kendi zamanınıza göre değil ; onların yaşayacakları zamana göre,      
 yetiştiriniz.                                                                                             (Hz. Ali)

 3-)    Yeryüzündekilere, acıyıp şefkat edin ki ;  Allah’ta, (c.c) size acıyıp ; şefkat etsin.
 (Hadis- i Şerif)

 4-)   İnsanoğlunun hali, şaşırtıcıdır. Ona şayet, dünyada edebi kalacaksın diye söylense ; 
 bu geçici dünyada; dünya peşinde koşmasından ; daha, ileri gidemiyecektir.
 (Bir Hikmet Erbabı)

 5-)   İslam alimleri, tariz (dokundurma) yoluyla konuşmakta ; yalan’dan kurtuluş  
 bulunduğu, fikrindedir. 
 Zaruret olmadan, açıkça yalan söylemek caiz olmadığı gibi ; tariz yollu  
 konuşmakta, caiz değildir.
 Örnek:  Burada değil, deme … Lokal’de arayın, deyin gibi.

 6-)   Ağabeylerimiz - Teyzelerimiz - Dayılarımız - Halalarımız ve Amcalarımız …                     
 Bizim, Anne - Babamız ; Makamındadır. 

 7-)   Bir insanın, gerçek mahiyeti ; 3 şekilde, ortaya çıkar.

 - Komşuluk sırasında,      
 - Alışveriş işlerinde,
 - Birlikte seyahat edildiğinde,

 8-)   Bin alimin bilmediğini, bir arif bilir.

 *      Ayağını sıcak tut, başını serin.
 Kendine bir iş tut, düşünme derin.                                                 (Lokman-ı Hekim)
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 PEYGAMBERİMİZDEN TESELLİLER ; ESERİNDEN …

 Resulullah’ın  (s.a.v) ifadesiyle, insanların en çok musibet ve derd’e uğruyanları ;  
 en başta Peygamberler olmak üzere, veliler ve sonra da dindarlığı nisbetinde ; sair  
 insanlar onları takip etmiştir.

 Ölüm, kaza, hastalık, yoksulluk gibi hallerde düçar olduğumuzda ; sebeplere   
 sarıldıktan sonra, hayatın bir imtihan olduğunu unutarak ; isyan mı ediyoruz ?

 Yoksa, hadiseleri ; sebeplere sarıldıktan sonra, tevekkülle mi, karşılıyoruz ... ?

 İSTANBUL VE ANADOLU EVLİYALARI ; ESERİNDEN…
 (  BEYAZİT-İ BESTAMİ Hz. LERİNDEN…)

 -     Cümle alem yerine, beni ateşte yaksalar ve ben sabretsem : “ O’nun muhabbetini  
 dava edinmiş biri olarak ; “ Henüz, hiçbir şey yapmış olmam.
 Benim ve cümle alemin günahlarını tutup affetse, rahmetine ve şefaatine    
 nazaran ; henüz, fazla bir iş yapmış olmaz. 

 -     Bir kimsenin, Hak’kı sevmesinin alameti ; kendisine, şu 3 şeyin verilmiş olmasıdır.

1-)   Deniz gibi …  Cömertlik
2-)   Güneş gibi ...  Şefkat.
3-)   Yer gibi …… Tevazu.

 BAŞARI ÜZERİNE ; ESERİNDEN… 
 ( İBRAHİM REFİK )

1-)     Bir milletin büyüklüğü, nüfusun çokluğu ile değil ; akıl  ve fazilet sahibi insanların,  
 çokluğuyla belli olur.                                              (Victor Hugo)

2-)    Yaşlılık, kötü bir alışkanlıktır. Çalışan bir kimse, böyle bir huy edinmeye ; zaman  
 bulamaz.                                                    (Andre Mourois)

3-)   Kendilerine uygun olmayan işlerde çalışan kişiler, toplumun uğradığı ; ağır, bir 
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 zayiattır.                                                   (John Stuart Mill)

4-)   Kim kazanmazsa, bu dünya da ekmek parası ; dostunun yüz karası, düşmanın  
 maskarasıdır.                                                                                        (Mehmet Akif Ersoy)

5-)   İşinizi, Allah’ tan (c.c) korkanlarla ; danışınız.                                (Hz. Ömer)

6-)  Hayal gücü ; ilahi, bir armağandır.                                              (Goethe)

7-) Umuma el atmak ; umumu, terk etmektir.                                        (Bediüzzaman Hz.)

