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 TARİHİ VE İLMİ TESPİTLER …

 DESTANLAŞAN  ÇANAKKALE … ESERİNDEN

*     Her yıl yaklaşık 10 000 Anzak gencinin, binlerce km. yol katederek Avustralya’dan -  
 Yeni Zelanda’dan gelerek … 24 Nisan akşamı, bu topraklarda yatan dedelerini anmak  
 için ; Anzak koyunda sabahlamaları …

 Ellerinde İncil’leri; su bellerine ulaşana kadar denize girip, sırtlarını denize yüzlerini karaya
çevirerek dedeleri gibi karaya çıkıp ; onlar için dualar ederek, o günleri tekrar yaşatmaya
çalışmaları …

 Halbuki, Bizim Şehitlerimizde ; gençlerimizin  bundan çok daha güzelini yaparak, onları İstiklal
marşıyla …Dualarımızla …Fatihalarımızla, o gece sabahlayarak anmamızı ;  çok ziyadesiyle
hak ediyorlar ve bekliyorlardır …

*     Düşman kuvvetleri Çanakkale bölgesine ……………27   Muhrip
 18    Zırhlı
 12    Kruvazör
 87    Nakliye gemisi
 222   Çıkarma gemisi

 12   Denizaltı
 1   Uçak gemisi
 36   Mayın gemisi
 2   Hastahane gemisi
 506   Top

 42   Uçak

 İngilizler ………….. 400 000 Asker ( Anzak – Senegal - Hindu vs. dahil )
 Fransızlar …………   80 000    “       ile ; yığınak yapmışken …

 Türk askerinin elinde ise ; Bazıları hurdaya ayrılmış savaş gemilerinden alınan toplar, Nusret
mayın gemisi ve 26 mayını ile ; az miktarda silah ve cephane mevcuttu.

*   Bir Japon heyetine, kendi gençlerine milli şuuru nasıl kazandırdıklarını ve bizde de aynı
şuurun oluşması için, yapılması gereken şartlar sorulunca ; aynı heyet yudumuzda bir çalışma
yaptıktan sonra ; neticeyi yetkililere iletmiş … 

 Gençlerinize, yeteri kadar ; “ Milli Şuur ” veremiyorsunuz … ! 
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 Örneğin, Gerçektende bu gün gençlerimizin büyük bir bölümü ;Çanakkale savaşları ve
şehitlerimizin verdiği büyük mücadelenin ; önem ve şuuruna, yeterince sahip değil …

*  Çanakkale şehitlerimizden, 22 000 kişinin halen İstanbul’daki Edirnekapı mezarlığında
yattığını ; acaba halkımızın, yüzde kaçı biliyor. ?

*   Çanakkale savaşına gönüllü olarak katılan Galatasaray Lisesi öğrencilerinin ;       
 hiçbirinin, katıldıkları taaruzdan geri siperlerine dönemeyerek ; şehit olmalarını anlatan o
birlikteki Azman dedenin … yüzleri hala, gözümün önünde deyip ; ağlaması …
*   İngilizlerin “ Norfolk Kraliyet Alayı’nın ” 1 Albay - 16 subay - 250 askeriyle ormanlık bölgeye
girdikten sonra, ortadan kaybolması ; halen esrarengizliğini koruyor.

 İngiliz hükümeti, 1 918 yılında resmi bir yazı ile bilgi istiyor. Bizden aldıkları cevapta ilginçtir,
bahsi geçenler ne bizce esir alınmıştır ; ne de, bizde ölüm kayıtları vardır.

*    İngiliz sömürgelerinden getirilen müslüman askerler ( Hintli ve Senegalli ) ; Osmanlı mevzi
taraflarından ezan sesini duyunca, savaştıkları tarafın müslüman olduğunu anlayınca ; isyan
ederek savaşmak istemeyince, geri hizmete alınıyorlar.

*    Öğretmen İffet hanım anlatıyor ;

 1960-1961 yılında, Edirne öğretmen okulundan mezun oldum. Gelibolu’nun Eceabatı’nın
Alçıtepe köyüne atandım. Köylüler bana, hocam bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır, onlar
için bol dua edin dediler ve bende tavsiye üzerine ; dua etmeye devam ettim.
 Bir gece, yüzlerce atın nal sesleriyle uyandım,komşuma sorunca ; kızım korkma sen onlara dua
ettiğin için, bu duruma şahit oldun ; dua etmeyi bırakırsan ; bir daha o şehitlerle ilgili duruma,
muttali olamazsın dedi.  Ve dediği gibi de oldu …

*     Medine’ye gelip, Sevgili Peygamberimizi (s.a.v) kabrinde göremeyen bir gönül ehlinin ;
teesüründen ağlaması ve bu duruma şaşıran türbedarın, o gece rüyasında   
 Peygamberimizin ona ; “ Evlatlarım Çanakkale de güç durumdayken, onları yalnız bırakamadım
; o yüzden kabrimde değildim.”  Buyurması …

*     İngiliz savaş gemilerinin bombardumanı sonucunda, bataryanın kalan tek topununda vinci
kırılınca ; Koca Seyyid, dualar okuyarak, 276 kğ’ lık mermiyi kaldırarak ; topun basamaklarını
çıkar...
 ( Hatıralarında, kemiklerimin çatırtısını ; duyuyordum demiş …)

 Atılan bu mermi, onların en büyük “ Ocean Zırhlısı “ saf dışı bıraktı ve denizde bir can pazarı ;
yaşanmaya başladı …

 Hadiseyi öğrenen Cevat paşa ; onu onbaşılığa terfi ettirip, tebrik ettikten sonra ona mermiyi
tekrar kaldırtmak istemiş, fakat o ne kadar uğraşmışsa da, yerinden oynatamamış ve komutana
şunu demiş ; paşam, ben o zaman bu mermiyi kaldırırken ;  
 Allah’ın feyziyle, dopdolu idim … cevabını vermiş.
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 Seyyid onbaşı anlatıyor ;

 9 yıl askerlik yaptıktan sonra, bir gece terhis olup köyüme geldim. Saçım sakalım biribirine
karışmıştı. Acaba annem, babam hala sağ mıydı ? Eşim beni oturup bekliyor muydu ? 
Çocuğum, babasını tanıyacak mıydı ?

 Doğduğum, büyüdüğüm evimin önüne gelince ; kapıyı tanıyıvermiştim. Şu kapı Hasan dayımın
evinin kapısı, şu da teyzemin. Kapıyı çalınca “ kim o “ seslenenin annemin sesi olduğunu ; 9 yıl
sonra hatırlayıverdim. Baktım ki ; vefalı eşim de, beni bekliyor ve kızım 9 yaşına gelmiş … 

 Ama, maalesef babamla helalleşemedim ; o 2 yıl önce, vefat etmiş …
 Babamla da, mezarına giderek ; helallaşmeye çalıştım … 
 1936 yılında, Atatürk Edremit’e gidiyor ve koca Seyyid’i soruyor. Onu, traş edip nahiye
müdürünün elbisesini giydirerek ; onun, karşısına çıkarıyorlar. Paşam, sizin geldiğinizi haber
verdiler, çok sevindim. Bana da, bu elbiseyi giydirdiler. Diyor…

 Seyyid Onbaşıya, ne yeterince devlet, ne de millet ; sahip çıkmıştır. O, odunculuk ve
kömürcülük yapıp ; geçimini temine çalışmış ve sonra amansız bir hastalığa yakalanıp, 1.939
yılında, Hak’kın rahmetine kavuşmuştur... 
 Köyünün adı da sonradan ; “ Koca Seyyid “ olarak, değiştirilmiştir.    Ona da ; 

 Diyarbakır’ın bağrından çıkıp, bu aziz vatan ve millet için cephelerin birinde şehit olan ; mezarı
hala bizce meçhul olan, Sevgili HASAN AMCAM ’a ve diğer aziz şehitlemize de ;   
 RAHMETLER DİLİYORUZ …

*     Ahmet Rıfkı bey, Vefa lisesinde Fransızca öğretmeni iken ; gönüllü olarak Çanakkale
savaşına katılır. Gitmeden öncede, mahallenin bakkalı Selahattin efendiye uğrayıp ; ben
dönene kadar, annemi erzaksız bırakma der. 

