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 FETVALAR …

 İSLAMİ HÜKÜMLERE GÖRE, HIRSIZIN ELİNİN KESİLEBİLME ŞARTLARI ;

1-)   Hırsız, akıllı ve ergen olacak.

2-)   Çalınan mal, en az ; bir altın kıymetinde olacak.

3-)   Mal, muhafazalı bir yerden, çalınmış olacak.

4-)   Çalınan mal, hırsızın mülkiyeti olmayacak.

5-)   İki adil şahit veya hırsızın, itirafı olacak.

6-)   Çalınan mal, kamuya ait olmamalı.

7-)   Çabuk bozulan, et-süt-yaş meyve olmamalı.

8-)   Mahkeme başlamadan, hırsız malı iade ederse,ceza düşer.

9-)   Açlık - kıtlık gibi ; zaruretten, yapılmamış olmak.

10-)  Bir kimse, eşinden - babasından - çocuğundan mal çalsa ; yine, bu ceza uygulanmaz.
 ( Prof. H. Karaman. Muk. İslam Hukuku ; Eserinden … )

 ” MEHMET EMRE’NİN ; FETVALAR, ESERİNDEN ….

-  Tek taraflı, vaat edilen ödül ; caizdir.

-  Başlık parası istemek, haramdır.

-  Erkekte, görülmesi haram yerler ; göbekle, diz arasıdır.

-  Cuma namazı, en az ; üç kişiyle, kılınır.

-  Namaz ve oruç kazası olan kimse, ölümü halinde bunların ifasını ; başkasına vasiyet   
 etmesi, caiz değildir.

-  Kabristanda, taziyede bulunmak ; mekruhtur.
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-  Bir erkek veya kadının, nikah düşecek biriyle tokalaşması ; haramdır.

-  Dinimizde, ölüler için 40. ve 52. ci gece diye, özel anmalar yoktur ; ölülerimizi her zaman,    
 dua ve sadakalar ile hatırlamalıyız.

-  Karısı, gayr-ı meşru yaşayan bir insan ; onun, katline sebeb olamaz. Çünkü, bunun  
 sabit olması halinde ; islami hükümlerin uygulandığı devrelerde, bunu devlet uygulardı.          
 Günümüzde ise, ferdin yapacağı şey ; boşanmadır.” 
 ( H. Gönenç’in, Güncel Meseleler eserinden.)

 FARUK BEŞER’İN FETV. ÇAĞD. HAYAT, ESERİNDEN ;

-   Kur’an-ı Kerimi, para ile okumak ; caiz değildir.

-   Kötü rüya ; kimseye anlatılmamalı.

-   Merhabanın manası, darlık çekmeyesin ; rahat olasın, demektir.

-   Tuvalet gibi yerlerde, selam verilmez. Tuvaletler, kıble yönüne yapılmamalıdır.

-   Büyük dini zatlar için kullanılan - ra – “Radıyallahu anh’ın” manası, Allah, (c.c) ondan    
 razı olsun demektir.

 Allah’ın (c.c) evleri, şunlardır ;   1-) Kalp  (gönül)  2-) Kâbe  3-) Camiler

 AHMET ŞAHİN’İN ; FETVALAR ESERİN’DEN…

1-)   Faiz parasını, fakir‘e vermeli.

2-)   Kapora parası için, hanifi mezhebi cevaz vermemiş ; mecbur kalanlar, Hanbeli    
 mezhebini taklit edebilir.

 3-)    Sıhhatli bir memur veya işçi, hastalık raporu alıpta ; şahsi işinde kullanırsa,  
 o günlere ait ücreti ; hak etmemiş olur.
 Hem rapor alan, hemde veren doktor ; vebal, yüklenmiş olur.

 4-)    Faizle, mesken kredisi alınması halinde ; zaruret bulunsa da, faiz faiz’dir.
 Kullanılması halinde, faiz değildir dememeli ; bir daha bulaşmamak için, tevbe  
 etmeli.
 5-)    Doğum kontrol yöntemleri, caiz’dir. Çocuk, ana rahmine düştükten sonra ise ; 
 caiz, değildir.
 - 120 günlük süre dolmadan‘da aldırmak, caiz değildir ; ama, tam bir insan  
 öldürmüş gibi ; cezayı gerektirmez.. 
 - 120 günü (4 ay’ı) aşan bir cenini kürtaj yapmak, insan öldürmek gibi ; mesul olur.
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 6-)   Dine - İman’a - Kitab’a - Peygambere ve dince mukaddes sayılan diğer
bütün                       
 şeylere, (gazaplada olsa) küfredenin ; nikah‘ı bozulur. Mürted (dinden çıkan)   
 durumuna  düşer
 Küfür sözlerinden pişmanlık duyar, tövbe istiğfar ederse ; tekrar müslümanlığa,  
 rucü eder.Tekrar, nikahını tazelemesi gerekir.  

 7-)    Sarhoşluk, meşru bir mazeret sayılmaz. Çünkü, kendi iradesiyle tercih ettiği bir  
 durumdur.
 Boşaması, aynıyla vaki olduğu gibi ; işlediği cinayet, verdiği zararlardanda ; tümüyle     
 mesul’dur.
 8-)    Hiçbir kimse, zararlıda olsa hiçbir hayvanı ve canlıyı ateşe atıp ; ateşle, azap
edemez               
 Tedavi maksadıyla, içinde alkol bulunan ilacı kullanmak ; sözüne güvenilir
bir                                   
 doktor‘un tavsiyesiyle, caiz‘dir.

 9-)    Vasıta’da namaz kılmak ; vakit çıkmadan vasıta’nın duracağı sanılırsa, beklemeli. 
 Aksi taktirde, vasıtada kılmalıdır .

10-)   Bazı kimseler, hiçbir mezhebe bağlı kalmayarak ; her kolayına geleni, o  mezhebi    
 taklit ederek alır. Bu durum, caiz degildir. Zaruret olmadıkça, bir mezhebe  
 bağlı kalmalı ; zorunluluk halinde ise, diğer mezhebi taklit etmek, bir çaredir.

11-)   Bir Müslüman, yabancı’nın oğlu ve kızını öz evlat sayıp ; mirasına, sahip kılamaz.  
 Ama yardım olsun diye, yetim ve yoksullara ; muvakkat bir zaman için, bakıp  
 meşgul olmak mümkündür.

12-)   Namazda, başında beyaz takke bulunması ; sünnet’in, kuvvetli kısmındadır. 
 Başı açık namaz kılmak, mekruh’tur.

13-)   Kuran-ı Kerim’i, yatak odasında, oturma odasında, göğüs hizası’nın üstünde  
 olmak kaydıyla ; bulundurmak caiz’dir.Yatmak ve ayakları uzatmak, günah olmaz.

14-)   İnsan’ı, öldüğü yere defn etmek ; müstehab’dır. ( Sevaplıdır.)

 HALİL GÜVENÇ’TEN ; GÜNÜMÜZ MESELELERİNE, FETVALAR ...

1-)   Bulaşıcı bir hastalığı olan veya soğan sarımsak gibi, kokusu toplumu rahatsız eden    
 şeyler yiyen kimselerin ; Cuma ve bayram namazlarına katılmaları, caiz değildir.

2-)   Cünüp bir kimse’nin, yıkanmadan traş olması ve tırnak kesmesi gibi işleri yapması ;  
 caiz değildir.
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 Peygamber (s.a.v)

 -  Kabe 
 -  Arş
 -  Kürsü ve
 -  Cennet dahil ,
 Her makam’dan, üstündür.

 Ama, Kabe‘de ; Ravza-i Mütahhara’dan, üstündür.

3-)    İslam dini, kar için ; bir sınırlama getirmemiştir. Alış verişi, arz - talebe  
 bırakmıştır.
 Ancak, İslam dini ; güzel ahlak ve takva’yı emretmekle, ve yasakladığı hile ve  
 fahiş fiyatın önüne set çekmekle ; bunun, hududunu göstermiştir. 

4-)    Kan’ın, para ile satılması ; caiz değildir.
 Kan, insanın bir cüz’ü sayıldığından ve saygıdeğer olduğundan ; hayır için  
 vermek, büyük bir ibadettir. Para ile satılması, haram’dır.

 Hasta olan kimse, zaruretten alırsa ; vebal’e, girmez.
 Kan vermek, süt gibi ; akrabalık meydana getirmez. Kadında, hasta olan  
 kocasına ; kan verebilir, sakıncası yoktur.

5-)    Kişi ölmeden, organı’nın alıp başkasına verilmesi ; caiz değildir. Fakat,   
 öldükten sonra, organı’nın başkası’nın istifadesinde kullanılmasında ; beis  
 yoktur.

 TÜRKİYE DİYANET VAKFI’NIN GÜNÜMÜZ MES. FETV. ESERİNDEN. 

1-)    İslam alimleri, müslümanların ağzının şehadet kelimesi’nin mahalli olması nedeniyle ;    
 ağza söven kişi’nin, hemen tövbe edip ; imanını  yenilemesini ve kelime-i şehadetini    
 getirmesinin, gerektiğini söylemiştir.

2-)    Tevbesi olmayan, günah yoktur. Ancak, tövbe etmekle ; kul hakkından, kurtulunmaz 

3-)    Temiz ve uygun olmak koşuluyla, pijama ve sabahlıkla ; namaz kılınabilir.
 Kısa kollu gömlekle, namaz kılmak ; caiz’dir.

 Uzuvları belli eden dar pantolan’la, namaz kılmak ; mekruh’tur. Ayrıca, uzun    
 kollu gömleğin ; kollarını sıvarak namaz kılmak da, mekruhtur.

4-)     Cünup’lu bir kimsenin, elini ve ağzını yıkama’dan ; yiyip içmesi, uygun değildir.

5-)     Ev ve  araba almak, kurban kesmeyi ; gerektirmez. Ancak, bu konuda adak’ta      
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 bulunmuş ise ; yerine getirmesi gerekir.

6-)      Yeminin kefareti, 10 fakiri sabah - akşam 2 öğün doyurmak veya bir fıtır  
 sadakasından az olmamak üzere ; yiyecek bedelini, kendilerine vermek veya 10   
 fakir’i giydirmektir.

7-)       İslami hükümlere göre, bir kimse çocuklarını reddedip ; mirasından, mahrum  
 edemez.

8-)       Kar-zarar ortaklığı, yani finans kurumları’nın, mudilerine dağıttığı kar payı ;  
 faiz değildir.

 3.000   SEÇME FETVA ESERİNDEN …
 (Mehmet Emre)

1-)    Efendimizin (s.a.v) vefatından sonra, vasiyeti üzerine;

 -  Beyaz katır’ı 
 -  Silah’ı 
 -  Sadaka haline getirdiği arazisi …

 Fakirlere dağıtıldı. Halbuki onun hissesine yalnız huneyn savaşında, 40.000  
 koyun 24.000 deve 6.000 esir, 4.000 okka gümüş, ganimet düşmüştü …(!)

2-)     EFENDİMİZİN (s.a.v) anne ve babası mümin olup ; Hz. İbrahim’in tevhid    
 inancı üzerine, yaşamışlar.
 Annesinin mezarı Evba köyünde, babasının ise ; Medine-i Münevvere’de  
 bulunmaktadır.

 3-)     Erkekler için, ölüm ve baygınlık dışında ; namaz kılmamaya, özür yoktur.

 DİNİMİZCE, SAVAŞLARDA ÖLDÜRÜLMEMESİ ; EMREDİLENLER …

 -   Kadınlar
 -   Çocuklar
 -   Deliler
 -   Yaşlılar
 -   Hastalar

 -   Körler 

 5 / 50



Özlü Sözler-3-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 12:47 - 

 -   Kiliseye kapanan rahipler
 -   Hizmetçiler
 -   Kiralanmış köleler…

 DİNİMİZCE, HÜKMEN ; ŞEHİT SAYILANLAR…

-   Gurbet’te ölenler.
-   Su’da boğulanlar.
-   Yanarak ölenler.
-   Doğum anında ölen.
-   Depremde, göçük altında kalanlar…

-   Namus uğruna öldürülen…
-   Haksız yere öldürülen …(malını-ırzını korurken vs.)
-   Veba’dan ölen…
-   Aşık olarak ölen …(Dininin hükmüne riyaet ederek)
-   Akrep-yılan sokmasından ölen …
-   Marufu emr ve münkeri nehy’den dolayı … öldürülen…

 PRATİK DİNİ BİLGİLER…
(Abdullah sevinç)

1-      Abdest esnasında veya abdestten sonra, bir uzvunun yıkanıp yıkanmadığından şüphe
edilirse ; eğer sahibi vesveseli biri değilse, o uzvunu yıkar. Fakat devamlı vesveseli biriyse,
yıkaması gerekmez.

 Gusül abdestinde de, kişi banyodan çıktıktan sonra ; ağzını burnunu veya bir  
 uzvudun kuru kaldığını fark ederse, yeniden gusül etmesi gerekmez.
 Yıkanmamış olan uzuvlarını ; yıkaması yeterlidir.

2-          Efendimiz (s.a.v) ifadeleriyle;

 Namaz ;

 -   İmanın alameti
-   Kalbin nuru 
-   Ruhun kuvveti 
-   Mümin’ in miracı
-   Dinin direğidir.

3-     Hac’ın en faziletlisi haccı kıran’dır. Sonra haccı temettu, ondan sonra da ; haccı ifrat gelir.
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4-     Hanefi mezhebine göre, kolonyanın temizlik gibi işlerde kullanmasında ; sakınca yoktur.

5-     Ölümün, 40. cı ve 52 gecesiyle ilgili ; dini bir dayanak yoktur. Ayrıca, iki bayram arasında
nikah yapılmaz söylentisinin ; dini bir dayanağı, yoktur.

6-      İslami hükümlere göre, kadına ; kocası tarafından evlenirken mehir verilmesi gereklidir. Bu
nikah öncesi ve nikah anında ödenebileceği gibi, daha sonra verilmek üzere de ; anlaşılabilirler. 
 Mehir kadının hakkı olup, dilediği şekilde ; sarf edebilir.
 Başlık parası almak ise, caiz olmayıp ; haramdır.