8-)  İyi kitapları okumak, geçmiş yüzyılların en seçkin insanlarıyla ; konuşuyor olmak  
 gibidir.                                                                (Descartes)

9-)  Mümkün olsa, her karış toprağa ; buğday eker gibi, kitap ekerdim.     (Horece Mann)

10-)  Bir sırrı, sürekli olarak saklamak ; insanın ruhunu, en çok olgunlaştıran şeydir.
 (Honore de Balzac)

11-)  Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir.                                                (Barış Manço)

*     Fazla kilolar, hastalıklara çıkarılan ; birer, davet mektubudur.           (Mevlüt Gürkan)

 Ahmed Rufai Hz.’ Leri

 *  “ Ben, alemin ayıbını gören gözü ; kör ettim ” ; buyuruyor

 MANEVİYAT DÜNYAMIZDA İZ BIRAKANLAR ; ESERİNDEN …
 (Vehbi Vakkasoğlu)

 Abdulhakim Avrasi Hz. hikmetli sözler…

1-)   Allah, (c.c) sırrını eminine verir ; bilen söylemez, söyleyen de bilmez.

2-)   Haramlardan korkan, zahit’tir. Şüpheliden korkan ise ; veli …

 BİR DESTANDIR ÇANAKKALE SAVAŞLARI ; ESERİNDEN …
 (VEHBİ VAKKASOĞLU)
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1-)    1 915 yılında yapılan Çanakkale savaşında ; 253 000 kişi, bizim şehitler olmak    
 üzere, 12 ay … 29 gün kadar süren kara ve deniz savaşlarında ; 500 000 civarında,    
 insan kaybı olmuştur.

2-)    Çanakkale savaşında, o sırada yurdun dört bir yanında öğrenimi yarıda kesen   
 kültürlü gençlerimizde, cepheye koymuş ve şimdi o topraklarda ; ebedi uykusunun  
 şerefiyle, yatmaktadır.                          ( Tıp ve Galatasaray lisesi öğrencileri gibi …)

3-)    Balkan - Arabistan - Çanakkale ve istiklal savaşlarında ; görevli Dr. Hikmet Arda,   
 Bu savaşlar arasında Çanakkale savaşları gibi ; kanlı ve tehlikelisi yoktu. Der ...

4-)    O yıllarda ; Hindistan, Avusturalya, Kanada ve Yeni Zellanda, İngilterenin   
Tunus ve Senegal’de ; Fransa’nın sömürgesi idiler. 

 Oradan topladıkları müslüman askerlere, “ Osmanlı halifesi, Almanlara esir   
 düşmüş “ onu kurtarmaya gidiyoruz diye ; yalan söylemişler.

 Sonra, gerçek anlaşılınca da ; savaşmazsanız memleketteki yakınlarınız   
 elimizde esir, onların sonu feci olur diye ; tehditle, cepheye sürmüşler.

 ANSİKLOPEDİK MESLEKLER FİHRİSTİ ; ESERİNDEN …

1-)   MESLEKLER, İNANÇLARIMIZ AÇISINDAN ;

 -    Sevap içeren, meslekler 
 -   Mübah içeren, meslekler 
 -   Mekruh içeren, meslekler 
-   Haram içeren, meslekler          …   diye, tasnif edilir.

2-)    Hz. Havva annemiz, 40 defa ikiz doğurmuş ; 1 defasında da, Hz. Şit (a.s)’ i    
 doğurmuştur.

3-)    Örtünme, kadın’a ; 2 dünyevi fayda sağlar.
 - Kadın şayet güzelse ; onu, kem gözlerden ve şerli kimselerin şerrinden korur.
- Kadın şayet güzel değil, yaşlanmış yüzü buruşmuşsa ; örtü, kamufle eder.

 4-)     Anne, genelde ;    Kız çocuğunu …………….. 24 ay 
 Erkek çocuğunu …………. 30 ay,  emzirmelidir.

5-)     Avukatlık genel de, meşru bir meslektir ; Fakat haklıyı suçlu, suçluyu haklı  
 çıkarmaya çalışması ; zulümdür.

6-)     Saç kıran hastalığı, daha ziyade kedi - köpeklerden geçtiği gibi ; hastalıklı birini  
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 traş eden berber’in, kullandığı aletlerle de geçer.

7-)     Sakal’ın, sünnet olan miktarının uzunluğu ; tartışma konusu olsa da,
 bir tutam olmasında ; ittifak edilmiştir.

 8-)     Yeryüzünde, doğum ve ölüm oranları ; biribirine, yaklaşıktır.

 9-)     Hafızların piri, Hz. Osman’dır. Kendisi hafız olup, (Kur’an-ı Kerimi ezberleyen)   
 Ayrıca efendimizin iki kızıyla (Farklı zamanlarda) evlendiğinden ;

 Osman zinnureyn … (İki nur’a sahip, ünvanıyla anılmıştır.)