 Orada şehit olunca, bir yakını borcu ödemek için bakkal’ın yanına gelip ; borcu ödemek
isteyince ; Bakkal, parayı kabul etmiyor, “ Bu hesap, Ahmet Rıfkı’nın kanıyla ödenmiştir.”
şeklinde ; 
 Defterdeki, kırmızı kalemle yazılmış ; bakkalın bu yazısıyla karşılaşıyorlar.

 ÇANAKKALE SAVAŞLARI İÇİN NE DEDİLER …

*   Çanakkale savaşı için ; mahkemede sorgulanıp, bunalan İngiliz Deniz Bakanı Çörçil ;

 “  Anlamıyor musunuz, biz Çanakkale de Türkler ile değil ; ALLAH ile harp ettik … 
 Tabii ki ; yenildik. diyor

*    Akdeniz Birleşik Kuvvetler Komutanı olan, İngiliz generali Hamilton ise, şöyle der ;
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 “   Bizi, Türklerin maddi gücü değil ; manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü, onların  
 atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz, gökten inen güçleri ; müşahade ettik …” 

 ÇANAKKALE  SAVAŞLARI ;

 Deniz savaşlarında - ( 3 kasım 1 914 - 18 mart 1 915) .....  4 - ay … 15 - gün 

 Kara savaşlarında - (25 nisan 1 915 - 9 ocak 1 916) .........  8 - ay … 14 gün olmak üzere    

 Toplam … 12 ay - 29 gün sürmüş ve yaklaşık ; 253 000 vatan evladı, şehit olmuş …    

*   Osmanlı impatatorluğu, (1 453 -1 769) yılları arasında yaklaşık 320 yıl ; Dünya’nın en süper
devleti ünvanını korumuştur. 

 İngiltere ise, (1 769 – 1 936) yılları arasında yaklaşık 170 yıl ; süper devlet olmuştur.

 ABD’nin, Dünya üzerindeki etkisi ise ; 1 945 yılında sona eren 2.ci savaşından sonra,  
 hissedilmeye başlamıştır.
*  Mehmet Akif  “ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ “  için ne Söylüyor ?

 O ne müthiş tipidir ; savrulur, enkaz-ı beşer
 Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak

 Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor ;
 Bir hilal uğruna, Ya RAB ! Ne güneşler batıyor.

 Ey, bu topraklar için ; toprağa düşmüş asker !
 Gökten ecdat inerek, öpse o pak alnı ; değer,

 Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor ; TEVHİD’İ 
 Bedir’in aslanları, ancak bu kadar ; şanlı idi,

 Sana, dar gelmeyecek makberi ; kimler kazsın ?
 Gömelim, gel seni tarihe desem ; sığmazsın …

 Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber ;
 Sana, avucunu açmış duruyor … Peygamber… !!!

*   Düşman orduları tarafından, işgal edilen yurdumuzu kurtarma mücadelesi ; Atatürk ve silah
arkadaşlarının, 19 Mayıs 1919’ da ; Samsun’a ayak basmasıyla başlamış, 

 09.09.1922’de, Yunan kuvvetlerinin İzmir’de denize dökülmesiyle ; bu durum tam 
 3 yıl … 3 ay … 21 gün sonra ;         HALKIMIZA, BÜYÜK SEVİÇ YAŞATMIŞTIR …
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 SARIKAMIŞ FACİASI … ( 90 000 Yiğit evladımız ; donarak şehit oldu.)
 ( 22 Aralık 1 914 - 5 Ocak 1 915 )
*  Saraya damat olan ve kısa sürede ; yarbay’lıktan albay’lığa, oradan paşalığa terfi   
 ettirilen ve  sonra da harbiye nazırı ve başkomutan (padişah) vekili yapılan Enver paşa ;

 Alman savaş gemilerinin, boğazlardan geçişine izin vererek ; Almanların Rus kıyı mevzilerini
bombalamasıyla ; Osmanlı’nın, I. Dünya savaşına girmesine, sebep olmuştu …

 Bu defa da ; Erzurumdaki 3.cü ordumuzun yaklaşık 100 000 evladını, ağır kış şartlarına ve
komutanların itiraz ve istifalarına rağmen rusları kuşatmak ve Sarıkamışı geri almak için ; Allah
-u Ekber dağlarına, hareket emri verdirir.  
 ( Baharı bekleyelim diyen komutanlarını ; dinlemez…)

 Neticede, Enver paşanın ihtirası ve yanlış kararı neticesinde ; 90 000 kadar genç yiğidimiz,
yollarda donarak şehit olur. ve Sarıkamış’a ulaşabilen askerlerimizden ; 300 kadarı da, ruslar
tarafından şehit edilir ve esir alınır.

 2 hafta kadar süren bu direnişten, bir sonuç alamayan 10 000 kadar askerimiz ; tekrar karlı
dağları aşıp, soğuk ve aç kurtlara zaiyat vere vere ; geri dönerler.

 Bu durum üzerine İstanbul’a dönen Enver paşa, basına sıkı sansür uygulayarak ;
olayın uzun süre, saklı kalmasına sebep olur …
 Kendisi de, Mondros mütarekesinden sonra ; Cemal ve Talat paşalar gibi, yurt dışına kaçacak
ve 1 921 yılında da, Ruslarla girdiği bir çatışmada ; öldürülecektir.
 BABALAR DA, AĞLAR ; ESERİNDEN …

*       Genel de, hiç birimiz babamızı ; yeterince anlayamadık, yeterince sevemedik ...
 Baba’ya duymamız gereken sevginin önüne ; hep, başka sevgiler geçti.

 Babamızı çok sevmiş olabiliriz, ama babamız hayatta iken değil ... 
 Ya babamızı kaybedince, onun yokluğunun acısı ; bize öğretti, baba sevgisini ... 

 Ya bizde baba olunca anladık ; baba yüreğinin ne olduğunu …

 Kızlarda, el ocağına gidince anladı ; baba ocağının kadrini, sıcaklığını …

*      Yüreklerinde, dağ gibi sevgi taşısa da ; oğulları askere giderken de, kızları gelin  
 olurken de, hicranlarını içlerine gömer ; kabaran duygularını, bastırırlar …

 Çünkü atalardan … yanlış da olsa öğrenmişiz ya ; erkekler ağlamaz. !
*     Şu yeryüzünde, “ Babalar “ ne acıklı durumdadır. Güçlerine ve iktidarlarına  
 rağmen, duyguları bastırılmış ; bir ezilmişlik ve yalnızlık duygusu yaşarlar… 
 Nedense, evde ki son gelişmeleri de ; en son, babalar duyarlar.

*  “ Erkek, ekmeğini taştan çıkarır.”  kaidesince ; “ Ekmek, aslan’ın ağzında da olsa “  
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 o ekmeği bulup getirme asli görevi ; tabi ki, baba’nındır. 
 Eve gelince de, bir de huzur bulamazsa ; yandı, keten helvası … 

*     Bir gün, torunları olunca ; kısmi bir, özgürlük kazanacaklardır. 
 Dedelerin, torunlarına bunca düşkünlüğü ; nedendir acaba ?  Çocuklarına, yeterince    
 veremedikleri sevgiyi ve şefkati ; torunlarıyla adeta çocuk gibi oynuyarak, o bastırılmış   
 duygularının yumaklarını, çözmeye çalışırlar.