7-      Tüp bebek, döllendirecek yumurta ve sperm ; nikahlı eşlere ait olmak üzere, döllenmiş
yumurta sahibi eşin rahminde olmak üzere, bu işlemin gerek anne babasının, gerek doğacak
çocuğun sıhhatinde olumsuz bir etki yapmayacağı ; tıbben sabit olmak şartıyla … Dinimiz
yönünden, caiz görülmüştür.

8-        RESULULLAH (s.a.v) şöyle buyurdu ; Hiçbiriniz , 

 Allahım (c.c)  “ Dilersen beni bağışla, dilersen bana rahmet et.” Diye, dua etmesin.          
 Kesin olarak, istesin. Çünkü, Allah’ı (c.c)  zorlayan ; hiçbir güç, yoktur.
 (Buhari - Müslim)                                                              

 DİNİ BİLGİLER…
 (Ahmet Şahin)

1-      Allah (c.c) hakkı, kul hakkından ; önce gelir. Bu sebeple, işveren namaz vakitlerinde
çalışanına ; namaz kılmak için, müsaade vermek zorundadır
 Ama,bu arada en büyük mesuliyet ; bu hakkı istismar ederek zaman  
 öldürenlerin ve namaz vakitlerini uzatıp, iş verenlerini ; pişman ve güç duruma  
 sokanların üzerindedir
 Bunun günahı da, büyüktür.

2-      Tesadüf (rastgelme) yerine, tevafuk (ilahi maksatda olma) kelimesini ;              kullanmak
gerekir.
 Ayet- i Kerime’de, bizlere ışık tutuyor. “ Denizde, karada ne cereyan                  
 ediyorsa ; Allah’ın (c.c) ilmi dahilinde, cereyan ediyor. Bir yaprak düşmez ki ;  
 Allah’ın, (c.c) ilmi dahilinde olmasın. “   

3-    90 km’yi aşan seyahatlerde seferilik, evden çıkışla başlar ; eve dönüşle, sona erer.

 4-     Kul hakkından kurtulmanın çaresi, hak sahipleriyle ; helalleşmektir.
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 FIKHI MESELELER …
 Yusuf Kerimoğlu

1-     Peygamber efendimiz (s.a.v) buyuruyor.” Kocasız kadın, kendini evlendirmeye ; velisinden,
daha haklıdır.                                                                (Hadis-Müslim)

 2-    Mehir’de alt sınır, 10 dirhem gümüş, ( O devirde bununla, 2 koyun  
 alınabiliyordu.) Fakat, üst sınırda ; sınırlama yoktur.

 Mehir ; kadına evlenirken, peşinde verilebilir. Mehir kadının hakkı olup, hiç 
 kimsenin ; bunu kadının elinden almaya, hakkı yoktur.

 3-   Kişi, bir İslami hükmü bilmediği için yapmışsa ; Kuran- ı Kerim’de ve sünnette  
 bilmemenin mazeret teşkil ettiğine dair ; bir çok delil, mevcuttur.
 Ancak, bu durum ; cehalettin mazur gösterilmesi, anlamında değildir.
 Farz-ı ayn olan ilimlerde, durum farklıdır.

 KARZ’ I HASEN’İN, (ALLAH RIZASI İÇİN, VERİLEN BORÇ)  VERİLME             
 ŞARTLARI ; ŞUNLARDIR.

1-    Tarafların, akıllı ve mümeyyiz olması

2-    Herhangi bir menfaat şartı olmadan, borç verilmesi gerekir.

 3-  Çarşı ve pazarda, misli bulunan mallardan ; borç verilebilir. 

 4-  Bütün borçlarda tecil (gecikme) caiz olduğu halde, karz’de geçerli değildir.  
 Fakat, bir müddet konulmuşsa ; ahde riayet noktasından, uyulur.

 AHMET ŞAHİN’İN, GÜNCEL SORUNLARA ÇÖZÜMLER    ; ESERİNDEN …

1-     Beyin ölümü gerçekleşen kişi ; ölü gibi, sayılır. Böyle birini, tıbbi cihazlara bağlı tutmaya ;
dinen, mecburiyet yoktur…

 2-     İbadetler, gelecek nimetlerin alacağı değil ; geçmiş nimetlerin, kulluk borcudur.  
 Cennet ise, Rabbimizin razı olduğu kuluna ; fazladan ikram ve ihsanı, diye bilinir.

 3-     En büyük nimet, iman nimetidir. İnsan, dünya nimetlerinin tümüne sahip olsa da ;  
 iman’ı yoksa, hiçbir şeyi ; yok demektir.

4-    Allah’ın, (c.c) en sevmediği kelime ; boşanma, kelimesidir. Yılandan, akrepten  
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 kaçar gibi ; yuva yıkan bu kelimeden, kaçınmak gerekir.

 5-    Kredi kartı ile alışverişte ; kart sahibi ödemelerini gününde yaparda, gecikme  
 faizine düşmezse ; 
 Mağaza sahibi ise, veresiye satışını peşine çevirmek için ; banka’ya komisyon  
 ödemek için teşebbüs etmez, günü gelince almayı beklerse ; kredi kartıyla alışta,  
 satışta ; caiz olur.

 6-     Kazancının tümü haram olan kimseden ; bir şey alıp yemek, helal olmaz.  
 Kazancının bir kısmı haram olan kimsenin de ; kazancının helal kısmından  
 niyetlenerek, ekmeği yenir.

 7-    Doğum kontrolün de, baştan tedbir alarak gebe kalmama ; en isabetlisidir.  
 Hamilelik sonrası doğum kontrolünde, ancak sayılı mazeret hallerinde ; gebeliğe,
 son verilebilir.

 8 -   İnsanı kısırlaştırma, yaradılışı değiştirme manasına gelmektedir. Böyle bir  
 noksanlaştırma, “Allah’ ın (c.c) yarattığını ; değiştirmeyin.” Emrine, aykırıdır.

 9-    Şeyhlerin, maneviyat büyüklerinin sözlerinde ; yalan olmaz. Keşifleri ise, aynen  
 çıkmıyabilir. Rüyalar gibi, yoruma açık olabilir.

 10-    Hz. Ali’nin ; Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’a kızgınlığı, söz konusu olamaz. 
 Çünkü, Hz. Alinin nesli içinde ; Ebubekir, Ömer ve Osman ismi çoktur. 
 İnsanlar, ancak sevdikleri kimselerin isimlerini ; çocuklarına, isim koyarlar…

 11-    Dünyevi işlerde, kişinin dindarlığını esas almak değil ; kişinin, o işte maharet sahibi  
 olmasını ; tercih etmeliyiz.

 12-    Dinin, kutsal değerlerine söven kimse ; dinini, reddetmiş sayılır. Bu durumda,  
 müslüman hanımını nikahı altında tutması ; caiz olmaz. Tövbe edip, nikah tazelemesi  
 gerekir.
13-    Zararlı hayvanları öldürmek ; dinen, günah olmaz.

14-    İş yerinde ; iş saatlerinde ibadet’e yeterli bir süre ayrılması, işverenin hakkını  
 çalmak sayılmaz.

15-    İslam da, havadan para kazanmak ; karşılıksız gelir elde etmek, helal değildir. Bu  
 nedenle, hava parası almak ; helal değildir. (Kaparo parası da, Hanefi mezhebinde  
 cevaz bulmamış ; ancak, Hanbeli mezhebine göre alınabilir.)

16-    Borsa’da ilk tercih, haram’a bulaşmayan ; şirketler olmalıdır. İmalatı ve işlemleri  
 helal olduğu halde, istisnai olarak, haram’a bulaşan şirketlerin ise, helal faaliyetine  
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 ortaklığa niyet ederek ; hisse senetleri, alınıp satılabilir.

17-   Avukatlık, meşru bir meslektir. Yeter ki alacağı ücret için, haksızın savunmasını  
 üstlenmemek kaydıyla.

18-  Komisyonculukta, meşru bir meslektir. Yeter ki, tarafları fiyatlarda yalan  
 söylemeden ; buluşturup, anlaştırsın.

19-  Buluntu eşya, bulanın yanında 1 yıl boyunca ; emanettir. Bu süre içinde, ilanlar     
 yapılır. Sahibi bulunmazsa, muhtaçsa ; kendisi sahip çıkabilir. Yoksa, bir muhtaca     
 verilebilir.

20-  Haram mirasta, miras’ın tümü haramsa ; mirasçıların bu mirası almaları caiz  
 olmaz. Bir kısmı haram olup, helal olanla biribirine karışmışsa, günahı serveti  
 kazanana ait olmak üzere ; mirasçıların, almaları meşrudur.

21-  Rüşvet, tek kelime ile ; haramdır. Allah, (c.c) verene de ; alana da, lanet etmiştir.
 Ancak, kendi hakkını almak için ; rüşvet vermek zorunda kalan kimse, bu hükümden  
 istisnadır.

22-  Hanefi mezhebine göre ; traş sonrası, mikrobların ölmesi için kolonya kullanmak ;  
 haram olmadığı gibi, ıslattığı yeri necis yapıp ; namaza da, engel teşkil etmez.

23-  Alevi Sünni diye, komşu ayrımı yapmaktan ; şiddetle kaçınmalıyız. Saygılı komşuyla,     
 hangi mezhepte, inançta kültürde olursa olsun ; iyi münasebetler, kurulur. 

 Saygısız komşu ; kim olursa olsun, ziyaret hakkını kaybeder.

*     Dinimiz; kişini öleceğini anlayınca ; tüm mal varlığını, hayırlı yerlere bağışlamasını  
 veya vasiyet etmesini ; uygun bulmamıştır.

 Ancak, malının 3’ te 1’ ni vasiyet etmesini ; meşru kılmış. Geriye kalan, 3’ te 2’ sini  
 varislerin hakkı olarak ; korumuştur. 

 HELAL VE HARAM ESERİNDEN …
 ( HASİP ASUTAY )
1-)     EŞLERİN BİRBİRİNE KAN VERMESİNDE ; DİNEN, BİR SAKINCA YOKTUR.
2-)     YAPILMASI HARAM BİR İŞ İÇİN, İŞYERİNİ KİRAYA VERMEK ; CAİZ DEĞİLDİR.
 KİŞİ, HARAMA SEBEP OLMUŞ OLUR.
3-)    CÜNUP KİMSENİN, YIKANMADAN TRAŞ OLMASI VE TIRNAĞINI KESMESİ ;
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TENZİHEN   
 MEKRUHTUR. ( HARAMA YAKIN ) … AYRICA, TIRNAĞINLA ; DİŞİNİ KARIŞTIRMA.

4-)     UĞURSUZLUK, CAHİLİYE ADEDİ OLUP ; DİNİMİZLE, BİR İLGİSİ YOKTUR …
5-)     KAPARO’NIN, MÜŞTERİNİN CAYMASI HALİNDE ; ALIKONMASI, CAİZ DEĞİLDİR.
6-)     YOLDA YÜRÜRKEN, BİRŞEY YEMEK ; TENZİHEN MEKRUHTUR. (Haram’a  
 yakın)

 ATASÖZLERİ VE VECİZ SÖZLER

 ”Arkadaşını söyle ; sana, kim olduğunu söyleyeyim.”

 ”Aşını-eşini-işini, bil.”

 ”Ağlarsa, anam ağlar ;
 Gerisi, yalan ağlar.”

 ”Çok söyleme, arsız edersin.
 Aç bırakma, hırsız edersin.”

 ”Her şeyin yenisi ; dostun, eskisi makbuldür.”

 ”Demir nemden ; insan, gamdan çürür.”

 ”Dost ile ye, iç. Alış veriş etme.”

 ”Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.”

 ”Mahkeme, kadıya mülk olmaz.”

 Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.”

 ”Dostun gözleri, en iyi aynadır.”

 ”Baba ölünce, evin çatısı uçar.
 Anne ölünce, evin temeli çöker.”

 Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

 ”Baba dostu, oğla mirastır.”
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 ”Ağrısız baş, mezarda gerek”

 ”Anne başa tac imiş, dertlere deva imiş.
 Bir evlat pir olsa da, anneye muhtaç imiş.”

” Evlat hayırlı olmayınca:
 - Küçükken, tatlın
 - Büyüyünce, ortağın
 - Evlenince, düşmanın olur.”

 ” Borç alan, emirde alır.”

 ”Arif isen, açma sırrını dostuna,
 Dostunda söyler, kendi dostuna.

-    ” Yarım doktor insanı candan, yarım imamda dinden eder.”

 TÜRKİYE’ DEN VE DÜNYA’DAN ATASÖZLERİ…

 1-     Abidin ibadeti nefsini, adil’in adaleti ; alemi ıslah eder.

2-      Acıkmadan yiyen, dişleriyle ; kendi mezarını kazar.

3-      Az laf hoşa gider, çok lafa boşa gider.

4-      Balık balığı yutmasa, balık denizi yutardı.

5-    Bin dost az, bir düşman çok.

6-      Bin kaygı, bir borç ödemez.

7-      Bir insan’ı tanımak için;

- Ya alışveriş yapmalı
- Ya yola gitmeli  veya 
- Komşuluk etmeli.

8-     Borcun yoksa kefil ol ; vaktin çoksa, şahit ol.

9-)  Büyük başın, büyük derdi olur.

 10-)   El, elin eşeğini ; türkü okuyarak arar.
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11-  Cahil, kendinin düşmanıdır. Başkasına, nasıl dost olabilir ?

12-  Cahilin sofusu ; şeytanın, maskarasıdır.

13-  Cemal gider ama, kemal seninle kalır.

14-  Cennet’in kapısını, cömertler açar.

15-    Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.

16-  Çocuklar ve deliler, doğruyu söyler.

17-  Dağ dağ üstüne, ev ev üstüne olmaz.

18-  Dünyada rahat yaşamak isteyen, hoşgörülü olmalıdır.

19-  Edeb’i ; edepsizden öğren.

20- Edep, en hayırlı miras’tır.

21-  Eve gerek iken, mescit’e haram. 

22-  Evvela selam, sonra kelam.
23-  Fakirlik, ateşten gömlektir.

24-  Fukara kalbine her kim dokuna ; dokuna sinesi, Allah okuna.

25-    Öfke , her fenalığın başıdır.

26-  Tedbil-i mekanda, ferahlık vardır.

27-  Güle güle de, gerçek söylenebilir.

28-  Günde 1 elma, doktoru dışarıda tutar.

29-   Güneş dünyayı, kitaplar insanları aydınlatır.

30-     Gününü dua ile aç, şükür ile kapat.