 10-)      KURANANI KERİM’DE ; ADINA, SURE İNMİŞ HAYVANLAR…

1-    Bakara ......................  İnek
2-    Nahl ........................... Arı 
3-    Neml .........................  Karınca 
4-    Ankebut .................... Örümcek 
5-    Adiyat .......................  At
6-    Fil ............................    Fil

11-       CENNETE GİRECEK ; HAYVANLAR …

1-    Salih Peygamber’in … devesi
2-    Ashab-ı Kehf’in “ kıtmir ” adındaki … köpeği
3-    Bakara suresindeki … inek  
4-    Ankebut suresinde, Peygamberi saklayan mağarayı ören … örümcek,
5-    Hz. İbrahim kurban ettiği … koç.

 *    Anne Baba hakkının, Allah (c.c) hakkından sonra ki ; en büyük hak olduğu.....
 ( Doç. Dr. Abdulaziz Hatip )

 İZ BIRAKANLAR ; ESERİNDEN …
 (ÜNAL BOLAT-ARI SANAT)

1-)   İnsanın değeri, birazda başkalarının kendi hakkındaki ; düşünceleriyle
ölçülür.                                                                                                                                       
 (Polloc)   
2-)   Okumasını bilirsen, her insanın ; bir kitap, olduğunu görürsün …(W.E.CHANNİNG)

3-)   Bir insanın, değerini öğrenmek için ; onun kendisinden düşük seviyedeki kimselerle  
 olan, diyaloğunu inceleyiniz.                                            (P. Pecaut)

4-)   İslamiyetin, en büyük hususiyetlerinden biri de ; ifrat ve tefritten (Aşırılıklardan)  
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 uzak kalmaktır…                                (Hekimoglu İsmail) 

5-)    Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan ; daha acıdır.             (Socrates)

6-)    Sevgi, hayatın amacıdır…                                                                     (Ediz Hun)

7-)    İnsanlar, belki zamanla çok imkan’a kavuşacaklar ama ; kaybettikleri, insanlık ve  
 sevgiyi arayacaklar …                               (Fatma Belgen … Film Sanatçısı)

 (OSMANLIDA AİLE HAYATI ; ESERİNDEN …)
 ( H. Sena Arı…)

 -  Eli boş gidilmez, gidilen yere ; Rabbim, boş gelmedim ; günah getirdim. 
 Dağlar çekemezken bu ağır yükü ; iki kat sırtımda, pek güç getirdim. (Tarih’ül  Mevlevi)

 -  Evlerin kapılarının üzerine, genişce saçak yapılarak ; kapıya gelenler kış’ın kar ve  
 yağmurdan ; yazın, sıcaktan korunmuş olanlardı …

 *   Deniz kenarında edilen dualar,
 Müstecaptır. (Kabul görmek)

 Allah’ın (c.c) azametini düşünerek ;  
 Dua etmeli, deniz kenarında …             ( Hatice Valide … Hoca hanım )

 MESNEVİ BAHÇESİNDEN BİR TESTİ SU ; ESERİNDEN …       

-    Edep, ahlakın ; zirve noktasıdır.

-   Ahmet Yesevi hz.lerinin, 63 yaşından sonra (Peygamberimiz, bu yaşta vefat ettiğinden)  
 kendine mezar gibi bir yer kazdırarak ; hayatını ve ibadetlerini, orada sürdürmesi …             
 Bana, bu yaştan sonra ; toprak üstünde yaşamak gerekmez, demesi.

-   Uhud savaşında, Peygamberimizin (s.a.v) 1 dişinin kırıldığını öğrenen Veysel Karani  
 Hz.lerinin ; hangi diş olduğunu bilmediği için, teesüründen bütün dişlerini çektirmesini … 

-   Peygamber Efendimizin (s.a.v) bastığı topraklara basmamak için, İmam-ı Malik   
 Hz.lerinin ; Medine-i Münevvere de, ayakkabı ile dolaşmaktan sakınması …

-   Namazı, mümkün olduğu kadar ; huşu içinde kılmaya, özen göstermeliyiz. Aksi halde 
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-  Bela, ancak günah ve küfürdedir. Musibetler, asıl bela değildir. İçinde, senin bilmediğin ; 
hayırlar vardır.                                                                                                        (İ.Gazali Hz.)

 TIBB-I  NEBEVİ  ESERİNDEN …

*  Enes ibn-i Malik ( r.a. ) anlatıyor ;
 Peygamber Efendimiz, (s.a.v ) hasta olduğu zaman ; ağzına bir avuç çörek otu atar,    
 üzerine su veya bal şerbeti içerdi.

*      Misvak’ın bazı faydaları…
 -   Gözün, görme duygusunu kuvvetlendirir.
 -   Ağız kokusunu giderir.
 -   Diş etlerini korur.
 -   Mideyi düzeltir.
 -   Balgamı keser.
*     Tuvalet’te, çok oturmak ve didinmek ; Ciğer ve basur hastalıklarına, sebep olur.