*     Ağlamanın, ayıp bir şey olmadığını ; çocuklarımıza tez elden öğretmeliyiz. Ağlama,  
 şefkat duygusunun da merhametin de; bir nevi tezahürüdür. 
 Hangi anne, baba ; çocuğunda şefkat duygusu ve merhamet olsun, istemez … ?

 Zaten, kişi ağlama duygusu bastıra bastıra ve desarj olmayıp ; hep içine atarak bir  
 gün bunun faturasını kendine, yakın çevresine ve topluma ; stres ve bunalım olarak ,
 kimi zaman kırma dökme, kimi zaman karşı gelme, bazen ; daha ağır şekilde yansıtabilir.

 En güzel örnek olan ; Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ;

-    Annesini hatırlar, ağlar …
-    Babasız büyüdüğüne, ağlar…
-    Kızı Hz. Fatma hariç, altı evladını kaybedince ; ağlar…
-    Vefakar eşi Hz. Hatice’yi anınca ; gözleri buğulanır…
-    Ağlayan bir yetimle karşılaşsa ; onunla ağlar…

 -     Miraç’ta gösterilen tablolar karşısında ; ümmeti için, ağlar…
 -     Uhut’ta şehit edilen amcası Hz. Hamza ve diğer sahabeleri için, ağlar…
 -     Cennet-ül Baki mezarlığını ziyaret edince ; kabristan ehli için, ağlar…  

 Ağlamak, kötü bir şey olsaydı ; Peygamber Efendimiz, (s.a.v) ağlar mıydı. ?

 BENİM  ANNEM  BİR  MELEK ; ESERİNDEN …

 -  Anne yüreği ; sevgi, şefkat ve merhamet duygusuyla harmanlaşmış ; bir zenginlik taşır.

-  Bütün sevgiler, genel de karşılık bekleyen ; bencilcedir. Ancak, anne’nin sevgisi  
 karşılıksız ve pazarlıksızdır.

-  Annelik sevgisinin özünü ; “Şefkat” diye, nitelendirebiliriz. Bu tür duygu, insanlığın 
 ulaşabileceği en yüksek duygulardan biri olup ; o da, annelerde zirveye ulaşmıştır.

-  Allah, (c.c) bu cennetsel hissi anne’ye vermiştir. Dolayısıyla ; anne’lik ilahi bir  
 duygunun, beşeri bir beden de ; tezahürüdür.

-  Başkasına gösterdiği tahammül ve kibarlığı, annesinden esirgeyen bir evlat, freni  
 patlamış kamyon gibi, bir yerlere çarpabilir ; ama yine de ciğeri yanan, anne olacaktır.
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-  Anne, çocuk değil ; toplumu doğurandır.

 Ebu Ümame (r.a) der ki ; Bir adam - Ya Rasulullah !  Ana, baba’nın evladı  
 üzerindeki hakkı nedir ?  diye sordu.

 Resul-ü Ekrem (s.a.v ) ; “Onlar senin, ya cennetin veya cehennemindir diye.“  Buyurdu…

 Diğer bir Hadis-i Şerif’te de “ Cennet, annelerin ayakları altındadır.” Buyuruyor…

-   Babamız bizi büyütmek için ; soğuk, sıcak, kolay, zor demeden çalıştı çırpındı, zahmetlere
katlandı da ; biz okuyalım,  bir meslek sahibi olalım da ; kimseye muhtaç olmayalım diye …

-  Annemiz ise ; bizi 9 ay karnında, yürümeyi öğrenene kadar  kucağında ve yaşamı boyunca da
; evladına olan sevgisi ve hasretini, hassas kalbinde taşıdı.

 Ona “ Şefkat Kahramanı “ yakıştırması … boşuna verilmemiş.

-  Anne - Baba’lık şerefli ve meşakatli bir görevdir. Evlatları ile ilgili dertleri ; onları evlendirmekle
de bitmiyor. Onlarla ilgili dünyalık görevleri ; ancak, başlarını toprağa koyunca biter. 

-   Allah’ın (c.c), bizlere olan emri  ; Onlara, “ Öf bile demekten “ kaçının ! 

-  Atalarımız da ;  onlar için …

“ Ana gibi yar olmaz “

“ Ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar “

“ Ana, başa tac imiş ; her derde, ilaç imiş 
 Bir evlat, pir olsa da ; ana’ya, muhtaç imiş. “   
 Sözlerini, yıllarca dilinden düşürmemiş …

-  Peki ; M. Fethullah Gülen Hocaefendi … onlar için, ne demiş ? 

 Anne kimdir ?
 “ Faniler arasında, en  muazzez varlıktır. O yeryüzün’de dolaşırken ; gökteki bir baş.
Cennet‘te, ayakları’nın altındadır. Papucu’nun tozu ; gözlere, sürme kadar aziz.

 Ayaklarına sürülen yüzler, arş eşiğindeki başlar kadar ; yüce‘dir. 
Ana, inleyen varlıktır. Bütün hayatı boyunca ; inceleyen ve sızlayan … !

 -  Gönenli Mehmet Efendi’de ; şu tespitte bulunuyor …

 “ Anne’nin topuğunu öpmek, Kabe’nin eşiğini öpmekten ; kıymetlidir.”
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 UNUTMAMAMIZ GEREKEN ; BAZI BİLGİLER …                 

-     Yüceler yücesi Yaratıcımız, ; insana, Kendi ruhundan, üflemiştir. 
-    Bu, ne muhteşem, bir şereftir. !

 Kur’an-ı Kerim’in bazı yerlerinde ; “ Onu, iyice biçimlendirip ; ona, Ruhumdan   
 üfleyince ; hep birden, hürmet göstermek için ; ona secde ediniz.”
 Buyruluyor.                                                ( Sad, 38/72 – Hicr, 15/29 )

 HALİT ERTUĞRUL’DAN NAKLEN…

-       Japonya’da, evlenmek için anne- baba adayının ; 18-20 kurs sonrası sertifika almayı
başarırsa ; evlenmeyi hak edebildiğini …

-       Yapılan bir araştırma da, 100 ateist’ten 86’sının, çocukluk yıllarında ; 
Allah’ın (c.c) azabıyla korkutulduğu, tesbit edilmiştir. (!) 

 (ANNE - BABA’NIN, BU KONUDA ; DİKKATLİ OLMASI  İSTENİYOR.)

*   BİR BABA EVLADINA … ŞU 3  ŞEYİ, VASİYET ETMİŞSE ;

1-)  NAMAZINI, İHMAL ETME … ( BUNU YAPARSA ; KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞIR.)

2-)  MUTLAKA OKU ... (DÜNYA VE AHİRET SAADETİNİN ANAHTARI ; ONDADIR.)

3-)  AZ YEMEYİ, ALIŞKANLIK EDİN … ( SIHHATLİ YAŞAMAYI ARZULUYORSA.)

 ONA, ÇOK ŞEY ; ARMAĞAN ETMİŞ OLUR … !!!

 ( MEVLÜT   GÜRKAN )

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) ; MUCİZELERİNDEN BAZILARI 

1-)  En büyük mucizesi, Kur’an-ı Kerim’dir ; Asırlara hitap edip, aydınlatıyor.

2-)  Şakk-ı Kamer olayı. Müşriklerin önünde, bir işaretiyle ; ay 2’ye ayrılıyor.

3-)  Bedir savaşından önce ; sahabelerine, haber veriyor. Burası Ebu Cehil’in,  
 burası Utbe’nin, burası Ümeyye’nin katl edileceği yerler. 

 Söyledikleri aynen çıkıyor ve sahabe bu olaylara ; aynen, şahit oluyor.

4-)  Resulullah (s.a.v), Hz. Eyyüb (r.a) ‘ın evine gittiğinde ; o, iki kişilik yemek yapmış.
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 Ferman ediyorlar ; 30 kişi gelip, yemek yiyip gitmiş. 60 kişi daha çağırmış   
 onlar da, yiyip gitmiş. 70 kişi daha daha çağırmış ; onlarda, yiyip gitmiş.
 Yemek, yine de artmış. Bu olay üzerine, bazı müşrikler ; müslüman oldu.