31-  Güzel yüzden 40 günde usanılır. Güzel huy’dan ; 40 yılda usanılmaz.

32-  Hayatta en iyi şeyler, para ile satın alınmıyanlardır.
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33-  Koca ekmeği meydan ekmeği, evlat ekmeği zindan ekmeği.

34-  Korkunun, ecele faydası yoktur.

35-  Müslüman, sarı altınla ve beyaz baldırda, belli olur.

 36-  Su akarken, testiyi doldurmalı.                                       

 37- Genel de, bir baba 10 evladına bakar ama ; 10 evlat, bir babasına bakamaz
 38- Gönül, ne kahve ister ne kahvehane ; gönül, sohbet ister, kahve bahane.

 DÜNYA ATASÖZLERİ ESERİNDEN SEÇMELER

1-)    GERÇEĞİN SÖYLENMESİ ; GENEL DE, DİNLEYENE YARARLI, SÖYLEYENE
ZARARLIDIR.
2-)    KADEH İÇİNDE BOĞULANLAR, DENİZ İÇİNDE BOĞULANLARDAN FAZLADIR.
 ( ALMAN ATASÖZLERİ )

*        AÇLIKTAN ÖLEN, PEK AZ İNSAN VARDIR. OBURLUKTAN ÖLEN İSE ; PEK ÇOKTUR.
 (AMERİKA ATASÖZÜ)
*        HABERİN DOĞRUSUNU ;             -  ÇOCUK’TAN
 -  DELİ’DEN
 -  SARHOŞ’TAN AL …           ( BULGAR ATASÖZÜ )
*        BAZEN, KÖTÜ KARAR ; KARARSIZLIKTAN İYİDİR …                    

 DÜNYA ATA SÖZLERİ ; ESERİNDEN …

1-)     BM uzmanlarınca, 1.983 yılında yapılan bir araştırmada ; Dünyada irili, ufaklı     
 2.700 ayrı dilin, konuşulduğu ve …

 EN ÇOK KONUŞULAN DİL SIRALAMASININ…

1-    Çince                6-  Rusça        11- Japonca
2-    İngilizce                7  -Arapça        12 -Sudanca
3-    İspanyolca             8-  Portekizce     13- Fransızca
4-    Hintçe                9-  Bengalce        14- Banduca
5-    Türkçe                10- Almanca        15- İtalyanca
 şeklinde sıralandığı …

 2-)   Evlilik, aşk hastalığının ; en iyi ilacıdır.
 3-)   Odununuzu, kendiniz keserseniz ; iki kere, ısınmış olursunuz.
 4-)   Anasının gözünde ; maymun, bir gazaldır.
 5-)   Çalma kapısını ; çalarlar, kapını …

 6-)   Her işin hayırlısı ; orta, olanıdır.
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 7-)   İçki, bütün bela ve kötülüklerin ; anasıdır. 
 8-)   Savaş, kan denizidir.
 9-)   Terzinin koltuk altı, sökük olur.
10-)  Tebdil’i mekan’da ; ferahlık vardır.

11-)  Alim unutmuş ; kalem, unutmamış.
12-)  Anasına bak, kızını al.
13-)  Kadınsız evi, parasız erkeği ; vur ateşe, yansın.

14-  40 yaş, gençliğinin yaşlılığı.
 50 yaş, yaşlılığın gençliğidir.

15- Mezarlıklar, kendini vazgeçilmez sanan ; insanlarla,
doludur…                                                                                                    
 ( FRANSIZ ATASÖZÜ ) 

 HADİS’LERDEN İNCİLER …

 ” Ya hayır konuşun, veya susun.”

 ” Eğer beli bükük ihtiyarlarınız olmasaydı, belalar üzerinize ; sel gibi, yağardı.”

 ” Sizden biriniz, gayr-i müslim tebaadan birine zulmederseniz, biliniz ki ; 
 Ben, kıyamet gününde ; o zulmedilen kimse tarafında olacağım.”

 ” Allah cömerttir, cömertliği ve güzel ahlakı ; sever.”

 ” İnsanların, sende görmesini istemediğin bir şeyi ; yalnız kaldığın zamanda, yapma.”

 ” Herkes âhirette, dünyada sevmiş olduğu kimselerle ; beraber olacaktır.”
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 ” Allah (c.c.), yumuşak – mülayim - tatlı ve güler yüzlü ; insanları sever.”

 ” Kuvvetli müslüman ; zayıf müslümandan, hayırlıdır.”

 ” Siz nasılsanız, başınıza ; öyle adamlar, getirilir.”

 ” En hayırlı nikah, kolay ve külfetsiz olanıdır.”

 ” Kişinin namazına, orucuna bakmayın. Dirhemler ve dinarlarla, muamelesine  
 bakın.”

 ” İnsanların en hayırlısı, insanlara yararlı olanlardır. Buna karşılık insanların en  
 kötüleri ; onlara, zararı dokunanlardır.”

 ”Kadın şu 4 özelliğinden nikahlanır.
1-)  Malı
2-)  Soyu - sopu
3-)  Güzelliği ve
4-)  Dini için …”

 Sen, dindar olanını ; seç.

 ”Seyahat ediniz ki ; sıhhat, bulasınız.”

 ”Şu, 5 şeyde ; acele edilir.

1-)  Misafire yemekte,
2-)  Ölüyü definde,
3-)  Kız evlendimekte,
4-)  Borç ödemekte,
5-)  Günaha, tevbe etmekte.”

 ” Yatsı ve sabah namazını cemaatla kılmak, münafıklara çok ağır gelir. 
 Eğer, bundaki ecri bilselerdi ; sürünerekte olsa, cemaata gelirlerdi.”

 ” Ya Ali !

-  Cahillikten, daha beter ; fakirlik, yoktur.
-  Akıldan, daha güzel ; mal, yok.
-  Kendini beğenmekten, daha korkunç ; yalnızlık yok.
-  Müşavereden, (Mü’minlere danışmaktan) daha güçlü ; yardımcı yok.”

 ” 4 şey vardır ki, şeytan’dandır;

1-)   Ağlamayan göz.
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2-)   Katı kalb.
3-)   Uzun istekler.
4-)   Dünya sevgisidir.”

 ” Kabirleri, ziyaret ediniz. Çünkü, ziyaret sizi, dünyada zahidane yaşatır ; size ahireti  
 hatırlatır ; sizi, gafletten uyandırır.

 ” Ramazanda, bir gün oruç tutmayan ; onun yerine bütün yıl oruç tutsa, o bir günkü   
 sevaba ; kavuşamaz.”

 ” Ya Ali !  Doğru yalan ne olursa olsun ; Allah’a, (c.c.) yemin etme.”

 ” Bir kimse, kardeşini bir ayıpla ayıplarsa ; o kusuru işlemeden, o kimse ölmez.”

 ” Ümmetim, işlemedikçe veya söylemedikçe ; kalbinden geçen vesveselerden, me’sul  
 olmayacaktır.”

 ” Her iyi iş, sadakadır.”

 ” İftara davet eden, oruç tutanın mükafatı kadar ; mükafat alır.”

 ” Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz ve nefret ettirmeyiniz.”

 ” Ya alim, ya öğrenici, ya dinleyici veya dost ol. Beşinci olma ; helak olursun.”

 ” Sizden biriniz, bir yerde konakladığınız zaman, şöyle söylesin ;
 ’Yaratıkların şerrinden, bütün kelimeleriyle Allah’a sığınırım.” 
 Böylece, oradan ayrılıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar vermez.”

 “ Bir kimse, bir kardeşini severse ; sevdiğini o kimseye, haber versin.”

 ” En akıllı kimse, ölümü çok hatırlıyan ve ona hazırlıklı olmaya çalışandır.”

 ” Bir kulun, Allah’ın (c.c.) rızasına daha ziyade yakınlığı ; secdede bulunduğu  
 zamandır. Orada, çok dua ediniz.”

 ” Kişi evlenmekle, dininin yarısını tamamlamış olur. Artık diğer yarısı için de ;     
 Allah’tan, (c.c) korksun.”

 ” Münafıklığın alameti üçtür ;
1-)   Konuştuğu vakit, yalan söyler.
2-)   Verdiği sözde, durmaz.
3-)   Kendine emanet edildiğinde, hıyanet eder.”
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 Cehennem, nefsin arzu ettiği şeylerle ; Cennet, nefsin arzu etmediği şeylerle,  
 kuşatılmıştır.

 İktisada riayet eden, fakir olmaz.

 Her kim, önemsemeyerek Cuma namazına gitmeyi ; üst üste 3 defa terk ederse, 
 Allah, (c.c.) onun kalbini mühürler.

 Her ümmet için bir fitne vardır. Ümmetimin fitnesi de, maldır.

 Dünyada, rahatlık yoktur.

 İçlerinde kötülükler işlenen bir cemiyet, bu kötülükleri bertaraf edecek güçte  
 olduğu halde ; seyirci kalır müdahale etmezse, 
 Allah’ın, (c.c.), hepsini saran ; umumi bir bela göndermesi, yakındır.

 Biribirinizle hediyeleşirseniz, biribirinizi seversiniz.

 Senin malın, önceden gönderdiğindir. Geride bıraktığın, varisin malıdır.

 Hasta ziyaretine gittiğinizde ona, ömrü ve hastalığı konusunda  güzel sözler  
 söyleyip ; ümit veriniz.

 Karatay Medresesinin giriş kapısının üstünde yazılı ; Bazı Hadisler…

-   Din öğüttür.
-   Selam, sözden öncedir.
-   Ameller, niyetledir.
-   Borç ağır bir yüktür,borçlanmayınız.

-   Dua, en güzel ibadettir.
-   Keder insanı yaşlandırır, kederlenmeyiniz.
-   Hoşgörülü olmak, en büyük kazançtır.
-   Daima iyi niyetli ; fakat yinede, ihtiyatlı olunuz.

 Allah (c.c.), dünya malını dostlarına da, düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakı   
 ise ; sevdiklerine, vermiştir.

 Kendi aleyhinize, evladınızın ve mallarınızın aleyhine ; sakın beddua etmeyiniz   
 ki, duaların kabul olacağı bir saate rastlarsınız da ; bedduanız, kabul olmuş olur.

 Borç para veren, günü gelinceye kadar ; her gün, bir sadaka sevabı alır. Vade  
 sonunda para ödenmezse ; her geçen gün için, o paranın tamamını sadaka vermiş gibi ;  
 mükafat görür.

 Midenin ; 1/3’ünü yemeğe, 1/3’ünü suya, 1/3’ünü boş bırakıp ; nefes almaya,                 
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 ayırmalıdır.

 Cömert, Allah’a (c.c.) yakın ; insanlara yakın ve cehennemden uzaktır.

 Midesinin, edeb yerinin ve dilinin şerrinden korunan kimse ; bütün kötülüklerden,  
 korunmuş olur.

 Kıyamet koparken, sizden birinizin elinde bir hurma dahi bulunsa da ; bunu  
 kıyamet kopmadan, dikmeye gücü yeterse ;  muhakkak onu diksin, bırakmasın.

 İşlerin hayırlısı ; vasat, (orta) olanıdır.

 Hac ve umre yapanlar, Allah’ın (c.c.) misafirleridir. Onlar bir şey isterse, onlara  
 cevap verilir. Af isterlerse, onları affeder.

 Allah (c.c.) katında, duadan makbul ve kıymetli ; hiçbir şey, yoktur.

 İnsanoğlu kocarda, onda iki huy genç kalır ; hırs ve uzun emel.

 Bir zaman gelecek, kişinin helaki ;

 -   Karısının …
 -   Anne-Babasının …
 -   Çocuklarının ... elinden olacaktır.

 Bunlar, onu fakirlikle ayıplar ve gücünün yetmediği şeyleri ; kendisinden isterler.
 Adam bu nedenle, tehlikeli işlere girerek ; dini gider ve kendisi de, helak olur.

 Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki ; ” Her duyduğunu söylemesi ; kişiye, yalan olarak  
 yeter.”                                                                                                                 (Müslim)

 Kişinin, güzel bir müslüman oluşu ; boş şeyleri, terk edişiyle belli olur.

 Ateşin kuru odunu yakması ; insanların sevabını mahvetmekte, gıybetten daha    
 sür’atli değildir.

 Gıybet ettiği adamın gıybetinin kefareti ; onun için, istiğfar etmendir. 
 (Allah’tan ; af dilemektir.)

 İçki, bütün kötülüklerin anasıdır.

 Herkes affedilir ; ancak, günahlarını açıklayanlar müstesnadır. Gece günah işleyen  
 kimsenin günahını, Allah, (c.c.) fâş etmediği halde ; sabahleyin kalkınca kendisi,  
 yaptıklarını herkese söyler. İşte, bu affedilmez.
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 Kadına, kulluk eden kılıbıklar ; helak oldu.

 Namaz, dinin direğidir. Onu terk eden ; şüphesiz, dini yıkmış olur.

 Kalbinde, zerre kadar iman olan kimse ; Cehennemden çıkar.”

 İslam, garib başladı ; başlangıçtaki gibi, garib olacaktır. Gariblere, ne mutlu.

 Sofra kurulduğu zaman ve bir de, tuvalete sıkışıldığında ; namaz kılınmaz.

 Namaz kılanın önünden geçen kişi, bunun vebalinin ne kadar büyük olduğunu  
 bilseydi ; yıllarca beklerdi de, bu onun için daha hayırlı olurdu.

 Bir müslüman, sevabını Allah’tan (c.c.) umarak ; çoluk çocuğuna bir harcama  
 yaparsa, bu onun için sadaka olur.”

 Allah, (c.c.) birinize bir yönden rızık verdiği zaman ; durumu bozuluncaya, ya da işi  
 iyi gidinceye kadar ; onu bırakmasın.

 İki ortağın biri, arkadaşına ihanet etmedikçe ; Ben, o iki ortağın üçüncüsüyüm. Ona  
 hainlik ederse ; Ben, aralarından çıkarım.

 İnsanlar üzerine, öyle bir zaman gelecek ki ; faiz yemedik, hiç kimse kalmıyacak.  
 Doğrudan yemiyen kişiye ise ; dumanı, isabet edecek.

 Bir adam, bir adama ; günahkar veya kafir derse, o özellikte onda bulunmazsa, bu  
 söz ; kendisine döner.