*     İdrar yaparken, çok zorlanılıyorsa ;

 Hamam veya küvet içindeyken, kaynatılmış lahana suyu içmeli, sonra da belini sıcak  
 tutmak için ; sargı veya kuşak sarmalıdır.
 KARA SAKAL HOCA (MEHMET ALİ KIRBOĞA) ; ESERİNDEN ;

1-)   Farz namazını kaçırsan, sonra Zemzem kuyusunda banyo yapıp abdest alsan ;   
 Kabe’nin içinde, kaza etsem de ; beyhude, onun ecrine ulaşamazsın.

2-)   Allah (c.c) vaadinden dönmez, ama vaidin’den (Vereceyi ceza’dan) dönebilir.
 Cennet vaadi’dir, Cehennem ise ; vaidi’dir.
 Sahabe’nin biri, bu konuda iyimser konuşunca, Efendimiz (s.a.v) gülümsedi ; Sus, faş  
 etme, gevşeyi verirler. Buyurdu.

3-)    Allah’ı, (c.c) en iyi bilen hoca lakabıyla anılan katırcı Ahmet efendi ; bir gün  
 hastalanınca, Mehmet Ali Kırboğa hoca, ziyaretine giderek ; 
 “ Seni böyle yatakta görünce, üzülüyorum “ der. O da cevaben ;
 “ Sakın ha üzülme … Beni yatağa mahsustan bağladı. Aramız çok iyi “ deyiverdi. 
 Hiç üzülmezdi. Halvet oluyor… Halvet oluyor…derdi. 

 Ben taşrada arar idim, meğer O ; can içinde, can imiş, 
 Nereden geldiğini, nereye gittiğini anlamayan ; hayvan imiş.

 İnsan-ı kamil olmak için, lazım olan ; irfan imiş.
 Müminiz derler de ; İman, bilmezler nedir.

 Ol mahiler (Balıklar) deryadadırlar da, deryayı bilmezler.
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 OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ ; ESERİNDEN …

1-)   Ayağına, daima Sümerbank ayakkabısı giyer.
 “ Hem ucuz, hem sağlam, hem de ; yüzde yüz yerli ” derdi.

2-)  Namaz’da, secdeleri çok severdi…
 Çoğu defa, hıçkırarak doğrulurdu.

3-)  Hayatı, hep mahkeme salonlarında ; cezaevlerinde, çile çekerek geçmiş ve davası   
 uğruna ; okuduğu Dil-Tarih-Coğrafya fakültesi’nin son sınıfında, okuldan atılmıştır.

 ( Müslümanlar, bu kadar ezilmeseydi ; belki’de hiç mücadele hayatına atılmazdım, derdi.)

4-)    Yayınladığı “ SERDENGEÇTİ “ mecmuası ; genellikle hep kapatıldığından,  
 1947-1962  yılları arası ancak … 33 sayı, yayınlanabildi.

5-    Hanımının adı, İsmet’tir.
 ‘Hey Yarabbim (!)…Nedir benim bu ismetler’den çektiğim. Biri beni, yıllarca   
 zindanlarda inletti. Öbürü de, hayatım boyunca ; dırdırı’nı dinletti. diye söylenirmiş.

6-     Antalya milletvekilliğide yapan Serdengeçti, kazancını genellikle ; fakir gençlerin tahsili için
ve çıkardığı gazete için sarf ederdi.

 Parkinson hastalığına yakalanan, o fedakar ve cesur insan ; son yıllarını, kira geliriyle geçirdi …

 BİR ÇIĞIR ÖYKÜSÜ ESERİNDEN ;
 ( ŞULE  YÜKSEL  ŞENLER…)

-   Tesettürle ilgili, ilk konferansına başladığı 1 960 yılında ; Ankara
 ve diğer illerde, caddelerde başörtülü genç kız görmek ; mümkün değildi. 

 (Hoparlörlerle, cadde ve camilerde ; erkeklerde dinliyordu.)

-    Konferansa katılan kadın ve genç kızların büyük kısmı, tesettüre giriyor ve  
 “Şulebaş” stili genç kızlar arasında ; çığ gibi, yayılıyordu.

-     1.960’ lı yıllarda ; Necip Fazıl Kısakürek “ BÜYÜKDOĞU ” dergisi ve  
 Konferanslarıyla ; gençler arasında, sevgi toplarken ;

 Osman Yüksel Serdengeçti’de …“ SERDENGEÇTİ ” dergisiyle ; mücadeledeki  
 yerini alıyordu…

 Yine o yıllarda, Şule Yüksel Şenler ve Mehmet Şevket Eygi’nin yazı yazdığı ; 
“ BUGÜN “ gazetesi de, ses getiriyordu …
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( Gazetenin davetiyle, müslümanlar sabah namazı için ; Sultanahmet camiini, doldururdu.)