5-)  Hz. Enes anlatıyor ; Zevra bölgesindeydik, ikindi namazını kılacağız  
 abdest almaya yetecek su yok. Buyurdular, bir parça su getirdik ; ellerini   
 içine soktu, mübarek parmaklarından ; sular akmaya başladı ve 300 kişi   
 abdest  alıp, namazını kıldı.                                                              (Tirmizi)                      

6-)  Peygamberimiz (s.a.v) haber vermiş ; Kostantiniye (İstanbul) feth edilecek
 onu feth eden komutan, ne güzel komutan ; onu feth eden ordu, ne güzel  
 ordudur. Buyurmuş. Yaklaşık, 800 yıl sonra ; bu haber gerçekleşmiş.

7-)  Hz. Ali’ye hitaben, Buyurmuş ; Hz. İsa (a.s) gibi, seni bir kısım insanlar  
 çok severek ; bir kısmı da, nefret ederek ; helaka gider.

8-)  Hz. Ömer, sağ kaldıkça ; fitne çıkmayacaktır. Buyurmuş ; 
 Gerçekten de, Hz. Ömer, şehit edildikten sonra ; fitne, çıkmaya başlamış.

 9-)  Hz. Ebu Zerr’e hitaben, Buyurmuş ; “ Medine’den çıkarılacaksın, yalnız  
 yaşayıp ; yalnız öleceksin.” Bu mucizesi de, 20 yıl sonra ; gerçekleşmiş.

10-)  Resulullah (s.a.v) ağır hasta iken, başucunda ağlayan kızı Hz. Fatıma’yı  
 teselli etmiş ; “Ehli beytimden, en evvel sen vefat edip ; Bana ulaşacaksın.” Demiş.

 Bu mucizesi de gerçekleşmiş ; Hz. Fatıma, 6 ay sonra ; vefat etmiş.  

 Bir Hadis-i Şerif vardır. “ Söylemediğim bir sözü, Ben söylemişim gibi ;    
 bilerek uyduran, cehennem’de yerini hazırlasın.”                         (Buhari)

 Bu şiddetli tehdit karşısında, olmamış bir hadiseyi veya söylenmemiş bir  
 sözü ; sahabenin nakletmesi, mümkün değildir.

 Kaldı ki ; yalan, en büyük günahlardan biridir. Sahabe, bunu çok iyi bilir.

 Bu mucizelere şahit olan sahabeler ; adeta coşmuş, bu yüzden verilen    
 görevlerde ki ölümü, sefa görerek ; Dünya’nın, dört bir yanına koşmuşlar. 

 FETHULLAH GÜLEN HOCA EFENDİ  ; UYARIYOR …         

 *  Kişi, trafik kuralları ve hız sınırlarına uymaz da ; sebep olduğu trafik  
 kazasında, kendi kaybına sebep olursa, intihar ; başkasının can kaybı  
 nedeniyle de ahirette, cinayete sebep olma ; mesuliyetiyle karşılaşabilir… (!)  

( Şehir içinde : 50 km.   Şehirlerarasında : 90 km.  Otobanda : 120 km. hızı aşmamalıyız.)
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*   Bel  fıtığına yakalanmanın en önemli sebebinin ; özellikle ağır bir eşyayı kaldırırken    
 dizimizi bükmeden ; doğrudan kaldırmanın, sebep olduğu gerçeğine DİKKAT ... ( ! )

*   Namaz da, secdeye giderken ; iki ayağın birden, yerden kesilmemesi gerektiği ...

*  “ Temizlik imandandır.” ın, dinimizce tespiti ; hem maddi, hem de manevi (Kalbi)   
 temizliği kapsaması gerçeği ...                                                (Ahmet Şahin - Zaman G.)

 ( AİLE DE  DRAM  TESPİTİ VE ÇÖZÜM ŞEKLİ ... )

 GENEL DE AİLELER, ERKEK EVLADINI EVLENDİRDİĞİNDE ; GELİNE HAKİM
OLMASINI...AMA KIZ EVLADINI EVLENDİRDİĞİ ZAMAN DA, DAMAT’A HAKİM OLMASINI
İSTER VE BUNU EVLADINA DA ÖĞÜTLER.                           

 AYNI TAVSİYELERİ KARŞI AİLE DE ÇOCUĞUNA YAPINCA, EVLİLİĞİN İLK GÜNLERİNDEN
İTİBAREN ; KAVGALAR BAŞLAR ... HATTA AİLELERDE İŞ’E KARIŞINCA ; İŞ, BOŞANMA
DAVASI AÇILMASINA KADAR ULAŞABİLİR.   

 HALBU Kİ, AİLELER KARŞILIKLI OLARAK GENÇLERE  UYUMU ÖĞÜTLESELER VE
UYUMSUZLUK OLUŞUNCA DA ;
 ERKEK TARAFI KIZI, KIZ TARAFI DA ; ERKEĞİ SAHİPLENSE ;  

 EVLİLİKTEKİ BİR ÇOK SORUN, BÜYÜMEDEN SEVGİ VE HOŞGÖRÜYLE ; ÇÖZÜLMÜŞ
OLABİLECEKTİR ......                                                                             (MEVLÜT GÜRKAN)

 ÇOK GÜZEL ; BAZI DUALAR …

1-)   Allah’ım ! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet …
(Peygamberimiz, Hz. Aişe annemize ; Kadir gecesinde, bu duayı ; öneriyor.)

2-)    Allah’ım ! Cennete girmek için ; sevabım yok, 
 Cehenneme girmek için, takatım yok. 
 Rabbim, sonum ; Sen’in, lütfuna kaldı …               (Yahya bin Muaz
Hz.)                                                                                                                 

3-)   Allah’ım !          -  Günahsız bebeler,
 -   Ma’sum hayvanlar,
 -   Beli bükük yaşlılar … Diliyle, Ve
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 Habibin, Sevgili Peygamberimiz hürmetine ; Bizi Affeyle …

4-)   Peygamber Efendimiz, Buyurdular ;
 Hiçbir kimse yoktur ki ; güzelce abdestini alsın, sonra başını göğe kaldırarak ;

 “ Şehadet ederim ki ; Allah’tan başka ilah yoktur, tekdir ve ortağı yoktur. 
 Şehadet ederim ki ; Muhammed Aleyisselam, O’nun kulu ve Resüludur.”  
Desinde, onun için dilediğinden girebilecek şekilde; cennet kapıları açılmasın !

 BİR TESBİT…

*     Köpek, gerçekten vefalıdır.

 O, kendisine kuru bir kemik yediren sahibine vefa ve sadakatini göstererek ; onu ve    
 evini korumak için, gerekirse canını ; tehlike’ye atarken …

 Ya, biz bazı insanlar… (!)
-   Bizi, hiç yoktan var eden …
-   En mükemmel şekilde yaratan …
-   Ebedi cennetiyle, müjdeleyen …
-   Yüceler yücesi Rabbimiz’e ; nasıl, bir vefa ve sadakat içindeyiz. ?
 ÇOK DÜŞÜNMELİ …!

 (MEVLÜT GÜRKAN)

 İBRETLİ BİR OLAY …(NEFİS BİR EMPATİ)

 Bir gün, Peygamber Efendimizin (s.a.v) huzuruna ; Cüleybib isminde, bir genç gelir ve  

“   Ya Rasulullah, zina için bana izin ver ; çünkü tahammül edemiyorum “ der.
 Sevgili Peygamberimiz, genci dinledikten sonra ; yanına çağırır ve oturtur. Ona sorar;                

-    Böyle bir şeyin, senin annen’e yapılmasını ; ister miydin ?
 Anam, babam sana feda olsun ; ey Allah’ın Rasulü … İstemezdim.