 Canım elinde olan ; Allah’a, (c.c.) yemin ederim ki ; Eğer siz günah işlemeseydiniz,        
 Allah (c.c.), sizi yok eder, yerinize günah işleyip tevbe eden, Allah’ın da, (c.c.)     
 bağışladığı ; bir toplum getirirdi.

 Sizlere, acem diyarından yerler fethedilecektir. Orada, hamam adında evler  
 bulacaksınız. Sakın erkekler, onlara peştemalsiz girmesin. 
 Kadınları, onlara göndermeyin ; hasta ve loğusa kadınlar dışında.

 Ahlakı güzel olan insan ; her yaşta, güzeldir.

 Ya Ali ! Allah’ın, (c.c.) senin vasıtanla ; bir insanı hidayete erdirmesi, üzerine  
 güneşin doğduğu ; her şeyden, daha hayırlıdır.

 Kendinizden, aşağı olanlara bakınız ; üstün olanlara, bakmayınız …

 Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ;

 “ Sizden biriniz mescide girdiği zaman, oturmadan önce ; 2 re’kat namaz kılsın.
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“                                                                                                   
 (Buhari-Müslüm- Ebu Davut-Tirmizi)

 Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ;

 “ Hamam ve kabirlerden başka ; yeryüzünün her tarafı, mescit’tir.”

 Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ;

 “ Davet edildiği ziyafete icabet etmeyen kişi, Allah (c.c.) ve Resuluna (s.a.v) isyan  
 etmiştir.
 Davetsiz bir ziyafete giden de, hırsız gibi gitmiş ; gasıb (zorla alan) olarak, çıkmıştır.
 (Ebu Davut)

 Peygamberimiz buyurdu ;

 “ Sizden biriniz, zevcesine yanaşmak istediği zaman ; Bismillah, Ya Rabbi bizi  
 şeytan’dan, şeytanı da bize yapacağı ihsan da ; bizden, uzak kıl.” dese ;

 Bu birleşmeden, çocuk dünya’ya gelirse ; şeytan, buna bir zarar veremez.
 (Buhari-Müslüm-Ebu Davut-Tirmizi)

 Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ;

 “ Şehit öldürülürken, sizden birinizin karınca ısırmasından duyduğu acıdan ; fazla bir  
 acı duymaz.                                                                                          (Tirmizi-Nesei)

 Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ;

 “ Şehit’in, akrabasından 70 kişiye şefaat etmesine ; izin verilecektir. (Ebu Davut-Tirmizi)

 PEYGAMBERİMİZDEN, SIHHAT TAVSİYELERİ ;

-   Daima, taze yemeklerden, yeyiniz.
-   Çok sıcak ve çok soğuk, yemeyiniz.
-   Çok çiğneyiniz, yavaş yavaş yiyiniz.
-   Yemekten önce ve sonra, ellerinizi yıkayınız.
-   Yemekten, iştahlı kalkınız ; çok yemeyiniz.

-   Yemekte, çok su içmeyiniz.
-   Kışın yağlı, yazın hafif yiyecek yeyin.
-   Üzüm, hurma, zeytin ; size, afiyet ve kuvvet verir.
-   Yorulduğunuzda, tatlı yiyiniz.
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-   Yemeklerde, neşeli olunuz. Yalnız yemeyiniz.
-   Bal yiyiniz ; bin derde, devadır.

-   Ayda bir gün oruç tutarsanız, vücudunuz dinlenir.
-   Kırık ve çatlak tabak bardaklarda ; yiyip içmeyin.

 Her iyi iş, sadakadır.

 EFENDİMİZİN, (S.A.V.)  KOMŞU HAKLARININ BAZILARI İÇİN BUYURDUKLARI ;

-   Senden, borç isterse vermen.
-   Fakirleşince, yardım etmen.
-   Hastalanınca, ziyaret etmen.
-   Musibete uğrayınca, taziyede bulunman.
-   Ölünce, cenazesine katılman.

 EFENDİMİZ BUYURMUŞTUR Kİ ; ” KIYAMETE, YAKIN DÖNEMLERDE “

-   Çocuk, aile için çözümü zor problem haline gelirse ; onlar için, öfke kaynağı olur.

-   Erkekler cami kapılarında dolaşıp, cemaata katılır ama ; eşleri, yarı çıplak halde  
 bulunur.

-   Kadınlar, ticarete yönelir ve ona alet edilir.

-   Kişi, sabahleyin kalkınca ; helal haram sınırını gözetmeden, kazanmaya koyulur.

-   Yüksek bina yapımında, yarışılır.

 RİYAZ’ÜS SALİHİNDEN ; HADİSLER …

 1-)    Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki ; işlerinizde, orta halli olmaya bakınız.  
 Ve doğruluğu düstur ediniz. Biliniz ki, sizden hiç kimse ; ameliyle kurtulamayacaktır.

 Ashab:
 Ya Resulallah, sizde mi ? diye sordular. “ Evet, bende kurtulamam. Meğer ki  
 Allah (c.c) tarafından, bir rahmet ve lütuf beni bürü’ye.” Buyurdu.

 2-)     Hiç şüphesiz ki ; şu 3 kimsenin, duası kabul olunur.

 -  Anne - Babanın, çocuğa duası.
 -  Misafir’in duası 
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 -  Mazlumun duası.

 3-)    Peygamber Efendimiz, (s.a.v) aralarını da açarak, şehadet ve orta parmağını  
 göstererek ; “ Ben ve yetim’e bakan kimse, Cennet’te böyleyiz ” buyurdu …
 (Buhari Hz.)

 4-)   Efendimiz (s.a.v) buyuruyor. Dul ve yoksullara yardıma koşan kimse ; Allah (c.c.)  
 yolunda, cihad eden gibidir.

 5-)   Bir kimse aile efradına (fertlerine), sevabını Allah’tan (c.c.) umarak ; infak ederse,  
 (nafaka vermek) bu kendisi için ; bir sadaka olur.                               (Müslim)

 6-)   Allah’a (c.c) ve ahiret gününe inanan kimse ; komşusuna, iyilik etsin. Allah’a ve  
 ahiret gününe inanan kimse ; misafirine, ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe  
 inanan kimse ; ya hayır konuşsun veya sussun.                           (Buhari ve Müslim)

 7-)   Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki ; “Ana Babasından birine veya her ikisine ihtiyarlık  
 devresinde yetişipte, Cennet’e giremiyen kimsenin “ burnu sürtülsün … burnu  
 sürtülsün …                                                                                             (Müslim) 

 8-)   Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki ; ” Her kim rızkının bol, ömrünün uzun  
 olmasını  isterse ; akrabayı, ziyaret etsin. “                                      (Buhari- Müslüm)

 9-)    Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki ; Akrabasıyla  ilişkisini kesen, Cennet’e giremez.
 (Müslüm)
 10-)   Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki ; “ Sizden biriniz muhakkak, Allah-u Teala’ya ; (c.c.)   
 hüsn-ü zanla, (İyi fikirle) ölsün. “                                                           (Müslüm)

 11-)     Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki ; Ey insanoğlu, (!) ihtiyacından fazlasını infak  
 (Nafaka vermek) etmen ; senin için, daha hayırlıdır. 
 Onu, yanında tutmadan ise ; senin için, şer’dir.

 İhtiyacın olan malı tutmadan dolayı kınanmazsın, infak ederken önce ;  
 geçindirmekle yükümlü olduğun, kimselerden başla.                             (Tirmizi)

 12-)    Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki ; Müslüman olan, ihtiyacını karşılayacak   
 kadar rızık verilen ; Allah-u Teala’nın, (c.c.) kendisine verdiği ile kanaatkar kıldığı  
 kimse ; muhakkak, felah’a (kurtuluşa) ermiştir.                                       (Müslüm)                  

 13-)    Bir kişi Efendimiz’e (s.a.v) ;  ‘İslam’da, en hayırlı amel hangisidir’ ? diye sordu.     
 Efendimiz, yemek yedirmen ve tanıdığına da, tanımadığına da, selam vermendir.’     
 Buyurdu.                                                                                               (Buhari- Müslüm)

 14-)   Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki ; zenginlik, mal çokluğuyla değil ; gerçekten zenginlik,  
 gönül zenginliğidir…                                                                           (Buhari- Müslüm)
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 15-)   Büyük kardeş ; baba, hükmündedir.                                                      (Hadis- i Şerif)

 16-)   Allah’tan (c.c) korkmayandan, korkunuz. !                                           (Hadis- i Şerif)

 17-)   Muhammed ümmetinin, yaş ortalaması ; 60 ile 70 arasıdır.                (Hadis- i Şerif) 

 *   Her hastalığın, bir tedavisi vardır. Tedavisi bulunan hastalıkta ancak ;
 Allah’ın, (c.c) izniyle geçer.                                                                           (Hadis- i Şerif)

 RİYA’ZÜS SALİHİN‘DEN ; HADİSLER…

 Resullulah (s.a.v.) ;

 1-)    Cehennemdekileri, size haber vereyim mi ? onlar ;
 -  Katı yürekli, 
 -  Cimri ve kibirli kimselerdi, diye  Buyurdu.                                    (Buhari -Müslim)

 2-)    Cebir B. Abdulllah (r.a.) anlatıyor ;

 Resulallah‘ı (s.a.v.) “ Yumuşak huyluluktan mahkum olan, her türlü hayır‘dan ;  
 mahrum demektir “ diye ; Buyururken işittim.                                  (Hadis-Müslim)

3-)     İbn-i Mesud (r.a)  anlatıyor, Resululah (s.a.v.) buyurdular ki ; 

 Ateş’in, kime haram olduğunu ; size, haber vereyim mi ?

 -   Can’a yakın,
 -   Ağırbaşlı,
 -   Yumuşak huylu ve kolayca iş gören her şahsa ; haram kılınmıştır.    
 (Hadis-Tirmizi)

4-)         Hz. Aişe (r.a.) validemiz, anlatıyor ; Resulallah, (s.a.v.) şu evinde ; Allah’ım, (c.c.)       
 ümmetimin her hangi işinin başına geçipte ; onlara zorluk çıkarana, sende zorluk  
 çıkar.
 Ümmetimin, her hangi bir işinin başına geçip de ; onlara, yumuşak davranana ;  
 Sende, yumuşak davran. Derken işittim.
 (Hadis - Müslim)

 Hz. Enes (r.a.) anlatıyor ;

 Ben, şu ana kadar ; Resulullah’ın (s.a.v) elinden daha yumuşak, ne bir atlas‘a, ne de bir ipeğe,
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dokundum. 
 Ben, şu ana kadar ; Resulullah’ın (s.a.v) rayihasın’dan, daha hoş bir koku, koklamadım.
 Vallahi, ben Resulullah’a (s.a.v) tam 10 yıl hizmet ettim, bana ne “ öf “ dedi ne de, yapmadığım
bir şeyden dolayı ; şöyle yapmalı değil miydin ? Dedi.
 (Buhari- Müslim)

*     Ebu Hureyre  (r.a) anlatıyor…
 Resulullah (s.a.v) buyurdu ki ; şüphesiz, siz idareciliğe düşkün olacaksınız. Oysa o  
 kıyamet günü, bir pişmanlık olacaktır.
 (Hadis-Buhari)

*      Ebu zerr (R.A) anlatıyor ; Ben,

 Ya Resulallah ; (s.a.v) beni, devlet memurluğuna tayin buyurmaz mısınız ? dedim. 
 Resulullah, (s.a.v) eliyle omuzlarıma vurdu ; ve sonra, ya Ebu Zerr (!) 

 Şüphesiz, sen zayıf birisin. Bu idare ise, bir emanettir. Onu hakkıyla teslim alıp,   
 üzerindeki hakkı eda edenler hariç ; o kıyamet günü, bir rezillik ve pişmanlıktan   
 ibarettir. Buyurdular.
 (Hadis-Müslim)
1-)    Ebu Hureyre, (r.a) anlatıyor ;
 Resulullah, (s.a.v) hiç bir zaman ; bir yemeği, ayıplamazdı. Canı çekerse yer ;  
 çekmezse, yemezdi.                                                                         (Buhari- Müslim)

2-)    Resulullah’a, (s.a.v) ashabı ; 
 Ya Resulullah, yemek yiyoruz ama doymuyoruz ; dediler.   