-    Şule hanım, 1 971’de 1 yıl 10 ay ceza alıp ; cezaevine girince, 
 Eygi’de, yurt dışına gidince ; gazete, kapanmış oldu …

-     1 960’lı yıllarda, kitapçılarda islami yayın pek yoktu ; ”Minyeli Abdullah” ve 
 “Huzur Sokağı” en çok bilinenleriydi. Yıllarca okunan bu eserlerinn ; filmleri de, yapıldı.
 ( Birleşen Yollar filminde, Türkan Şoray ve İzzet Günay ; rol almışlardı.)

-     1. 960 yılında başlayan …1. 995’li yıllara kadar devam eden ; konferanslar-gazete ve  
 dergi-radyo ve yayınlanan kitaplarıyla ; binlerce genç kız ve kadının tesettüre  
 girmesine sebep oldu. 

 Bir devre damgasını vuran, başından 2 başarısız evlilik geçen ; 2 defa da Hac’ca  
 giden, Şule Yüksel Şenler ;

Şimdi de, sağlık sorunlarıyla uğraşıyor ; O’nu, hayırla ve dua’larla anıyoruz...

 O’NUN İÇİN ; NE DEDİLER …

Necip Fazıl Kısakürek:    Ben fazıl (faziletli) isem ; o da, fazıla’dır.

Hekimoğlu İsmail      :     O’nun maddi sıkıntıda olduğunu duyunca ;
 Biz, ona sahip çıkmazsak ; manen me’sul         
 oluruz diye, endişe duymuş ve gereğini, yapmaya çalışmıştır …

A.Rahman Dilipak :        O’nun adına, yarışmalar düzenleyip ; ödüller, vermeliyiz … 

Ahmet Taşgetiren :          İnanıyorum ki ; ondan sonra gelen her  
 tesettürlü hanımefendinin, tesettüre kavuşmasında ; 
 O’nun amel defterine de … Sevaplar yazılacaktır.

 KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL HEDEFİ ; ESERİNDEN …                  
 (Doç. Dr. Şehmus Demir)

 -   Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c) insanlara sözlü hitabı ; Evren ise, sözsüz  
 hitabıdır.
-   Kur’an-ı Kerim’in, 1/3’den fazlası ; ibret almamız için, geçmiş nesillerin  
 karşılaştığı ; kıssalardan bahseder.  

-    Evrende bulunan her şey, Allah’ın (c.c) iradesine ; boyun eğmiştir. 
 Bu konu da, tek istisna insandır. 
 Allah (c.c), bir tek insanoğluna, emirlerine uyup uymama konusunda ;     
 iyiyi veya  kötüyü seçme kabiliyeti, ihsan etmiştir.  
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 NEFSİN TERBİYESİ ESERİNDEN ; (M. ZAHİT KOTKU) …               

NEFSİN DERECELERİ ;

1-)   Nefs-i Emare         - En kötü nefis … (Şirk, küfür, vs.) taşıyan nefisler .
2-)   Nefs-i Levvame     - Şirk ve küfür dışındaki ; kötü nefisler. 

3-)   Nefs-i Mülheme   - İlim, Tevazu, Sabır, Şükür, Cömertlik, kanaat taşıyan.
4-)   Nefs-i Mutmaine - İlimle beraber, amel de bulunan ; daha güzel ahlaklar.
5-)   Nefs-i Raddiye     - İhlaslı, keramet sahibi ; ermişlerin ahlakı.
6-)   Nefs-i Mardiyye   - Allah’ın (c.c) kuldan, kulun Allah’tan razı olduğu …
7-)   Nefs-i Safiyye       - Peygamberlerin ahlakıdır.

 SAADET-İ  EBEDİYE  ESERİNDEN …

*   Doyduktan sonra ; yemek, haramdır.

*   5 vakit namazı ;   - Ezan’la birlikte … Hemen ! 
 - Tadil-i erkan’la,
 - Cemaat’la birlikte kılmaya ; Özen göstermeli.

*   Astronomi ve Anatomi ilmini bilmeyen kimse ; Allah’ın (c.c)    
 varlığını ve kudretini anlayamaz.                                  (İ. Gazali Hz.)

 İLAHİ NİZAM ESERİNDEN … (İ. GAZALİ Hz.)

-   Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ;

 Hiç kimse yoktur ki ; güzelce abdest alsın, sonra başını göge kaldırarak ; 

“ Şehadet ederim, Allah’tan (c.c) başka ilah yoktur ; tek’dir, ortağı yoktur. Şehadet ederim,
Muhammed aleyhisselam ; O’nun kulu ve Resulüdür.”
 Desin de, onun için dilediğinden girebilecek şekilde ; Cennet kapıları açılmasın. !