-    Senin bir kızın olsaydı, ona böyle bir şey yapılmasını ; ister miydin ?
 Canım size feda olsun ya Rasulullah … istemezdim.

-    Halan’la, teyzen’le böyle bir şey yapılmasını ; ister miydin ?
 Hayır, ya Rasulullah … istemezdim.

-    Kız kardeşinle, bir başkasının ; zina etmesini ister miydin ?
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 Hayır, hayır istemezdim.
 Bu fiili, yaptığı insanların yakınları rolüne giren ve onların hislerini yaşayan genç ; iyice ezilir,
büzülür ve pişman olur.

 Allah Resulu’nun ; bu telkini ve ardından dua’sıyla şereflenen Cüleybib ; ashabın içinde,    
 bir iffet abidesi haline gelir.

 BİR TESPİT …              

*     İyi insanlar, iyimser ve mutlu olmalı. Çünkü, Her şeyin hakimi ; Allah, (c.c) onların   
 yanındadır. 
 Kötülerin ve kötülüklerin hamisi olan şeytan dahi, Allah’ın (c.c) ; hakimiyeti altındadır.

 İyilerin, iyimser ; kötülerin kötümser olması için, işte yeter sebep … !   

*    Kişi, günahının çok olmasından ziyade ; din ve dünya işlerindeki davranışlarında ;   
 samimi olup olmadığından, ENDİŞE duymalıdır.

Dinde de, Dünya işlerinde de ; SAMİMİ DAVRANMAYI, hayatımızın eksenine
 yerleştirmeliyiz. ( Aksi halde, münafıklık büyük tehlikesiyle ; karşı karşıya kalabiliriz …!)     

 (Mevlüt Gürkan)

 BİR  TESBİT…

 -   Bizi, anne babanız yaratmadı …
 (Çünkü, öyle bir ilim ve becerileri yoktu.)

 -   Biz de, kendi çocuklarımızı yaratmadık.
 (Çünkü, bizim’de bu konuda ilim ve becerimizde yok.)

 -   Herkes, Yüce Yaratan’ın ; kendisine bahş ettiği 
 “ Sebeb olma görevini “ yerine getirmekle meşgul … Kıyamet’e dek …
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 ( MEVLÜT  GÜRKAN )

DÜNYA DÜŞÜNÜRLERİNDEN ; SEÇME SÖZLER ESERİNDEN … 

1-)   İşi çok olanların, gözyaşları için ; vakitleri yoktur.                         (Lord Byron)

2-)   İyiyi yapabildiği halde, yapmayan bir insan ; suç işlemiş olur.        (Pestalozzi)         

3-)   Senden iyilerine, yerini vermesini bil.                                                     (Keble)

4-)   İnsan, başkasını aldatma idmanını ; önce, kendisiyle yapar.        (Refik Halit Karay)

5-)  Gözyaşları ile yıkanan yüzden, daha temiz ; yüz olamaz.                  (Shakespeare)

BİR TESPİT …

*    Yeryüzünde, halen 850 milyon insan açlık çekerken ; 

 1,5 milyar insan da, oburluğun (çok yemenin) sebep olduğu ; kalp, damar, tansiyon ve şeker
hastalıklarından kurtulmak için ; milyarlarını, sarf etmekle meşgul …  
 Diğer bir deyişle, para kazanmak için sağlığını kaybediyor ; sağlığını kazanmak içinde, parasını
kaybediyor. 

 ( Az ve ölçülü yersek, hem hastalıklardan korunmuş oluruz ; 
 hemde, gıda  yokluğu çekenlerin ; hakkına, tecavüz etmekten uzaklaşırız.) 

En kısa zamanda, züccaciyeciye uğrayıp ; DAHA KÜÇÜK TABAKLAR ALMALIYIZ …
!                                                                                        

 ( MEVLÜT GÜRKAN )

SİGARA HAKKINDA BAZI BİLGİLER …

SİGARANIN 3 885  ÇEŞİT  ZEHİRLERİNDEN  BAZILARI … 

Polonyum………(Kanserojen)
Radon…………..(Radyasyon)
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Metanol………   (Füze yakıtı)
Toluen…………. (Tiner)

Bütan ………. ..  (Tüp gaz)
DDT…………..   (Böcek öldürücü)
Hidrojen siyanür(Gaz odası zehiri)
Aseton……….     (Oje sökücü)

Arsenik……..       (Fare zehiri)
Amonyak……      (Tuvalet temizleyici)
Karbon……….    (Egsoz monoksit gazı)
Nikotin………..    (Tütün asıl zihiri)

-   Az miktarda saf nikotin enjektekte edilen fare’nin ; laboratuarda, çırpınarak ölmesi … 

 Hayvanların önüne, tütün bitkisi konulduğunda ; yememeleri de, ne İLGİNÇ...! Ayrıca ;
 Sigara içen, tütün bitkisine püskürtülen ; onca zirai ilaçlarıda, ciğerlerine çekmiş oluyor.

-   Sigara içen anne ve babasının, gen ve kan yoluyla ana rahmindeki çocuğuna verdiği  
 zararla ; doğacak çocuğunun akciğeri’nin, yeterince gelişmeyerek doğması trajedisi …

-   Etrafındaki İnsanlar sigara dumanıyla zehirleyip zarar verdiğinden … KUL HAKKI    
 TEHLİKESİ...(!)    ( Her yıl  800.000 insan, duman altı olarak ; hayatını kaybediyor.  
 Sigara içenler, bu VİCDAN AZABINDAN NASIL KURTULACAK ...? )

 -    Bu vücut bize emanet verilmiş ;  EMANETE,  HIYANET ETME  VEHAMETİ ... (!)

 -   Yabancı sigara içerek, bazı zulüm yapan dış devletlere ; maddi katkı sağlayarak onların  
 ZULÜMLERİNE DESTEK OLABİLME VEBALİ ... (!)

-    Rus ruletinde, tabancada tek mermi olduğundan ; ölüm 6’da 1 oranında iken, kimse bu   
 oyunu oynamak istemez. Ama, sigarada bu oranın 2’de 1 olduğunu ; tıp ilmi ilan ediyor ..!     
 ( Ayrıca, bu illet nedeniyle her gün ; 1 Boing uçağı düşmesi miktarınca, insan ölüyor.)

 Yabancı sigara satan ülkeler, bu karının yanında ; kanser ilacını da satarak, karını katlar.

-  Ülkemiz de 8 milyon insan ; önce işi beyninde bitirerek, sigarayı bırakmış. İradeyi kullanarak
birkaç gün bol su kullanarak, spor yaparak, bırakmakla kurtulacağımız ve kazanacakları not
edip ; zorlandığımızda okuyarak, her geçen gün tehlikeden uzaklaşılır. 

 Ama, birkaç arkadaş beraber bırakınca, etki artar. Ayrıca, oruç ayı ve grip devresi de ;
bırakmak için, en uygun ortamlardır.  

 Bıraktıktan sonra, yıllar sonrada olsa ; bir tek sigara içmek bile, bu belaya tekrar
bulaşılabileceğine ; çok dikkat etmek gerekir. 

 14 / 47



Özlü Sözler-4-

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazartesi, 27 Eylül 2010 12:49 - 

UNUTULMAMALI ; SİGARASIZ  YAŞANIR AMA ... AKCİGERSİZ  ASLA ... (!!!)
 ALKOL HAKKINDA ; GENEL BİLGİLER …

1-)   Alkollü içkilerde insana sarhoşluk veren madde ; Etil Alkol denilen kimyevi
 maddedir.
 Basın ve TV’lerde izlediği gibi, kaçak olarak üretilen içkilerde daha ucuz olduğu için,     
 etil alkol yerine metil alkol kullanılarak, bir çok vatandaşımızın kör olduğu görülür

 Bir  zamanlar beyaz perdenin  starı Deniz Akbulut, metil alkol nedeniyle maalesef iki   
 gözünü de kaybederek, şimdi güç koşullarda yaşantısını devam ettirmeye çalışmaktadır. 