 Resulullah ; Sizler ayrı ayrı yiyor olmalısınız buyurdu. Evet  deyince. Yemeğiniz   
 üzerine toplanınız. Allah’ın (c.c) adını zikrediniz ; yemeğiniz, bereketlenir. Buyurdu.
 (Buhari -Müslim)

3-)   Sizden biriniz, hoşuna giden bir rüya görünce ; o, Allah-u Teala’dandır. 
 Bundan dolayı ; Allah’a, (c.c) hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

 Bundan başka, hoşlanmadığı bir rüya görürse ; muhakkak, o şeytandandır.  
 Onun şerrinden Allah’a (c.c) sığınsın, onu hiç kimseye anlatmasın. Bu şekilde o  
 rüya, ona zarar vermez.                                                                    (Buhari - Müslim)

 ( Efendimiz, (s.a.v) şeytan’ın rüyada kendi kılığına giremeyeceğini ; 
 beyan buyurmuşlardır. Bu nedenle, rüya’da Efendimizi görene ; ne mutlu …)

4-)    Resulullah (s.a.v) buyurdular ki ; 
 Her kim Ramazan orucunu tutarda, sonra şevval’den ( Ramazan sonrası ay) 6 gün  
 daha ilave ederse ; tüm seneyi, oruçla geçirmiş gibi olur.                (Müslim)
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 5-)    Resulullah (s.a.v) buyurdular ki ;  Adem oğlu ölünce amelide kesilir. Ancak 3 şey   
 müstesna;
*     Sadaka 
 *     Faydanılan ilim ve 
*     Kendisine, dua eden ; salih bir evlat.                                                                           
 (Hadis-Müslim)

6-)    Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki ; 
 Kıyamet günü, insanlar içinde bana en yakın olan ; üzerime en çok salat   
 okuyanlardır.                                                                                   (Hadis-Tirmizi)

7-)    Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ;   
Beyaz kılları, yolmayınız. Çünkü, o kıyamet gününde ; müslüman‘ın nurudur.
 (Ebu Davut- Tirmizi)

 PEYGAMBE EFENDİMİZ (s.a.v)

*   Adamın birinin başka birini  övdüğünü ve övgüde aşırı gittiğini duyunca ;  
 adamı mahvettiniz, yahut adamın bel kemiğini kırdınız. Buyurdu. (Buhari- Müslim)

 *     Efendimiz, (s.a.v) her hangi bir şeyi ; uğursuz, saymazdı.                (Ebu Davud)

 *    Bir gece Medine’deki bir evde yangın çıktı ve içind, ev halkı yandı. Durumları  
 Resulullah’a (s.a.v) anlatınca, bu ateş sizin düşmanınızdır. Uyumak istediğinizde ;     
 onu söndürünüz, buyurdu.                                                                 (Buhari-Müslim)

 *   Resulullah, (s.a.v) 3 defa üstünde şöyle buyurdu ; Her işte, aşırı titizlik gösteren ;        
 (Kolay beğenmeyenler) helak oldular.                                                   (Müslim)

 *      Borç, Allah’ın (c.c) yeryüzündeki ; zillet lalesidir. Allah, bir kulunu zelil etmek
 dilerse ; onu, boynuna geçirir.                                                            (Hadis- i Şerif) 

 PEYGAMBER EFENDİMİZDEN, (S.A.V) HADİSLER ;

1-)   Teyze, anne makamındadır.                                                  (Buhari- Müslim)

2-)   Muhakkak ki, kişinin amcası ; babası, yerindedir.               (Hadis-Tirmizi)

3-)   Gerçek zenginlik ; mal çokluğu değil, göz tokluğu ve gönül zenginliğidir.
 (Buhari-Müslüm-Tirmizi-İbn-i Mace)

4-)   Resulullah, (s.a.v) buyurdular ki ;    
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 Biriniz, bir meclise gelince ; selam versin. Kalkmak isteyince de, selam versin.
 Birinci selam, sonuncudan evla ( daha iyi ) değildir.                 (Hadis-Tirmizi )

 5-)   Mümin’in, başka hiç kimsede bulunmayan ; ilginç, bir hali vardır. O’nun, her işi   
 hayırdır. Eğer, bir genişliğe kavuşursa ; şükreder ve bu onun için bir hayır olur. 

 Eğer, bir darlığa uğrarsa sabreder ; bu da onun için, bir hayır olur.
 (Hadis-Müslüm)

 6-)   Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ;

 “ Ezan ve kamed arasındaki dua’yı ; Allah, (c.c.) geri çevirmez.”
 (Ebu Davut-Tirmizi- Nesei )

 ( RİYAZ’ÜS SALİHİNDEN, HADİSLER ;)

 1-)      Hz. Peygamber (s.a.v) buyurdular ki ; müslümana isabet eden, hiçbir ;

 -  Yorgunluk 
-  Hastalık
-  Tasa - keder- gam - vücuduna batan, bir diken yoktur ki ;

 Allah, (c.c) bunlardan biriyle ; günahlarından birini, örtmesin.           
                                                                                                    
 (Buhari- Müslim)

 2-)    Resulullah, (s.a.v) buyurdular ki ; “ Malayani (boş işleri) terk etmesi ; 
 kişinin, iyi bir müslüman oluşundandır.”                                           ( Hadis-Tirmizi
)                                                                                                                                                       
         

 3-)     Resulullah, (s.a.v) buyurdular ki ; şu 7 şeyle karşılaşmadan önce, iyi amellere  
 koşun.

-     Her şeyi unutturan, fakirlik…
-     Azdıran zenginlik…
-     Vücudun düzenini bozan, hastalık …
-     Saçmalatan, ihtiyarlık …
-     Süratle gelen, ölüm …
-     Meçhul şerler’in en kötüsü, ve her an beklenen ; Deccal 
-     Ya da belası daha acı olan, kıyametten başka ; beklediğiniz bir şey yoktur.
 (Hadis-Tirmizi)
 4-)         Resulullah, (s.a.v) buyurdular ki;
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 Ümmetimin, tamamı cennete gidecektir. Ancak, diretenler müstesna. (!)
Diretenler kimlerdir, ey Resulullah?
 Her kim bana itaat ederse, cennete gider. Her kim de ; Bana, karşı gelirse ;        
 (Emirlerime karşı) diretmiş olur. (Ve Cennete, giremez.)        (Buhari)               
                                                                                                                 

 5 -)      Hz. Peygamber, (s.a.v) buyurdular ki; 

 -    Ya iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Yada, pek yakında Allah (c.c)    
 tarafından size bir azab gönderilir. Sonra (azabını kaldırması için) ona çok dua  
 edersiniz de ; dualarınız, kabul olmaz.                              (Hadis-Tirmizi)

6-)     Resulluah, (s.a.v) buyurdu ;

 Bir kimse aile efradına, sevabını Allah’tan (c.c) umarak, infak (nafaka vermek)    
 ederse ; bu kendisi için, bir sadakadır.                                       (Hadis-Müslüm)

 7-)     Resulullah, (s.a.v) buyurdu ki ; “ Şüphesiz, Allah-u Teala ; gündüz günah işleyen,  
 tövbe etsin diye ; gece, elini (Rahmetini) açar. 
 Gece tövbe edenlerin, tövbe etmesi içinde ; gündüz elini açar, ta ki güneş batı’dan ; doğuncaya
kadar.                                                                               (Hadis-Müslim)

 8-)     Resulullah, (s.a.v) buyurdu ki ; “ Cehenneme baktım, oradakilerin çoğunluğunun ;    
 kadınlar, olduğunu gördüm.”                                                (Buhari- Müslüm)

 9-)     Resulullah (s.a.v) buyurdu ki ; 

 Şairlerin söyledikleri sözlerin, en doğrusu şair Lebid’in şu sözüdür : “ Allah’tan (c.c)  
 başka, her şey ; batıl’dır.” (Boştur)                                   (Buhari- Müslüm)

 10-)    Resulullah, (s.a.v) buyurdu ki ;  Yumuşak huyluluktan mahrum olan , 
 her türlü hayır’dan ; mahrum demektir.                (Hadis-
Müslim)                                                                                                                                            
                            

 11-)     Ebu Said’el Hudri (r.a) anlatıyor ;  Resulullah, (s.a.v) bir kenarda oturan bakire   
 kızdan ; daha utangaçtı. İstemediği bir şey görünce, biz bunu, yüzünden anlardık …               
                                 (Buhari-Müslim)

 12-)     Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor ;  Hz. Peygamber (s.a.v) buyurdular ki ; hoş söz  
 sadakadır.                                               (Buhari - Müslüm)            
 13-)     Ebu Zerr (r.a) anlatıyor ; Resulullah, (s.a.v) bana hitaben ; “ İyiliğin hiçbir  
 çeşidini küçümseme ” ; velev ki (din) kardeşini güler yüzlü, karşılaman olsun.’  
 Buyurdular.                                                                                        
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(Hadis-Müslim)                                                                                                                                
                                                                                                                                 

14-)     Hz. Aişe (r.a) validemiz, anlatıyor ;  Ben, Resulullah’ı (s.a.v) ; küçük dili 
 görününceye kadar, aşırı derecede gülerken ; asla görmedim. O, ancak tebessüm  
 Buyururdu.                                                                                          (Hadis-Tirmizi)

15-)      Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor ; Resulullah’ı, (s.a.v) ; “Namaz hazır olduğunda, ona  
 koşarak gelmeyiniz. Yürüyerek geliniz. Sükunetten ayrılmayınız.
 Yetişebildiğinizi, (İmamla) kılınız. Kaçırdıklarınızı, (sonradan kılıp)  
 tamamlayınız.” Buyururken, işittim …

16-)      Hz. Aişe (r.a) validemiz, anlatıyor ;  Resulullah, (s.a.v) buyurdular ki ;  Biriniz 
 yemek istediği zaman, Allah-Teaala’nın  (c.c) adını ; zikretsin.
 Şayet yemeğin evvelinde, Allah-u Teaala’nın (c.c) adını zikretmeyi unutursa ;    
 (hatırladığı an) …Evvelinde de, sonunda da ; Allah’ ın (c.c) adıyla, desin. 
 (Hadis-Ebu Davut)

17-)      Muaz B. (r.a) anlatıyor ; Resulullah, (s.a.v) yer de ardından ; bana bu yemeği 
 bahşeden, tarafımdan hiçbir güç ve hiçbir katkı olmaksızın, bu yemekle beni  
 rızıklandıran Allah’a (c.c) ; hamd olsun. Derse ; geçmiş günahları, bağışlanır. 
 (Hadis-Ebu Davud)

18-)     Ebu Zerr, (r.a) Resulullah’tan, (s.a.v) şöyle işittiğini anlatıyor ; Resulullah, (s.a.v)  
 buyurdu ki ; “ Hiç kimse, bir başkasını ; fasıklık ve küfür ile ; itham etmesin. “

 Ettiği taktirde ; eğer o kimse dediği gibi değilse, bu sözler ; kendisine
döner.                                                                                                                                              
       
 ( Hadis-Buhari)

19-)     İbn-i Abbas, (r.a) anlatıyor ; Resulullah, (s.a.v) kadınlaşan erkeklere, ve  
 erkekleşen kadınlara ; lanet etmiştir.                                                                           

20-)     Evlenme işi için, iki kişi arasında aracılık yapmak ; en üstün, aracılıklardandır.

21-)     Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor.

 Resulullah (s.a.v) sordu ; - Biliyor musunuz, MÜFLİS kimdir ? Biz cevap verdik ;

 - Ey Allah’ın (c.c) Resülü, bizce parası-pulu ve eşyası olmayandır. 

 Resul anlattı ;          - Ümmetimin MÜFLİSİ o kimsedir ki ; kıyamet günü, kıldığı
namaz                        
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 tuttuğu oruç ve verdiği zekat ile gelir ; fakat şuna sövmüş, şunun  
 hakkını yemiş, şunun kanını dökmüş, şunu döğmüştür. 

 Bunun sevaplarından şu, şu alınır, eğer haksızlık ettiği kişilere olan  
 borcu  ödenmeden sevapları tükenirse ; bu sefer, onların günahları  
 alınır ve bu kişinin sırtına yüklenir, sonra da Cehenneme atılır. 

 *   Ansızın ölüm, müminler için rahat ; facirler için, eseftir.                  (Hadis-i Şerif)    

*   Mescide girince, - Kerahat vakti değilse -“Sizden biriniz, Mescid-i Şerife girdiği zaman ;
 2 rek’at namaz kılmadıktan sonra, oturmasın.”                                     (Hadis-i Şerif)

*      MÜMİN DE, HER HUY BULUNABİLİR ; YALAN VE HIYANET, HARİÇ…
 (KÜTÜB-İ SİTTE-HADİS )                      
*      ALLAH’A (C.C) , DUANIZIN KABUL EDİLECEĞİNE , KESİNLİKLE    
İNANMIŞ OLARAK ; DUA EDİNİZ….                        ( HADİS-İ ŞERİF-TİRMİZİ )                       
                     
*      ALIRKEN, SATARKEN, BORCUNU ÖDERKEN, VE BORCUNU İSTERKEN ;   
 YUMUŞAK VE KOLAYLIKÇI DAVRANAN KİMSEYİ ; ALLAH, (C.C)  
 CENNETİNE KOYSUN.                                           ( HADİS-İ ŞERİF- EBU DAVUT )

*     ABDESTLİ OLARAK ÖLEN, ÖLÜM ACISI ÇEKMEZ. ÇÜNKÜ, ABDEST  
 İMANIN ALAMETİDİR. NAMAZIN ANAHTARI, BEDENİN GÜNAHLARDAN ; 
 TEMİZLEYİCİSİDİR.                                                                   ( HADİS-İ ŞERİF )

*     KİMSEYE MUHTAÇ OLMAMAK, ANA - BABA VE ÇOLUK ÇOCUĞUNU DA  
 MUHTAÇ ETMEMEK İÇİN ; İŞ’E GİDENİN, HER ADIMI İBADETTİR.
 ( HADİS-İ ŞERİF )

 GÜNLÜK  HAYATA  AİT SÜNNETLERLERDEN ; ESİNTİLER …

 1-)   Yemekten, önce ve sonra ; elleri yıkamak.

 2-)   Yemeğe, Besmele ile başlamak ; Allah’ın, (c.c) sonsuz ikram ve nimetlerini tefekkür  
 ederek yemek ; yemeğin sonunda, hamd etmek.

 3-)   Yemekte, tabağın ; kendi önümüze gelen, tarafını yemek.

 4-)   Acıkmadan yememek, tam doymadan ; yemeği bırakmak.

 5-)   Tabağa, az yemek koydurtup ; artık, bırakmamak.
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 6-)   Selamı yaymak, selam ; kelamdan, önce gelir.

 7-)   Eve girince, ilk söz ; ev halkına, selam vermek olmalı.

 8-)   Az gülmek, gülünce kahkahayla değil ; tebessüm ederek, gülmek.

 9-)  Beyaz giymek.

10-)  Soğan ve sarımsak  kokusuyla ; mescidlere, yaklaşmamak.

11-)  Uyku için yatınca, önce sağ tarafa yatmak ; yanağını, sağ avucunun içine koymak. 

12-)  Esnemeyi, mümkün olduğu kadar gizlemek. Ağzı elle kapayarak, gidermeye gayret   
 etmek. Namazda, esneme gelirse ; ayakta ise sağ elin, diğer hallerde ise ; sol elin    
 tersiyle, ağzı kapatmak

13-)   Emin ve muttaki insanlarla, istişare etmek ; neticedeki karara, tevekkülle uymak.

14-)   İnsanların istifade ettiği gölgeliklere, yol ve yol kenarlarına, çeşme ve pınarlara ;   
 bevletmemek. (Sidik)

15-)   Saçı, ortadan ayırmak.

16-)    Abdest alırken ; fazla su, kullanmamak.

17-)   Abdestten sonra ; üç yudum, su içmek.

18-)   Tuvalete, sol ayakla girip ; sağ, ayakla çıkmak.

 19-)  Her zaman, abdestli olmak.

 20-)  Misvak ve güzel koku kullanmak.

21-)   Suyu, üç yudumda içmek,

22-)   Namaz kılarken ; farzları, sünnetleri, vacipleri ; farklı yerlerde kılmak.

23-)    Yemeği, üflememek.

24-)    Ayakta, yemek yememek.
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25-)    Çörek otu, yemek.