-    Ebu Hüreyre (r.a) der ki ;

 Kim güzelce abdest alır ve namaz kılmak kastıyla camiye gitmek üzere çıkarsa, o namazı
kastettiği müddetçe ; namazda sayılır. 

 Onun, her iki adımından biri mukabilinde ; onun için sevap yazılır, diğer adımı mukabilinde de,
bir günahı bağışlanır.

-     Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki ;
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 “ Kim, abdest üzerine abdest alırsa ; Allah (c.c), onunla ona ; on sevap yazar.” 
 Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.

-   Resülullah (s.a.v), şöyle buyurdular ;

 “ Cuma günü veya gecesi ölene ; Allah (c.c), şehit sevabı yazar. Onu, kabir fitnesinden korur.”
-   Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ; Ölünceye kadar, namazı vasiyet ediyordu … 
 Hatta, ölüm anında bile ; “ Namaz, namaz …! “  Buyuruyordu …
-   İbn-i Abbas (r.a) ; 

 “ Kim, ezanı işitir de ; icabet etmezse, hayır murat etmiyor ve hayır da ; onu, murat   
 etmiyor.” Demektir.

 MARİFETNAME ESERİNDEN …                          
 (Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.)

-     Kainatı, “Alem-i Kebir”, insanı ise ; Alem-i sağir (Küçük alem) diye niteleyen, İbrahim Hakkı
Hz. leri ; Aşağıdaki düsturlarıyla, yol gösterir.

 Hak, şerleri ; hayr eyler,
 Zannetme ki ; gayr eyler,
 Arif onu ; seyr eyler,

 Mevla ; görelim neyler
 Neylerse, güzel eyler.

 Bir işi ; murat etme,
 Olduysa ; inat etme,
 Hak’tandır o ; reddetme,

 Mevla ; görelim neyler,
 Neylerse, güzel eyler.

-     Cennet’te, tuvalet ihtiyacı yoktur. Yenip, içilenler ; güzel kokulu gül suyu gibi, ter şeklinde
bedenden ayrılır. 
 Ayrıca, orada gece-gündüz diye ; bir zaman mefhumu yoktur.

-  İnsanın, Anatomik devreleri ;  Çocukluk devresi … 0 - 15 yaş’
 Gençlik        “      … 15 - 30   “
 Durgunluk   “     … 30 - 40   “
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 Hafif çöküş   “     … 40 - 60   “
 Tam      “     “       … 60 ve Sonrası.

-     Yemek yerken, daha yemeğe olan istek sona ermeden ; sofradan kalkmalı. 
 ( Kalktıktan, birkaç dakika sonra ; yemek isteği bitiyor.)    

-     Balık ile yoğurdu beraber yemek ; vücuda, zarar verir.
-     Kabız olunca, incir. İshal olunca, elma yemeli.
-     Küçük ve büyük abdesti tutmak ; bedene, çok zarar verir.

-     Fazla yemek yemek ; israf olup, haramdır. Bu durum, bedeni yıpratıp ; bir çok    
 hastalığa da, sebep olur.

 -     Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ;

 “ Allah’a, (c.c) kavuşmak isteyen mümin ; ölümü sever.

 “ Azrail, (a.s) müminlerin ruhlarını ; şefkat ve merhametle alır. 
 O, ölüm meleği olup ; güvenilir, merhametli ve (Müminlere karşı)
 güzeldir.
 Mümin’in ruhu, ölüm anında Azrail’in güzelliğiyle meşgul  
 olduğundan ; can çekişmenin, şiddetli acısını duymaz.”

-    “ Ölüm anında ; alnın terlemesi, göz yeşermesi, burun  
 deliklerinin genişlemesi ; kulun, saadetinin alametlerindendir.”

 NAMAZIN, BAZI MEKRUHLARI ;

*     -   Gözleri kapamak,
 -   Abdesti sıkışık ; namaza durmak,
 -   Tespihleri ; parmakla saymak,
 -    Secde yerinden ; uzağa bakmak.

*            NAMAZI BOZAN, BAZI ŞEYLER ;

 -   Kendi duyacağı kadar gülmek ; yanındakinin duyacağı kadar  
 gülerse, abdesti de bozulur.

 -   Gereği yokken, boğazını temizlemek.

 -   Bir yerini, arka arkaya ; üç defa kaşımak.

 -   Secde de, iki ayağını birden ; havaya kaldırmak.  

*     Ey İnsan !
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 “ Dünya sevgisini, içinden at ki ; kalbin, Benim sevgi ve  
 muhabbetimle ; dolsun.”                                            (Hadis-i Kudsi)

*        Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ;

 -  “ Mü’minin kalbi ; Allah’ın evi (Beytullah’tır.)”
 -  “ Tok karnına yemek, haramdır ve hastalıktır.”