2-)  Hiçbir şahıs, alkol almaya başlarken –Alkolik olacağım- diye başlamaz Ama maalesef   
 bir kısmı alkolik olarak ; sağlığını, işini, çevresini, aile düzenini kaybeder.

3-)     Alkol alışkanlığı genellikle, hafif alkollü içki olan bira kullanmayla başlar.
 Alkoliklerin % 85’i alkol almaya, bira ile başladıklarını ; beyan etmişlerdir.

 Netice de, bira ile başlayan bu alışkanlık ; 
 -     Trafik kazaları...
-    Aile faciaları...
-    Siroz gibi .......... gibi ciddi sağlık sorunlarını ; beraberinde getirmiş olur.

 4-)     Kişiler genelde, hayatın zorluklarına karşı ; iki türlü reaksiyon gösterirler.
 Bir kısım insanlar başa gelen sıkıntılar, yokluklar, hastalık ve musibetlere karşı  
 ellerinden geleni yapar ; yani sebeplere sarılır. 

 Sonra da, Dünya’nın bir imtihan yeri olduğunu, zenginlik-fakirliğin, sağlık ve  
 hastalığın, bir imtihan vesilesi olduğunu bilerek tevekkül eder ; sabreder rahatlar.

 Bazı kimseler ise, karşılaştığı sıkıntılar karşısında iradesini müsbet yönde   
 kullanmayarak ; teselliyi alkolde arar.
 Ama ayıldığı zaman, sorununun halledilmeyerek karşısında durduğunu ; hatta  
 sorunlarının, daha da arttığını görür.
 Ve bu arada hem parasını, hem sağlığını, hem iş ve çevresini, hem de aile çevresini      
 kaybederek ; çöküntüye düşerler.

5-)   Sarhoşluk veren, başta beyin ve karaciğerimiz olmak üzere bir çok 
 organımıza büyük zararlar veren içkide, etil alkol ;
- Bira’da ..........................%   5-7
- Şarap’ta ........................% 15-20
- Rakı’da .........................% 45-50
- Votka ve viski’de ........ % 65-70  oranında bulunur.

6-)   Sigara, alkol ve uyuşturucu eserinin yazarı, eski müftü ve  hayatının önemli          
 bölümünü Almanya’da yaşamış Nuri Yazar’ın eserdeki  açıklamasına göre ;
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 Alkolün zararlarının toplumda yeterince anlaşılmamasının vebali ; 
 genelde, iki zümrede toplanır.

 Biri, konuyu yeterince cemaatına yansıtamayan ; biz din adamlarında,
 ikincisi de; gündüz hastalarına alkolün zararlı olduğunu  anlatıp, gece kafayı çeken  
 doktorlarımızla ; bir de alkol’un zararlarını çocuklarına anlatıp, kendi içen ailesinde ...

7-)     Alkolsüz bira’nın bile içerisinde % 1-1,5 nisbetinde etil alkol bulunduğu ;
 Gıda bilimi ve teknolojisi A.Ü. Ziraat fakültesi 113 nolu teksirinde 
 belirtmektedir.

8-)     Alkol, en büyük tahribatı ; beyin ve karaciğerde yapar.

 Her bir kadeh içkinin ; beyinde 1000-2000 sinir hücresinin ölümüne 
 sebeb olduğu, ilim adamlarınca bildiriliyor.
 Bu durum ileri ki yıllarda kişide psikolojik ve fizyolojik 
 yıkımlara yol açarak ; kişinin akıl hastahanesinde tedavi görmesine kadar yol 
 açabilmektedir.
 İnsan’ın en değerli unsurlarından, edep duygusunu zaafa uğratması da ; çabası.

9-)    Alkol kullanımının ; kişide siroza götürecek kadar ulaşan sağlık sorunları dışında,
 Kan ve gen yoluyla, doğacak yavrularına verdiği zararlar ; ayrı bir vahim durum...!

 YEŞİLAYIN 1991 YILI ALKOL RAPORUNDAN…

 Ülkemizde, yaklaşık 13 milyon kişi  alkol almakta olup, bunun 4 milyon civarı ; 
 alkolik seviyede bulunmaktadır.
 Yılda, 500 milyon litre alkol tüketimiyle maalesef, Dünya 3. cüsüyüz.  
 (1. ci ABD  2. ci Almanya 3. cü Türkiye)

 İşlenen suçların %66’ sından, Trafik kazalarının % 61’den, alkol sebep olarak  
 tesbit edilmiştir.

 Yine dünya sağlık teşkilatının  Türkiye dahil, 30 ülkeyi kapsayan araştırmasında;

Cinayetlerin            % 85’i 
Irza tecavüzlerin        % 50’ si
Trafik kazalarının         % 55’ i
Eşlerini dövenlerin         % 70’ i
 Alkollü iken, bu fiileri yaptıkları ; tesbit edilmiştir.
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 ALKOLÜN, DİNİ YÖNÜ ;

 -    Bütün semavi dinler, alkole karşıdır. Ama Yahudiler alkolü 
kendileri için yasak ; diğer insanların içmeleri için ise, teşvik etmeleri 
gerektiğine inanmaktadırlar.

 -    Bir Hadis-i Şerif’te: ” Bir şeyin çok miktarda olması insana 
sarhoşluk veriyorsa, onun azı da haramdır.” Buyruluyor.    (Ebu Davud-Tirmizi)

-   Diğer bir Hadis-i Şerif’te ise ” İçki, tüm kötülüklerin anasıdır.” Buyruluyor.

GENEL TESPİTLER …TÜRKİYE VE DÜNYA’DAN   

 VÜCUDUMUZDAKİ   HARİKALAR   ESERİNDEN …            

*  İnsan da, 4 çeşit kan grubu olduğu ; 1 900 yılında, bulunmuştur. ( A - B - O - AB )

 “A” ve “B” Grubunda olan insanlar, biribirine ; kan veremezler. 
 (Örneğin, A grubu, B’ye kan veremez. Eğer, verilirse ; hayati tehlike oluşabilir.)   

 “O” kan grubunda olanlar, diğer 3 gruptan ; kan alamaz. Ama, kan verebilir.

*  İnsan, kanının 1/3’nü kaybetse de ; yaşayabilir. Kan, vücut ağırlığının, %  8’ni kapsar.

*    0  Grubu … Kendine güvenen, cesaretli ; 
 A      “      … Hassas ve sinirli,                                  
 B      “      … Uyumlu,
 AB   “      … İlgi çekici, gibi özellikler taşırlar.

 Dünya insanının ;   %  40’ı … O Rh. Pozitif           %  6’sı …  A  Rh. Negatif 
 % 34’ü ..  A Rh.      “                %   3’ü  …AB  “   Pozitif
 %   8’i … B Rh.      “                %   1’i  … AB  “   Negatif
 %   7’si ..  O Rh.  Negatif         %   1’i  …. B     “  Negatif,   Grubudur.

 HAYVANLARDAKİ HARİKALAR ESERİNDEN…

1-)   Hayvanlar arasında, en uzun ömürlüsü kaplumbağa olup ; 200 yıl yaşayabilirler.
 Büyük su kaplumbağası …     250 kg 
 Büyük kara kaplumbağası … 500 kg. olabilir.

2-)   Yeryüzünün en iri hayvanları, Balina dır.

 -  Bunlar, oksijensiz yaşayamazlar.
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 -  Su altında oksijensiz, 40 dk. kadar kalabilirler.
 -  Başlarının üstündeki delik sayesinde, başlarını sudan çıkarmadan ; nefes alabilirler.    
 Suya daldıklarında bu delik otomatik kapanarak, ciğerlerin suyla dolması ; önlenir.