26-)    Çocuklara, selam vermek.

27-)    Ayakta bevletmemek. Tuvalette, idrar saçıntısından ; korunmak.

28-)    Kasık ve kol altı temizliğine, titizlik göstermek. Buralardan ayrılan  
 parçaların ; temizken ayrılmasına, (Cünup değilken) dikkat edilmelidir.

29-)    Cuma namazına, erken gitmek.

30-)    Kaylule yapmak. (Kuşluk ve öğlen uykusu)

 Rabbim, O’nun (s.a.v) her hal ve hareketlerini ; hakkını vererek üzerimizde  
 göstermeyi ve şefaatini, nasip eylesin ... AMİN.

KUDSİ  HADİSLER …

*     Kullarımın, herhangi birine bedeninde, malında veya evladında, bir musibet 
 tevcih ettiğim vakit ; 
 Bu musibeti, sabr-ı cemil ile karşılarsa ; “ Kıyamet günü, onun için mizan  
 kurmak ve defter açmaktan ; haya ederim.”

*       Allah-u Teala, (c.c) Bana ; kimse kimseye karşı övünmeyecek, kimse  
 kimseye karşı taşkınlık etmeyecek şekilde ; mütevazi olmanız gerektiğini, bildirdi.   
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 (Müslüm)   

*        Allah-u Teala, (c.c) buyurdu ki ; 

 “ Ademoğlu, dehre (zaman’a) küfrederek ;Bana, eziyet eder. Dehr Benim, iş  
 Benim elimdedir. Gece ve gündüzü, birbiri ardında ; Ben
getiririm.                                                                                                                 
 (Buhari)

*          Allah-u Teala, (c.c) buyuruyor ki ;

 Ben, kulumun benim hakkımdaki zannı  üzereyim, ve o, Beni zikrettiği zaman,   
 Bende, onunla beraberim. O, Beni kendi nefsinde zikrederse ; Bende, onu kendi  
 nefsimle zikrederim. 
 O, Beni bir topluluk içinde zikrederse ; Bende, onu daha hayırlı bir topluluk içinde ;    
 zikrederim.
 O, Bana 1 karış yaklaşırsa ; Ben, ona 1arşın yaklaşırım. O, Bana yürüyerek gelirse ;   
 Ben, ona koşarak giderim.       
                                                                                                                                                  
 (Tirmizi)

*      Allah (c.c) buyuruyor ki ; Ben, salih kulların için ; hiçbir gözün görmediği, hiçbir  
 kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin hiçbirin hatırına gelmeyen ; nimetler
hazırladım.                                                                                                             
 (Buhari)

*      Şanı pek yüce olan Rabbimiz, her gece son üçte biri kaldığında ; dünya göğüne iner    
 ve buyurur.” Kim, Bana dua eder ; duasını, kabul edeyim ?  Kim, Benden ister ;  
 kendisini bağışlıyayım ?                                 
(Buhari)                                                                                                                                           
         

*      Resulullah (s.a.v)‘ in şu şekilde söylediğini duydum. (Enes ibn-i Malik ; rivayet ediyor)

 Allah (c.c) buyurdu ki ; Ey ademoğlu, sen Bana dua ettiğin ve Ben’den ümitvar   
 olduğun sürece ; sende ne niyetle yapmış olsanda, aldırmaz ve günahlarını bağışlarım.             

 Ey ademoğlu, senin günahların gökyüzüne ulaşmış olsa da ; sen bağışlama dilesen,    
 seni bağışlarım ve günahlarına aldırmam.

 Sen, Bana yeryüzünü dolduracak kadar günahla gelsen ve bana ortak koymamış halde    
 huzuruma çıksan. Ben, seni aynı miktarda ; bağışlama ile karşılarım.       (Tirmizi)

*     Ademoğlunun, her işi kendinedir. Oruç, ise müstesna. 
 Onun karşılığını, Ben veririm. Oruçlunun ağız kokusu, Allah (c.c.) katında ; misk    
 kokusundan, daha hoştur.                                                                            (Buhari)
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*    Allah-u Teala (c.c) buyurdu ki ; kulumun, iki sevgilisini (gözlerini) aldığımda,
 o sabrederse ; onlara karşılık olarak, cenneti veririm.    (Kudsi Hadis - Buhari)   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
             

*     Peygamber Efendimizden, (s.a.v) Ebu Hureyre (r.a.) rivayet ediyor.

 Allah-u Taala (c.c) buyuruyor ki ; Mümin kulumun, dünyadaki seçkin sevgililerinden   
 birini aldığımda ; o, Bana sabredip sevap beklerse, onun alacağı karşılık ; cennetten  
 başkası değildir.                           
                                                                                                                                                        
       
 (Kudsi Hadis - Buhari)

*    Resulullah (s.a.v) ‘tan ; Ebu Hureyre, (r.a) rivayet ediyor. 

 Allah (c.c.) buyurdu ki ; Kulum, Bana kavuşmayı arzularsa ; Bende, ona kavuşmayı  
 arzularım ; o, Bana kavuşmaktan hoşlanmazsa ; Bende, ona kavuşmaktan hoşlanmam.   
                                                                                      
 (Kudsi Hadis-Buhari)

*    Ben, ilmimi açlık’ta koydum. İnsanlar ise ; onu, karın tokluğunda ararlar.
 Nasıl bulabilirler ?

 İzzet’i, taatte ve takva da koydum. İnsanlar ise ; onu, ümera (emirler-beyler) kapısında   
 ararlar. Nasıl bulabilirler ?

 Zenginliği, kanaat’te koydum. İnsanlar ise ; onu, mal çokluğunda ararlar.
 Nasıl bulabilirler ?

 Rahatı, cennet’te koydum. İnsanlar ise ; onu, dünya’da ararlar. Nasıl bulabilirler. ?

 ( Kudsi Hadis - Nur bahçesinden çiçekler eserinden. )

*   Nefsine, düşman ol, çünkü o ; Bana, düşmanlığa saplandı.   (Kudsi Hadis)

*   Habibim, Sen olmasaydın, eğer Sen olmasaydın ; Ben, bu alemi ; yaratmazdım.
 (Kudsi Hadis - Marifetname eserinden.)
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 KUR’AN-I   KERİM’DEN ; ALINTILAR …

 Ey Muhammed, de ki ; ” İbadetiniz olmazsa ; Rabbim, size niye değer versin.”                 
 (Furkan Suresi)

 Sen, onların dinine uyuncaya kadar ; ne yahudiler ne hıristiyanlar ; senden, asla  
 hoşnut olmazlar.                                                                                         (Bakara)

 Onlar, sizin örtünüz ; sizde, onların örtülerisiniz.                                 (Bakara)

 Geçim endişesi ile ; çocuklarınızın, canına kıymayın. Biz, onların da ; sizin de,  
 rızkınızı veririz. Onları öldürmek ; gerçekten, büyük bir suçtur.           (İsra)

 Sözünüzü, yerine getirin. Zira, verdiğiniz sözden ; mesul’sunuz.”         (İsra)

 Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini ; merkeblerin    
 sesidir.                                                                                                           (Lokman)

 Namaz, insanı dinin yasak ettiklerinden ve çirkin işlerden ; muhakkak alıkor.          
 (Ankebut)

 Küçümseyerek, insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde ; böbürlenerek yürüme.  
 Zira, Allah (c.c) kendini beğenmiş, övünen kimseleri ; asla sevmez.        (Lokman)

 Ey iman edenler ! Mallarınız ve çocuklarınız ; sizi, Allah’ı (c.c) anmaktan  
 alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar ; ziyana uğrayanlardır.      (Münafikun)

 Ey Muhammed ! kullarıma ; Benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu ;  
 haber ver.                                                                                                          (Hicr)

 O halde, bir işi bitirince ; hemen, başka iş’e giriş ; onunla uğraş.           (İnşirah)

 Kim, bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesad çıkarmamış birini öldürürse ;  
 bütün insanları, öldürmüş gibidir.
 Kim de, birinin hayatını kurtarırsa ; bütün insanların, hayatını kurtarmış gibi   
 olur.                                                                                                                   (Mâide)

 Mallarınızın ve çocuklarınızın, aslında bir sınama olduğunu ve büyük ecrin  
 Allah (c.c) katında ; bulunduğunu bilin.                                                       (Enfal)

 Bazen hoşlanmadığınız bir şey ; hakkınızda, iyi olabilir. Hoşlandığınız bir şeyde ;  
 hakkınızda, kötü olabilir.
 Allah (c.c) bilir, siz bilmezsiniz.”                                                               (Bakara)

 İnsan için, ancak ; çalışmasının, karşılığı vardır.                                         (Necm)
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 İnsan, Bizim kendisini bir damla sudan ; yarattığımızı görmüyor mu ? Şimdi o,  
 apaçık bir düşman kesilmiştir.

 Kendi yaratılışını unutarak, Bize bir örnek verdi ; dedi ki :” Çürümüş  
 bozulmuşken ; bu kemikleri, kim diriltecekmiş “ ?
 De ki ; ” Onları, ilk defa yaratıp inşa eden ; diriltecek. O, her yaratmayı bilir ”   
 (Yasin)
 Sadakalarınızı, kendilerini Allah (c.c) yoluna adayıp ; yeryüzünde  
 dolaşmayanlara ; hayalarından dolayı, kendilerini tanımıyanların zengin  
 saydıkları ; yoksullara verin.
 Onları, yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan, yüzsüzlük ederek ; bir şey istemezler.
 Sarf ettiğiniz iyi bir şeyi ; Allah, (c.c) şüphesiz bilir.                              (Bakara)

 Kim, iyi bir işte aracılık ederse ; ona, sevabından bir pay vardır. Kim de, kötü  
 bir şeyde aracılık yaparsa ; ona, o kötülükten bir hisse vardır.
 Allah, (c.c) her şeyin ; karşılığını verir.                                                    (Nisa)

 Kim, zerre kadar iyilik yapmışsa ; onu görür. Kim, zerre kadar kötülük   
 yapmışsa ; onu görür.                                                                                  (Zilzal)                       

 Elini boynuna bağlayıp, cimri kesilme. Büsbütün de, açıp tutumsuz olma ; yoksa  
 kınanır ; kaybettiklerinin, hasretini çekersin                                             (İsra)

 Allah, (c.c) rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ; dilediğine de kısar.               
 (Ankebut)

 Sizin, Allah’ı (c.c) bırakıpta taptıklarınızın, hepsi bir araya gelse ; bir sinek  
 bile, yaratamazlar.
 Sinek, onlardan bir şey kapacak olsa ; onu da, geri alamazlar.
 İsteyen de aciz, istenende …                                                                           (Hac)

 Bir millet, kendilerini değiştirmedikçe ; Allah, (c.c) onları değiştirmez. (Ra’d)         

 Ayıpları ve gizli halleri ; araştırma.                                                         (Hucurat)

 Sizden, iyiye çağıran doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden ; bir cemaat  
 olsun. İşte, başarıya erişenler ; yalnız onlardır.                                     (Âl-i İmran)

 Hiçbir şey hakkında,” Yarın, muhakkak yapacağım ” deme.      
 Ancak, “ İnşallah “ deyip ; Allah’ın, (c.c) dilemesi şartına bağlarsan ; müstesnadır.
 (Kehf)

 Siz, Beni zikredin ki ; Ben de, sizi zikredeyim.                                         (Ahzab)

 Kim, Allah’a (c.c) tevekkül ederse ; O, ona  yeter.                                  
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(Talak)                                                   

 Ölüm dahi, hayat gibi yaratılmış ve hem bir nimettir.                             (Mülk)

 İnsanları arkadan çekiştiren ; gözle, kaşla alay edenin, vay haline.      (Hümeze)

 Eğer, yerde ve gökte ; Allah’tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ; ikisininde 
 düzeni bozulurdu.
 Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah (c.c) ; onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
 (Enbiya)

 Biz emaneti ; göklere, yere ve dağlara sunduk ; onu yüklenmeden
 kaçındılar, ondan korktular ; onu insan yüklendi, doğrusu o ; çok zalim, 
 çok cahildir.                                                                                                  (Ahzab)

 Şüphesiz, Allah ; insanlara çok şefkatli ve merhametlidir.                    (Hac - 65) 

 Andolsun, içinizden size öyle bir elçi geldi ki ; sıkıntıya uğramanız, ona ağır gelir. 
 Size düşkün ; müminlere şefkatli, merhametlidir.                             (Tevbe - 128.
Ayet)                           

 Ne kadar da az, şükrediyorsunuz.                                                             (A’raf -10)

 Ey iman edenler ! Yahudileri ve Hırıstiyanları ; dost edinmeyin.        (Maide - 51)
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 ( HAC’LA İLGİLİ TESBİTLER …)

*     Allah’ın, (c.c) misafiri olma şerefi … ( İnsan’ın, sevinçten teninin ; çatlaması gerekir.)

*     Geçmiş günahların, kul hakkı hariç ; affı müjdesi …   

*     Kabe’yi ilk gördüğünde, yapılacak dua’nın ; makbuliyet derecesi … 

 Endonezya’lısı … Malezya’lısı … Mısır’lısı … Pakistan’lısı … Sudan’lısı…
 Cezayir’lisi … Afganistan’lısı … Bosna’lısı … Çeçen’i … Mekke’lisi … Medine’lisi.  

 Kısaca ..... Dünya müslümanlarıyla, tanışma görüşme imkanı …

*     Yeryüzünün, en faziletli yeri olması … (Kabe’deki namaz ; yüzbin kat, daha sevaplı.)   

 -    Allah’ın (c.c) evi Kabe, o mübarek topraklarda.

 -    Kur’an-ı Kerim, o mübarek topraklarda ; nazil oldu.

 -    Peygamber Efendimiz, (s.a.v) o topraklarda doğdu, yaşadı ; rahmetli oldu.

 -    Hz. Adem ve Havva annemiz, o topraklara indi …

 -    Hz. İbrahim ve hacer annemiz, o topraklarda …

 -    Hz. Ebubekir - Hz. Ömer ve Hz. Osman (r.a) ; o topraklarda yatıyor.

 -    Hz. Fatma - Hz. Hatice - Hz. Aişe (r.a) ve diğer annelerimiz ; o topraklarda yatıyor.