 (Hz. Ömer, günde 1 kez yemek yer ; onda da, 11 lokma almakla yetinirdi.) 

 Ehlullah diyorlar ki ;   

-  Az yiyenin, derdi az ; sıhhati yerinde ve uzun olur.
-  Açlık, bedende hafiflik ; gönülde hikmet, gözde ibrettir.
-  Çok yemek, bedene ağırlık ve uyku verir ; ibadetden zevk alınmaz 
-  Yemeği, seni taşıyacağı kadar ye ; senin, taşıyacağın kadar yeme.

*  Allah, (c.c) Buyuruyor ki ;

 Ey insanoğlu ! Eğer, Benim sevgi ve muhabbetimi dilersen ; kalbinden, dünya sevgisini çıkar.
Çünkü, 
 Ben ; dünya sevgisiyle, Benim sevgimi ; hiçbir zaman, aynı kalbde tutmam.
 (Hadis-i Kudsi)

 ALLAH  SEVGİSİNİN  ALAMETLERİ …

1-)  Allah’ı seven kul ; ölümden, korkmaz ve sakınmaz. 
 Onu, misafiri bekler gibi ; bekler.

2-)  Allah’ı seven kul ; dünya da sevdiği şeyleri severken, Allah’ın da
 onları sevdiğini bildiği için sever.

3-)  Allah’ı seven kul ; gece ve gündüz daima O’nu anar, O’nu  
 zikreder ve O’nu düşünür.

4-)  Allah’ı seven kul ; bütün mahluklara, şefkat ve merhametle  
 muamele eder ; tatlı dilli ve yumuşak huylu olur.

5-)  Allah’ı seven kul ; insanlardan, uzak kalmaktan hoşlanır.

6-)  Allah’ı seven kul’a ; ibadet, zor gelmez.   

 Allah, (c.c)  Hz. Davud’a hitaben buyurdu ki ;
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“ Ey Davud ! Geceleyin uyuyupta, Ben’den gafil olan kimse ; Ben’i sevdiğini söylerse, yalan
söylemiş olur.” 
 (Geceleri kılınan ; “Teheccüd namazı” akla geliyor.)

*   Hz. İbrahim (a.s) ; yemek yedirmeyi öyle seviyordu ki, kendisiyle  yemek yiyeceği birini
bulmak için ; uzaklara gidip, misafir arardı.

*  Dövülen yetim çocuğun ağlaması karşısında ; Allah’ın (c.c) Arş’ı
sarsılır.                                              

*  Sorulduğunda utanıp, inkar edeceğin ; işleri yapma.

*  Halka şükretmeyen, Allah’a (c.c) şükretmemiş olur. İnsanlardan utanmayan ; Allah’tan da
utanmaz.

*  Şafii mezhebinde ; bekarlık, evlilikten üstün tutulmaktadır. Hanifi mezhebinde ise ; evlilik,
üstün tutulur.

*  İyi bir yemek pişirdiği zaman ; ondan, yakın komşusuna göndermek ; güzel, bir davranış olur.

*  Allah’ın (c.c) yaratığı bir kimseye ve hiçbir şeye, lanet okuma.

*  Allah’ın (c.c) adıyla, çok yemin etme. Allah’ın adından başka bir  
 şeyle ; yemin etmekten, sakının.

*  Biri yanında aksırdığı zaman ; güler yüzle “ Allah’ın rahmeti, üzerine olsun.” de. Fazla, ses
çıkararak aksırmak ; edebe aykırıdır.

*  Sözü uzatma ki ; karşıya, bıtkınlık vermesin. Kahkaha ile gülme. 

*  Hafızanın kuvvetlenmesi için ; hergün sabah aç karnına, bal ye.

*  Unutkanlığın sebebleri ; 

 1-) Çok günah işlemek, 2-) Mezar taşı yazısı okumak, 3-) Ekşi elma. 

 100  SORU DA  AHİRET ; ESERİNDEN…    

 *      CENNET’TE ;  

 -  TUVALETE ÇIKMA İHTİYACI YOKTUR … (Ter şeklinde gider.)