3-)   Yarasalar, vücutlarıyla ses dalgası yayar. Bu ses dalgası, karşısındaki cisme çarparak ;  
 ona geri döner ;o da radar sistemi gibi, etrafındaki cisimlerden haberdar olup ; çarpmaz.

4-)    Papağanlar, 50 kelime kadar öğrenip konuşabilirler.

5-)    Lama’lar fazla yük yüklenirse, oturur ve dövsende kalkmaz.
 Kızdırılırsa, yüzünüze doğru tükürür.

6-)    Develer, 8-10 gün çöllerde susuz dayanabilirler. Kumlara batmaması için ; ayakları   
 enli olarak yaratılmıştır.

7-)   Arslanlar, hiçbir yaratıktan korkmazlar, hiçbir yaratıcı hayvanda ; onlara saldırmaya  
 cesaret edemez. İri bir Arslan, 250 kg. gelebilir.
8-)    Arı, iğnesini batırdıktan birkaç saat içinde ; kendiside ölür. Zaten bir tek iğnesi  
 olduğundan, onu kullanınca iğnesiz kalır.
9-)    Karıncalar, kendi ağırlığının 50 katına kadar ; yük taşıyabilirler.
 KAİNAT‘TAKİ HARİKALAR ESERİN’DEN…

1-)     Güneş, büyük bir atom enerjisi santrali gibi çalışmakta olup ; insanların kurduğu  
 enerji santralleri’nin 3 milyar tanesini bir yıl çalıştırırsak ; belki Güneş’in bir saniyede   
 ürettiği enerjiye, denk gelebilir.

2-)     Yeryüzü’nün, yaklaşık ¾’ ü sularla kaplıdır. Karaların da, yaklaşık % 30’u ; çöllerle   
 kaplıdır.

3-)     Samanyolu, içinde bulunduğumuz galaksi’nin adıdır. Galaksi içinde milyarları aşan  
 yıldızlar kümesidir. Uzay’da samanyolu gibi milyarlarca galaksiler bulunmaktadır
 Güneş sistemi, Samanyolu galaksi’nin ; küçük bir parçasıdır.

 Saman yolu’nun büyüklüğünü şöyle anlayabiliriz. Güneş’in Dünya’ya  gönderdiği ısı,  
 8 dk. da varabiliyor. Samanyolu’nun bir ucun’dan diğer bir ucuna ise ; ancak 100 bin yıl  
 da varabiliyor.

 Astronomi’de, uzaklık ölçüm birimi “ Işık yılıdır.” Işık saniyede, 300 bin km. yol alır.     
 Işık’ın, bir yılda gittiği yol … 9,5 trilyon km’dir.

 Kutup yıldızı’nın Dünya’ya uzaklığı, 800 ışık yılıdır. Üçgen takım yıldızı’nın Dünya’ya  
 uzaklığı ise ; 2.000.000 ışık yılıdır. (!)  

 Teleskoplarla, 10 milyar ışık yılı uzaklıktaki ; yıldızları görmek mümkündür.
 Yani, ışık saniye’de 300.00 km. hızla on milyar yıl gidiyor ve kainattaki mesafeler    
 tükenmiyor. (!)
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4-)    Ay’da ev kurup yaşıyamayız, çünkü ;

 1-)   Ayda, Güneş’in sıcaklığı ; 120 C bulur. Soğuklukta, (-) 162 C bulmaktadır.
 2-)   Ayda, atmosfer yoktur. Ses taşıyan havada ; mevcut değildir.

İnsan, hiç hareket etmediği zaman ... 5 çeşit hareket halindedir. Şöyle ki ;

1-)   Dünya, kendi etrafında döndüğünde... İnsan’da beraber dönmektedir.

 2-)   Dünya, Güneş’in etrafın’da döndüğün de... İnsanda, beraber dönmektedir.

3-)   Güneş sistemi, Samanyolu galaksimizin etrafında döndüğünde... İnsanda, beraber 
 dönmektedir.

 4-)    Saman yolu galaksimiz, diğer galaksiler’in etrafın’da döndüğünde ... İnsan’da,    
 beraber dönmektedir.
 5-)    Samanyolu dahil tüm galaksiler’de, kainat merkezi etrafında döndüğünde...  
 İnsan’da, yine beraber dönmektedir. 

 Netice olarak, hiçbir hareket yapmadan, yerimizde durmamız halinde bile ; 
 5 çeşit hareket halindeyiz.

 KUR’AN-I KERİM’LE İLGİLİ ; BAZI BİLGİLER …

1-)   Kur’an-ı Kerim de ;
 -        114  sure
 -     6.666  ayet  
 -   77.934  kelime ; bulunduğu.

2-)   En uzun sure Bakara olup, 285 ayet ; en kısa sure Kevser olup, 3 ayettir.

3-)   Surelerin 87 tanesi Mekki (Mekke’de) 27 tanesi’de ; Medeni (Medine’de) nazil  
 olmuş.

-   Mekke de ilk nazil olan Alak suresi, Medine’de ilk nazil olan sure’de ; Bakara  
 suresidir.

-   23 Yılda tamamlanan Kur’an-ı Kerim’in ; 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de 
 nazil oldu.

 -   Peygamberimizin (s.av) Şam seferi, 3 ay kadar sürmüş … Ayrıca müşriklerin ; 
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 Mekke’deki müslümanlara uyguladıkları boykotları… 3 yıl kadar ; devam etmiş.

 -   Mekke’liler 4,5 yıl kadar, Medine’lilerin evlerinde kaldılar. 
 Yahudilerin ihaneti üzerine, 3 gün içinde yahudiler Haybere sürülünce, onların  
 boşalttığı evler ve bahçeler ; Mekke’lilere tahsis edildi. 
 Mekke’liler, Medine’lilerin evlerinden ; bu nedenle ayrılmış oldular…

*   Kur’an- Kerim de, en uzun sure Bakara suresi olup ; 285 ayettir. 
 En kısası ise, Kevser suresi olup ; 3 ayettir.

*   Kur’an-ı Kerim surelerinin, 87 tanesi Mekke’de ; 27 tanesi de, Medine’de nazil oldu.
 (Nazil’in, 13 yılı Mekke’de ; 10 yılı, Medine’de gerçekleşti.)

*    Peygamber Efendimiz ve 4 halife devri dahil, 40 yıl süre içerisinde yalnızca ;     
 6 hırsızın, el kesilme cezası uygulanmıştır.

Peygamberlerin, derece sırası ve unvanları şunlardır ;

1. sıra ; Hz.Muhammed - Habibullah. (Allah’ın sevgilisi)
2. sıra ; Hz.İbrahim - Halilullah           (Allah’ın dostu)
3. sıra ; Hz.Musa - Kelimullah              (Allah’la konuşan)
4. sıra ; Hz.İsa - Ruhullah                      (Allah’ın, kendisine ruh üflediği)

*   En son vefat eden sahabe-i kiram, Ebu’l Tufeyl Amir olup ; 718 yılında vefat etmiştir.

 DİNİMİZCE, SIRASIYLA BAŞVURU KAYNAKLARI ;

1-)    Kuran-ı Kerim
2-)    Hadis-i Şerif
3-)    İcma
4-)    Kıyas
 CENNETLE MÜJDELENEN 10 SAHABİ…

 1-)  Hz. Ebubekir
 2-)  Hz. Ömer
 3-)  Hz. Osman
 4-)  Hz. Ali
 5-)  Hz. Abdurahman bin Avf

 6-)  Hz. Ebu Ubeyde bin el Cerrah
 7-)  Hz. Talha bin Ubeydullah
 8-)  Hz. Zübeyr bin Avm
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 9-)  Hz. Sad bin ebi Vakkas 
 10-)  Hz. Said bin Zeyd

 İLK MÜSLÜMAN OLMAKLA ; ŞEREFLENENLER …

 1. ci   Hz. HATİCE
 2. “    Hz. ALİ
 3. “    Hz. ZEYD
 4. “    Hz. EBUBEKİR
 5. “    Hz. BİLAL-İ HABEŞ                           

 Peygamberimizin (s.a.v) şahsında gerçekleşmiş, Bazı mucizevi haller ;

 - Son derece yumuşaklık ve son derece kahramanlık,
- Tam tevazu, son derece vekar. 
- Tam iktisad, tam cömertlik.