 -    Hz. Hamza - Hz. Hasan (r.a.) ve Efendimizin  diğer yakınları ; orada yatıyor.

 -    Bedir - Uhud - Hendek şehitleri ve binlerce sahabi ; o, topraklarda yatıyor.

 HAC DA VE UMRE DE HİSSEDİLEN ; BAZI DUYGU VE BİLGİLER …

-    İhramlı iken, doğarken bir parçalık beze sarıldığımız gibi ; ölünce de, bir parçacık     
 beze sarılacağımızı ve makam, mülk, şöhret’in … Boş ve aldatıcı olduğunu ; 
 Düşünmemiz ve unutmamamız gerektiğini …(!)
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-   Safa Merve arasında, say yaparken ; Hz. Hatice annemizi anımsarken, aynı zaman da 
 günahlarımızla, acz ve fakrımızla ; yüceler yücesi Rabbimizin kapısında, bir an olsun
 ümidimizi kaybetmeden ; koşuşturmayı anımsamak …

-  Her yıl yalnızca, 1.000 müslümandan  1’i ... hacca gidebilme mutluluğuna
erebiliyor.                                                                       
 ( O mutluluğa erenlere, Ne Mutlu …)

-   Endonezya ve Malezyalılar’ın, yaş ortalaması 25 - 30 cıvarı. 
 Ayrıca, kültürleri ve  kibarlıklarıyla da ; ilgi ve sempati topluyorlar.

 ( Maalesef, Türk hacılarının yaş ortalaması ; halen,  50 dolaylarında …)

 -    Arafat’ta ise; Peygamber Efendimizin (s.a.v) veda haccında ; 124 000 cıvarıdaki       
 Sababe-i Kirama buyurduklarını … tefekkür etmek.

 -    Hz. Adem ve Hz. Havva annemizin ; yeryüzüne indirildikleri yerde, duygulanmayı …

 -    Mahşer’i ve kıyamet’i düşünmeyi …

 -    En önemlisi ise ; Arafat’ta duaların reddolunmayacağı, ve hatta bunu düşünmenin    
 bile ; vebal olacağı müjdesiyle …

-     Yüceler yücesi Rabbimizin, engin rahmet’ i karşısında …
 Af dilemek … Şükretmek … Şükretmek …

-     Ramazan umresinde; Mekke’li ve Medine’li Müslümanların ; Ramazan boyunca,  
 Her gün … 1 milyon insana, verdikleri iftarlar.

 (MEDİNE’LİLER, sevabını bildiğinden ; iftarına katılmanız için, adeta YALVARIYOR.)

 Hacı … (!)
 -   İhlas’ıyla …
 -   Hayır severliğiyle …
 -   Yaşayışıyla …
 -   Merhametiyle …
 -   Cömertliğiyle …        Örnek insan olmalıdır.

*    Hac’ın  makbuliyeti … gidiş ve dönüş arasındaki ; yaşayış ve davranış farklılığıyla,  
 belli olur .   

*    Bir Hacı, ne kadar ami (ilmi kıt) olursa olsun ; mertebeler kat etmiş, veli gibidir.              
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 (Bediüzzaman Hz.)

*    MEKKE,  ( 1 517 - 1 917 ) arası … 400 yıl ; Osmanlı yönetiminde kalmıştır.

*    Peygamberimizin (s.a.v) doğduğu ev, Mevlid sokağında olup ; 1 957 yılında orjinali  
 yıkılarak, yerine bugünkü kütüphane yapılmıştır.

*    Hz. Ebubekir’in evi de, 1 994 yılında yıkılarak ; bugünkü, Hilton oteli yapılmıştır.

*    Mekke ve Medine’de cinsellik ; adeta tatile çıkmış … (!)

*    Medine’liler, mutlu insanlar çünkü ; TEVBE ve HAŞR surelerinde, övülmüşler.

*    Bedir … Medine’ye 150 km. mesafededir.         ( Müslümanlar … 14 şehit vermiş,   
 müşriklerin kaybı ise…52 kişi olmuş.)
*    Mekke ……… 29 Ekim  1 916  yılında ;
 Medine ………13 Ocak  1 919  yılında ;             Osmanlı idaresinden ayrıldılar …

*   Mekke -  Cidde   ………    72 km.
 Mekke - Medine ………  450    “
 Mekke - Arafat ……….     20    km.   
 Arafat - Müzdelife  ……      8     “
 Müzdelife - Mina ……..       5     “
 Mina - Mekke …………      7     “

 Mekke - Hira Magarası …  2    “        ( Yüksekliği yaklaşık … 650 m.)
 Mekke - Sevr        “              4     “        ( Yüksekliği       “       … 750 m.)

*   Eskiden, hacca gitmek zor ; muhafazası kolaydı. 
 Şimdi ise, hacca gitmek kolay ; muhafazası daha zor.

*   Hacca giderken, kabe’yi değil ; Sahib-i Kabe’yi, niyet ederek gitmeli.

*   Mekke ve Medine’de, tesettürsüz bayana rastlanmıyor. Esnaf da, vergiyi ; bilmez gibi.

*   Kabe’nin kapısı ile Makam-ı İbrahim arasında …  90 Peygamber…
 Safa-Merve arasında ise …………………………..   40 Peygamber, gömülüdür.”

 ( HAC VE UMRE ADAYLARINA … BAZI  ÖNEMLİ TAVSİYELER …)

1-)    OTELE VARIR VARMAZ, HEMEN OTELİN KARTVİZİTİNİ ; YANINIZA    
 ALINIZ…  ( OTELİNİ KAYBEDEN HACI, PERİŞAN OLUYOR.)

2-)    ÖZELLKLE, HACER-ÜL ESVED TAVAFINDA İZDİHAM OLUYOR. SAKIN   
 BÜTÜN PARANIZI O ZAMAN ; ÜZERİNİZDE TAŞIMAYIN…
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3-)    OTOBÜSLERE VE ASANSÖRE BİNİŞLERDE, İZDİHAM OLUŞUYOR. SAKIN,   
 ŞEYTANIN OYUNUNA GELİP ; BİRİBİRİNİZİ KIRMAYIN…

 ( ÖZELLİKLE, SEVGİLİ PEYGAMBERMİZİN ( S.A.V.) ; MEDİNELİYİ ÜZEN,                     
 BENİ ÜZER ; … İKAZINA DİKKAT.)

4-)    HASTA OLAN HACILAR, SOĞUK ZEMZEM YERİNE ; ÜZERİNDE, MAVİ  n     
 ARAPÇA ILIK ZEMZEM YAZILI ; BİDONLARDAN İÇMELİLER …

 AYRICA, HASTA OLANLAR ; HEM KABE’DE, HEMDE MESCİDİ NEBEVİ DE    
 VANTİLATÖR VE SOĞUTUCU BULUNMAYAN TERAS KATLARIN  
 GÖLGELİKLERİNDE ; İBADETLERİNİ, YAPMAYA ÇALIŞSINLAR … 
 YOKSA, UZUN SÜRE HASTALIKLARI ; DEVAM EDEBİLİR

5-  MEDİNE’DE OTELİNİZDE ABDESTİNİZİ ALIP, UMRE NİYETİYLE KUBA MESCİNE GİDİP,
2 REKAT NAMAZ KILARAK VE BUNU ZAMAN ZAMAN TEKRARLIYARAK,
 HEM KENDİNİZ, HEMDE YAKINLARINIZ İÇİN ; BOL UMRE YAPMAYI UNUTMA 

 FAYDALI OLMASI  VE DUALARINIZ, ÜMİDİYLE ;
 MEVLÜT   GÜRKAN

 ŞAİR NABİ’NİN ; TEESÜR NA’ATI …..

 1 678 yılında, Hac seyahati için İstanbul’dan yola çıkan ; Osmanlı devlet adamları ve paşa’sının
kafilesinde ; şair Nabi de bulunmaktadır. Haftalarca süren yolculuk sonunda kervan,  Medine-i
Münevvere yakınlarında, konaklar. 

 Bu sırada uyuyan paşa’nın ayaklarını, Mescid-i Nebevi’ye doğru uzattığı fark eden Nabi 
teesüre kapılıp ; aşağıda ki  na’atı söyler. Paşa, uyanıp toparlanır ; üzüntüyle, konunun
aralarında kalmasını ister.

 İŞTE O MEŞHUR NAAT (ŞİİR) …..

 “  SAKIN, TERK-İ EDEPTE ; KUY-İ MAHBUB-İ HÜDA’DIR BU…  

 NAZARGAH-I İLAHİ’DİR ; MAKAM-I MUSTAFA BUDUR ”

 YANİ ;

 EDEBİ, TERKETMEKTEN SAKIN ; BURASI, ALLAH’IN (c.c) NAZAR ETTİĞİ ;  
 SEVGİLİSİNİN BULUNDUĞU, MAKAMI MUSTAFA’DIR BURASI ;  

 VE NA’AT, MEAL’EN ŞÖYLE DEVAM EDER.

 BU GÖKTEKİ YENİ AY, BABÜSSELAM KAPISININ ; YÜREĞİ YANIK AŞIĞIDIR,
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 AY’IN KANDİLİ, CEVZA YILDIZI BİLE ; IŞIĞININ NURUNU, ONDAN ALMAKTA, 

 BURASI, ALLAH’IN (c.c.) SEVGİLİSİNİN ; EBEDİ İSTİRAHATGAHININ,  
 TÜRBESİNİN BULUNDUĞU YERDİR, 

 VE FAZİLET BAKIMINDAN, CENAB-I HAK’KIN ; ARŞININ, BİLE ÜSTÜNDEDİR,
 BU TOPRAĞIN ZİYASINDAN, YOKLUĞUN KARANLIKLARI ;ORTADAN KALKTI 

 BÜTÜN YARATILMIŞLARIN, GÖRMEYEN GÖZLERİ AÇILDI ;
 ÇÜNKÜ, BU TOPRAK ; GÖZLERE, ŞİFA VEREN SÜRMEDİR,

 BU DERGAHA, EDEP ÖLÇÜLERİNİ GÖZETEREK GİR ; ÇÜNKÜ,

 BURASI, MELEKLERİN TAVAF ETTİĞİ VE PEYGAMBERLERİN    
 TECELLİ ETTİĞİ ; BİR MAKAMDIR.

 Kervan, sabah namazı vakti Medine-i Münevvere’ye girdiğinde ; minarelerden, o naat’ın
okunduğu duyulunca ; Nabi’de, paşa’da ; şaşkınlığa uğrar. Müezzine, koşup sorarlar.

 ( Müezzinler, rüyada Peygamberimizden ; bu naatla, ümmetimden Nabi’yi karşılayın   
 diye emir aldık deyince ; Nabi, sevinçten BAYILIR …)

*           Peygamber Efendimiz, (s.a.v) peygamber olduktan sonra ;

 Mekke’de …. 12 yıl … 5 ay … 13 gün

 Medine’de …   9   “      9   “        9   “     yaşamıştır…

 ( Mekke’den - Medine’ye hicreti de ; … 12 gün sürmüştür.)

 MESCİD-İ HARAM HAKKINDA BAZI BİLGİLER…

 -   Bina içi  alanı   ……………………     190.000  m2        
 -   Bina avlu  “      ……………………       88.000    “
 -   Teras katı “      ……………………       61.000    “ 
 -   Kabe iç     “      …………………....             145   “
 Bütün alan toplamı   ……………..      361.000   m2
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 -   Aynı anda namaz kılma adedi   …..    1.000.000   kişi
 -   Minare sayısı   ……………………..                  9   adet

 -    Kapı sayısı   ( 51’i …  girişe müsadeli ) …     99   ad.
 -    Ana kapılar (Babü’s selam - A.Aziz - Umre )  3    “

 -    Merdiven     ( 13 sabit ….. 7 yürüyen )   …     20    “
 -    Vantilatör sayısı   ………………………..   8.000    “
 -    Ampul sayısı   …………………………… 55.000    “

 MESCİD-İ   NEBEVİ   HAKKINDA   BAZI   BİLGİLER …

 -   622 yılında yapılmış olup ; 9 defa, genişletilmiştir.
 En son genişletilme, 1984 yılında yapılmış ; 10 yıl sürmüş, 1994 yılında tamamlanmıştır.    
 ( Son 6 minare, bu son genişletmede ilave edilmiş ; sayı, 10’a çıkmış …)

 -   2.100 adet, mermer sütunu mevcut olup ; her sütun arası,  6 m. dir.
 -  Mescid-i Nebevi, klima sistemiyle serinletilirken ; Mescid-i Haram ise, vantilatörlerle …

 -  Mescid-i Nebevi’nin iç alanı …100.000  m2  (Mescid-i  Haram’dan …90.000 m2 küçük.
)                                                                                                                                                       
                                              
 -         “              "     dış alanı  …  235.000    “   (Mescid-i              “     … 147.000 m2 büyük. )     
-  Mescid-i Nebevi’nin teras alanı …67.000  m2  ( Mescid-i  Haram’dan …6.000 m2 büyük)      
-         “         “         Toplam alanı ...  400.000     “ ( Mescid-i       “           … 39.000 m2   “       )

-   Mescidin içinde  ……    180.000 kişi
-          “        terasında …     90.000     “
-          “       avlusunda …   430.000     “ Toplam, 700.000 kişi ; aynı anda, namaz kılabiliyor.

-   Mescidin minare sayısı … 10   Adet    (Mescid-i Haram’dan … 1 fazla)
-          “        merdiven  “   … 24      “       (18 sabit … 6 yürüyen merdiven)
-          “        kapı          “   …  81      “       (Mescid-i Haram’dan … 18
eksik)                                           

“ Babü’s Selam, Peygamberimizi (s.a.v) ziyaret kapısı ... Babü’l Baki ise, çıkışı kapısı. ”    

 RAMAZAN UMRESİ YAPANLAR …

-   Peygamberimizin (s.a.v) buyurduğu ; “ Benimle, hac yapmış gibiler ; müjdesini. “

-   Ramazan orucu    ;   O Mübarek Topraklar da, geçirmenin mutluluğunu ;

-   Kadir gecesini      ;             “                  “                      “                  “
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-   Bayram namazını ;            “                  “                      “                  “    
 Nasıl Unutabilirler.