 -  DOĞUM EZİYETİ YOKTUR…
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 -  UYKU İHTİYACI YOKTUR…

 -  YAŞLANMA YOKTUR…( Tüm insanlar 30 veya 33 yaşında olacak )

*        RESULULLAH ( S.A.V. ) BUYURDU Kİ ;    

 SİZ, BU AY’I GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ ; RABBİ’NİZİ DE, BÖYLE   
 PERDESİZ GÖRECEKSİNİZ.
 O’NU GÖRMEDE, BİR SIKIŞIKLIĞA DÜŞMEYECEKSİNİZ…
 (BUHARİ-MÜSLİM-EBU DAVUT-TİRMİSİ)

 ÇINAR DERGİSİNDEN …
 *    ANNE VE BABALAR’A TAVSİYELER ….
1-) TENKİT EDİLEN ÇOCUK, HER ZAMAN ; KENDİNİ KABAHATLİ BULUR.
2-) KENDİNE, İNANILMAYAN ÇOCUK ; YALANCI VE DOLANDIRICI OLUR.
3-) KİN VE NEFRET İÇİNDE YAŞAYAN ÇOCUK, KÖTÜMSER ; 
 SABIRLA MUAMELE GÖREN ÇOCUK ; HOŞGÖRÜLÜ OLUR.                                        
 ( EĞİTİMCİ YAZAR - HATİCE KÜBRA )

*   Çalışmak, insanı 3 çeşit bela’dan  kurtarır.

1-)   Can sıkıntısı …
2-)   Kötü alışkanlıklar …
3-)   Yoksulluktan …

*   Hz. Mevlana, Rahmete gitmeden ; 7 gün, hasta yattı. Son 3 gün, kimseyle konuşmadı.     

*   Felek, gök demektir. (Felek’le ilgili, yakışıksız sözlerden kaçınılmalı.)

*   Çocuğun sünnetini, doğar doğmazdan başlıyarak ; 7 yaşına kadar, yapılmalıdır.

*   Prostat tedavisinde, tıbbi tedavi yanında ; günde, 1-2 avuç kabak çeğirdeği yemeli.
 Prostat ameliyatı, genel de kişinin cinsel gücünü etkilemez. 
 Ama, cinsel ilişki sırasında ; meni, idrar torbasına boşaldığından ; baba olma yeteneğini  
 etkiliyebilir.

 GÜZEL SÖZLER ANTOLOJİSİ ; ESERİNDEN…

*  Akıl, Allah’ın (c.c) ; bir bağışıdır. Dolayısıyla, onun vahyedilmiş hakikatlerle ; çatışması
düşünülemez.                                                                                      (İbn-ü Rüşd)
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*  Ben, kendi varlığı içinde taşan ; uçsuz bacaksız, bir denizim.  (Mevlana Hz)

*  İnsan ile hayvan arasını ayıran, edeptir.                              (Şems-i Tebrizi Hz.)

*  Kendisine, yumuşaklık verilen kimseye ; dünya ve ahiret iyilikleri
verilmiştir.                                                                                    
 (İmam-ı Şafii Hz.)

*  Herkes korktuğundan kaçar ; yalnız, Allah’tan korkan ; O’na, yaklaşır.
 (Ebu’l Kasım)

 ( ÖZLÜ SÖZLER - Mustafa  İslamoğlu …)                             
 Vahyin İmbiğinden Dağıtılmış Eserinden

*   Hiçbir kul, Allah’ın (c.c) affedemiyeceği kadar ; büyük bir günah işliyemez.

*   Şartların değişmesiyle değişen bir ahlaki davranış ; ahlakilik vasfını, kaybetmiştir.

*   Hakaret, müslümanın defterinde yazmaz.

*   İnşallah, Allah (c.c) yokmuş gibi ; konuşmamaktır.

*   Eskilerin bilmedikleri gıdalar, eskilerin görmedikleri ; hastalıklar üretti.

*   Gayb, idraki aşan ; hakikatler bütünüdür.

*   Gıybet, manevi yamyamlıktır.

*   Her günah, kalp aynasına düşen ; bir lekedir.

*   Alkol, günahın ; sıvı halidir.

*   Haset, özünde Allah’ın (c.c) yaptığından ; razı olmamaktır.

*   Problemimiz, Allah’a (c.c) inanmamak değil ; gereği gibi inanmamaktır.

*   Beden ülkesinin başkenti olan gönülde, iman iktidarda değilse ; şeytan iktidardadır.
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*   İnfak etmeden, emanetindi ; infak ettiğinde, mülkiyetin oldu.

*   Kadın, üretimin öznesi olarak yaratılmıştı. Tüketimin, nesnesi haline getirildi.

*   Allah (c.c) için sevmek ; sevgiyi, ölümsüzleştirmektir.

*   Ağzınızdan çıkana, dikkat edin. Sözler kaydedilmektedir. !!!

*   Şeytan, ırkçılığın piridir.

*   İslam medeniyeti bir zamanlar yetimden ; müçtehitler, alimler, fatihler çıkarıyordu.
 Şimdi ise ; tinerciler, kapkaççılar ve katiller çıkarıyor.

*   Suizandan, hesap sorulur ; hüsnizandan, hesap sorulmaz.

*   Mazlumun, dini sorulmaz.
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