-     HACILAR … MEKKE’ de ;  

 KABE-İ MUAZZAMA’YI … Hira ve Sevr  mağarasını …Cennet-i Mualla mezarlığını …  
 Sefa-Merve’yi … Zemzem’i … Arafat’ı …Müzdelife’yi … Mina’yı … 

 Lebbeyk Allahumme Lebbeyk ; nidasını …( Buyur Allah’ım Buyur ; davetine geldim ...) 
Hacı Sabır - Hacı Sabır … Tarik - Tarik  (Yol ver)  sözünü ... Türk hacılarının kaldığı … 
 Kaldıkları ; Mesfele – Aziziye – Cin Semtlerini … 

 -    MEDİNE’de ise ; 

 MESCİD-İ  NEBEVİ’Yİ … Baki Mezarlığını … Kuba Mescidini … ( 3 km. mesafe de)     

Uhud Şehitliğini … Bilal-i Habeş camii’ni  ve  Türk hacılarının kaldığı ; Kurban semtini,

 KOLAY KOLAY ; UNUTAMAZLAR …

 RİSALE-İ NUR’DAN VE BEDİÜZZAMAN HZ. TESPİTLER …

 ” İnsan için en mühim dava ; imanı kazanıp, kaybetme davasıdır.”

 ” Her söylediğin, doğru olmalı ; fakat, her doğruyu her yerde söylemek ; doğru 
 değildir.”

 ” Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkilabı içinde, en yüksek gür seda ; islamın sedası,  
 olacaktır.”

 ” Kâinatta ; tesadüfe, tesadüf etmek ; imkânsızdır.”

 ” Dünya hayatının, 1.000 yıllık mesudane hayatı ; Cennetin, bir saatlik keyfine   
 mukabil olmadığı gibi, Cennetin dahi 1.000 yıllık zevki, Cenab-ı Hakkın zatını, bir  
 saatlik görmenin keyfine ; mukabil değildir.”

 ” Anneler, şefkat kahramanıdır.”

 ” Musibetler, insanı dergah-ı ilahiyeye sevk etmek için ; birer, kader kamçısıdır.”

 ” Kişi ; mesleğim haktır veya daha güzeldir” diyebilir. Ama ” Hak, yalnız benim  
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 mesleğimdir veya yalnız benim mesleğim güzeldir ” diyemez.”

 ” Adalet, bazen zulüm içinde ; tecelli eder.”

 ” Allah’ın (c.c) isbatına, insan vücudu ; kafidir.”

 “ Hakiki bir müslüman, hiçbir zaman ; anarşist olmaz.”

 “ Ayet ve hadisdeki tefsir, onlardaki hüsnü ve belağatı ; göstermez.”

 “ Güzel gören, güzel düşünür ; güzel düşünen, hayatından lezzet alır.”

 “ Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye ; lüzum yoktur.”

 -       Risale-i Nur talebelerinin, “KIYAMETE KADAR”, Nur cemaatinin yapacağı  
 hayır ve dualara ; hissedar olacağı  müjdesi …

-        Hakiki bir dindar, siyasetçi olamaz ; siyasetçi de, hakiki bir dindar  
 olamaz tespitiyle ; talebelerini siyasetten, şiddetle men etmesi   …

-        Türk milletine, kılıç çekilmez demesi …

-        Irkçılığın, BÜYÜK BİR TEHLİKE olduğuna ; dikkat çekmesi.

-        Bediüzzaman Hz.’lerinin, bütün serveti ; bir eliyle, taşıyacak kadardı …
 O, karşılıksız hediye kabul etmemeyi ; prensip edinmişti …

 Tel’if ettiği Risale-i Nur eserlerini de ; ücretiyle, satın alırdı. (Latin harfl. öğrenmedi.)

-         Bizi dünya hayatından, ecnebileri ahiret saadetinden mahrum eden ; islamiyeti,  
 yanlış anlamaktır.

-      “ Cinler, insanlardan önce ; yeryüzünün halifesiydi ve insanların sonra, şuurlu en  
 mühim varlıklardır.”

-      “ Enaniyet (benlik), asrın hastalığıdır.”

-       “Harama bakmak, unutkanlık verir.”

-       “En müdhiş hastalık, asabiliktir.”

-       “Fena bir adama “ İyisin iyisin denilse iyileşmesi”, iyi adama ” Fenasın      
 fenasın” denildikçe ; fenalaşması, çok vuku bulmuştur.”
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-      “ Kabirde, çoğu azablar ; gençlik su-i istimallerinin neticesidir.”

-      “ Kadere, karşı gelen ; başını, örse vurur.”

-      “ İman ile küfrün arası, yoktur.”

-      “ Mevlid, faydalı ve güzel bir adettir.”

-      “ Kadere iman, ye’sin ve hüznün ; ilacıdır.”

-      ” Eskiden, bir adam devleti idare ediyordu ; ama, şimdi bir meclis idare edebilir.”

-      “ Bazı bedbahtlar, başlarını mezhebler zincirinden ; çıkarmak istiyorlar.”

-      “ İslamiyet ve insaniyet ; muhabbeti gerektirir.”

-      “ Musibete, en çok maruz kalanlar ; insanların iyileridir.”

-      “ Din, HER TÜRLÜ IRKÇILIĞA ; karşıdır.”

-         Vesvese, ehemmiyet verdikçe şişer ; önem vermedikçe, söner.

-         Tarafgirane siyaset, karşısındaki meleği ; şeytan gösterir.

-         Türk milletinin, Peygamberimizin (s.a.v) övmesine mahzar olduğu ; bir gerçektir. 
 Örneğin ;  “ Fatih’in, İstanbulu almasıyla ilgili ; Hadis-i Şerif ”

-         Amele güvenmek, kibirdir. İnsanı, dalalete atar.”

-         Boynumuzda bir akrep olsa ve ısırmadan atılsa ; nasıl, memnun oluruz.  
 Hatalarımızı da, öylece kabul edip ; minnettar olmalıyız.”

 İMAN  TEVHİDİ ,
 TEVHİD TESLİMİ,

 TESLİM TEVEKKÜLÜ,
 TEVEKKÜL DE …2 CİHAN SAADETİNİ ; NETİCE VERİR.
 ( BEDİÜZZAMAN HZ.)      

-        Allah, (c.c)  sevdiği kuluna ; Dünya’yı, çirkin gösterir.  (Mektubat …23.
Mektup)                                  
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-        Hiçbir şeyin, ifradı (Aşırılığı) ve tefridi (Normalden aşağısı) ; iyi değildir. (Lema-31)

-        Hastalık, ihsan-ı İlahi’dir.                                                             (Lemalar-208)

-        Nur talebeleri, imanla ; kabre girecekler.                                    (S. Tast. Gayb-84)

-       Risale-i Nur, küfre karşı ; İslam’ın, son ordusudur.                    (S. Tast. Gayb-32) 

-       İnsana verilen sermayenin, 10’da 9’u ; Ahiret içindir.                  (M. Nuriye-189)

-       İsrafta hayır, Hayırda da ; israf yoktur.                                         (Lemalar-148)

 RİSALE’ İ NUR’ DAN ; PARILTILAR…
 (Ahmet Akgündüz ün ezberlenen ;Vecizeler eserinden …)

 1-)   Refika’i hayatını, (Hayat arkadaşını) rahmet-i ilahiye’nin ; münis, latif bir hediyesi  
 olduğu cihetiyle sev. Nikah, nevin bekası içindir.

 2-)    Kalplerin, en latifi en şefkat’lisi ; kadın kalbidir. Erkekler, bu konuda ; onlara  
 yetişemiyorlar. Kadınlarda, sefahette hiçbir vecihte ; erkeklere yetişemezler.

 3-)  Akliyat, (Akıl ilimleri- felsefe) çok fakir ve dardır. Pek çok hakikata karşı, kısır olur.  
 Kavrıyamadığın’dan, hakikat değildir der, reddeder. Bunlarla uğraşanlar, emraz- ı  
 kalbiye’ye (Kalbi hastalıklara), müptela olur.

4-)   İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bütün validelerin  
 şefkatleri ancak, bir rahmet’in, tecelli parıltısıdır.

5-)   Baba, ne kadar haksız olsa da ; oğul, onun rızasını ; tahsil etmeye mecburdur. 
 Oğul da, ne kadar serkeşte olsa ; Baba, şefkat-i fıtriyesini ; ona karşı, esirgemez ve  
 esirgememeli.
 Pederine isyan eden, onu rencide eden ; insan bozması, bir canavardır.

6-)   Lisan-ı Arapta bulunan, çoşkunluk yükseklik - meziyet - kuvvetlilik, diğer lisanlarda  
 yoktur.

7-)    Her şeyi maddede arayanların ; akılları gözlerindedir. Göz ise, maneviyat’ta kördür.

8-)    Tarih, bize gösteriyor ki ; İslam’a ne derece temessük edilmiş (tutunulmuş) ise ;   
 terakki edilmiş, ne vakit din’de zaaf gösterilmiş ise de ; tedenni (alçalmak) edilmiştir.

9-)    İslamiyetin  % 99’ u ; ahlak- ibadet- ahiret ve fazilet’e aittir. % 1 nisbeti ise, siyasete  
 aittir. Onu da, ulul’emirlerimiz (Yöneticilerimiz) düşünsün.
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10-)  Her bir müslümanın, her sıfatı müslüman olması  lazım olmadığı gibi ; her bir  
 kafir’in dahi, bütün sıfat ve sanatları ; kafir olmak, lazım gelmez.

11-)   Avrupa ve Amerika, İslamiyet’e hamiledir. Günün birinde ; bir İslami devlet 
 doğuracak.

12-)   Gençlik damarı, akıldan ziyade ; hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akibeti  
 göremez, bir dirhem hazır lezzeti ; ilerdeki, bir batman lezzete ; tercih eder.

13-)   Hüsün ve cemal ; görmek ve görünmek ister.

14-)    Cemiyete dahil olan, cemiyetin nizamını ; ihlal etmemek, gerekir.

15-)    Hak’kın hatırı ali’dir, hiçbir hatıra ; feda edilmez.

16-)    Hastalıkla geçen bir ömür, Allah’ tan (c.c) şekva etmemek şartıyla ; mümin için    
 ibadet sayıldığına, rivayet-i sahiha vardır.

17-)    Hıristiyanlık, islamiyete ; teslim olacak.

18-)    Kader’in her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer’de, hayırdır ; çirkinlikte      
 güzeldir. 
 “ Kader’e iman eden ; kederden, emin olur.” Kudsi düsturunu, kendine rehber et.
 Kader’i tenkit eden, başını demir örs’e, vurur ; başını kırar. 
 Kader’e, iman eden ; gamlardan kurtulur.

19-)   Memuriyet ve emirlik reislik değil ; millete, hizmetkarlıktır.

20-)   Risale-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları aydınlatacak ; bir Mucize-i Kur’aniye’dir.
 İmanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu ; 
 Risale-i Nur’dadır. Risale-i Nur mesleği, tarikat değil ; hakikattir.

 Risale-i Nur’un hakikatları ; bu vatanın ve milletin ve asayişin, büyük bir temel  
 taşıdır.  Risale-i Nur yalnız bu vatan ve millet için değil, Alem-i İslam ve bütün  
 beşeriyetin  ihtiyacına cevap verecek ; bir külliyat olarak, telif edilmiştir.

21-) Sünnet-i Seniyye, edeptir. Hiç bir meselesi yoktur ki ; altında bir nur, bir edep olmasın 

22-)   Mazide, şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü ; kaza etmek, lazımdır.

23-)   Türk milleti, Asırlardan beri islamın bayraktarlığını yapmış, çok veliler yetiştirmiş  
 ve şehitler vermiş millet-i islamiyenin ; kahraman, bir ordusudur.
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 Türk milleti ; Müslümanlığın, göz bebeği ve baş tacıdır.

24-)   Risale-i Nur’da  626 Ayet … 1 060 Hadis’in yer almaktadır…

RİSALE-İ NUR’DAN ; VECİZ SÖZLER ESERİNDEN … (MEHMET ÖZÇELİK)

1-)  Vicdanın ziyası, Ulum-u diniyedir. (Din ilimleridir). Aklın nuru, Fünun-u medeniyedir.   
 (Fen ilimleridir)  İkisinin birleşmesiyle ; hakikat, tecelli eder.

 Ayrılma halinde, birincisinde Taasub ; ikincisinde de, hile ve şüphe ortaya çıkar.             
 (Münazarat- 72)
2-)  Rivayet ediliyor ki ; Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Buyurmuşlar ; 
 “Erkek çocuklarınızı seviniz” 
 Sormuşlar, “Kız çocuklarını, niçin istisna ettiniz ?” Buyurmuşlar ki ;
 “ Onlar, fıtraten (Doğuştan) sevimlidir.

3-)  Hadis-i Şerif’le, varit (erişmiş) olmuştur ki ; “ Bazen, bela nazil oluyor ; gelirken,  
 karşısına sadaka çıkar ; geri çevirir.”                                                              (Lemalar-95)

 BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HZ.’DEN ; ÖZLÜ SÖZLER …

1-)   İslamiyet, güneş gibidir. Üflemekle sönmez, göz yummakla ; gece olmaz. 
 Gözünü kapayan ; yalnız, kendine gece yapar.

2-)   Ahiret’te, seni kurtaracak bir eserin yoksa ; fani dünyada bıraktığın eserlere de,          
 kıymet verme.

3-)      Bana, sen şuna buna niçin sataştın ? diyorlar. Farkında değilim, karşımda  
 müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor ; içinde evladım yanıyor,     
 imanım tutuşmuş yanıyor.
 O yangını söndürmeye, imanımızı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni  
 kösteklemek istemişse ; ayağım ona çarpmış, ne önemi var. ?

 Dar düşünceler, dar görüşler. Ben, cemiyetin iman selameti yolunda ; dünyamı da  
 feda ettim, ahretimi de…Gözümde ne cennet sevdası ; nede cehennem ; korkusu var.

 Türk cemiyetinin imanı namına ; bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’anımız,  
 yeryüzünde cemaatsiz kalırsa ; Cenneti de istemem, orası da bana ; zindan olur.

 Milletimin imanını selamette görürsem ; cehennemin alevleri arasında, yanmaya    
 razıyım. Çünkü, vücudum yanarken ; gönlüm, gül gülistanlık olur.

UNUTMA Kİ, HERKES SANA ; KABİR KAPISINA KADAR, ARKADAŞLIK EDER.
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