- Engin sevgi ve şefkat, azami Allah (c.c) için kızgınlık.
- Büyük bir affedicilik, büyük bir onurluluk.
 - Tam bir tevekkül, son derece tedbirlilik ve gayret.

 Birbirine zıt görünen bu hasletlerin, Efendimizin (s.a.v) yapısında toplanması da ;   
 harika, bir durum teşkil eder.

 BEŞERİ AŞK, YADIRGANAMAZ …

 *     Hiç bir insan, bir kadına veya bir kadının bir erkeğe ; aşık olayını ayıplayamaz.  
 Aşk’ı ne din, ne de yasalar ; yasaklamamıştır.

 Yürekler, Allah’a (c.c) aittir çünkü, gönül ki ; Allah’ ın evidir, aşkın her çeşidine,      
 itibar eder.
 Kim aşık olursa da, iffetini muhafaza eder ; Halini gizler ve bu yüzden ölürse, şehit  
 olarak vefat eder. diyen, bir Hadis- i Şerif ; rivayet ediliyor.                   (Mevlana Hz.)

 Şehitler üç’e ayrılır.

 1-   Dünya ve ahiret itibariyle şehit …..  (Harpte öldürülen gibi)
 2-   Sadece, ahiret itibariyle şehit …….  (Suda boğulan gibi)
 3-   Sadece, dünya itibariyle şehit …….. (Kalbinde, inanç zaafı ve nifak bulunan kimse)
 Üçüncü gurupta bulunanlar. Dünyada insanların gözünde şehit sayılsalar bile,  
 ahirette şehitlik sevabını ; elde edemezler

 Kıyamet’te, 3 sınıf şefaat edecek ; Peygamberler, alimler ve şehitler.
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 Şehit ; Aile ve arkadaşından ; 70 kişiye şefaat eder.

-  Yeni doğan çocuğa isim verilirken, sağ kulağına ; “ Ezan-i Muhammedi “
 sol      “          ; “ Kamed “ okutularak, 

 Dünya’ya, o ulvi kelamlarla ; başlamış olur.

-   Ruh, insanoğluna anne karnında iken ; yaklaşık 4 ay sonra, üflenmiş olur.

-   Dinimizce, ölümü temenni etmek yasaklanmış. Bir Hadis-i Şerif’te ; 

 Peygamber Efendimiz (s.a.v) “ Rabbim, hakkımda hayat hayırlı ise yaşat, ölüm hayırlı ise ;
canımı al.”   Buyurmuşlardır.                  (Buhari – Müslim)

-  Mezarlıklar, sıradan birer ; toprak parçası değildir. Çünkü, oralarda Allah’ın (c.c.) muhatabı ve
Allah’a (c.c) hitap edebilen bir varlık olan ; insan yatmaktadır. 

- Bu alemde görebileceğimiz ilk melek ; Azrail (a.s)‘dır. O, ruhumuzu güvenle teslim edeceğimiz
; Yüceler Yücesi Rabbimizin, güvenilir bir emanetçisi.

Nikah’ta, 5 fayda  vardır ...
1-)  Evlat  Yetiştirmek
2-)  Şehveti  teskin  etmek.
3-)  Ev  idare  etmek.
4-)  Yakınları  çoğaltmak
5-)  Nefis mücadelesi  yapmaktır.

 MUSİBETLERDEKİ ; BAZI HİKMET VE FAYDALAR …

1-)   Musibet zamanları şekva etmemek şartıyla, mümin için ibadet sayılacağı ; bir çok     
 hadislerde, zikredilmektedir.

2-)   Musibetler, mümin için bir ikazdır ve gafletten kurtulmasına ; sebeptir.

3-)   Yine musibetlerin, müminlerin, işlediği günahlara karşı ; af vesilesi olduğu, bir  
 çok hadislerde ; bahsedilmektedir.
4-)   Musibetler, insanlar arasında ; merhamet ve dayanışma gibi, kardeşlik  
 duygularının ; uyanmasına sebeptir.

5-)   Musibetler, aynı zamanda bir sır-ı imtihandır. Umumi musibetler, ekseriyetin  
 hastasından ; terekküb eder. Ayrıca, bazı musibetler ; Allah’ın, (c.c) Kainat’ a  
 koyduğu, fıtri kanunlara uymamaktan doğar. 

 Mesela, ister inançlı, ister inançsız olsun ; kim elini ateş’e koyarsa, ateş onu  
 yakar. Kimse inancına güvenip, fıtri kanunlara itaatsizlik edemez ; eden de,  
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 cezasına katlanmış olur.

 6-)    Asıl musibet ; din’e, gelen  musibettir...
 Mevcudat, (varlıklar) 4 kısımda incelenebilir.

 1-    İnsanlar…
 2-    Hayvanlar…  

 3-   Bitkiler…
 4-   Camedat…(Taş, toprak vs.) 
 Bunlar, lisan- ı halleriyle, Yaratanını tesbih ederler…       (Muhittin-i Arabi Hz.)

 PEYGAMBERLER HARİÇ ....... İNSANLARIN EN ÜSTÜNÜ

1.ci sırada - Hz. Ebubekir (r.a) -          Sıddıkıyet makamı…

2.ci sırada - Hz. Ömer (r.a)       -           Adalet timsali…

3.cü sırada -Hz. Osman(r.a)     -           Haya abidesi…

4.cü sırada- Hz. Ali (r.a)          -             İlmin kapısı…

5.ci sırada - Cennetle müjdelenen     
 10  Sahabe ……… -             (Aşere-i mübeşşere)

6.ci sırada –                                               Bekir gazasındaki ; 313 kişi…

7.ci sırada-                                                 Uhud gazasındaki ; 700 kişi…

8.ci sırada-                                                 Ağaç altında, Efendimize söz veren  1.400…kişi.

9.cu sırada-                                                Diğer sahabiler…

*   Hz. İsa’nın, peygamberlik süresi ; 3 yıl sürmüş. Dünya’dan ayrıldığında, 30’lu
yaştaydı.                    

*    Lezaiz çağırdıkça, “ Sanki yedim “ demeli.

 “ Sanki yedim “ diyen bir adam, hevesinden kurtardığı paralarla, 
 İstanbul’da ‘Sanki yedim’ adında ... bir mescidi inşa etmiş.      (Risale-i Nur’dan)                      

 *  İnançlı bir insan, Kabe’ye doğru içki dökmeye, sigara dumanı savurmaya ; hicap  
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 eder, sakınır.
 Peki, Kâbeyi kim inşa etmiştir. ?  Bir peygamber olan, Hz. İbrahim …

 Tabiî ki ; Allah’ın (c.c) emriyle … 

 Ama, aynı insan Yüce Allah’ın (c.c)  yarattığı ve onda emanet olan vücudunun  
 içine ; içkiyi dökerken, sigara çekerek onu zehirlerken ; adeta, kılı kıpırdamaz …   

 Enteresan  ve  çok  düşündürücü …(!)

 M. AKİF ERSOYDAN ; BAZI PORTRELER …

1-)    Soğuk Ankara kışında, paltosuz gezdiği halde ; istiklal marşı ikramiyesini, hibe  
 ederek ; kabul etmemesi.

2-)    Kendisi 5 çocuklu iken, (Sonra, 6.cı çocuğu da oldu.) Kim, önce ölürse ; kalan  
 diğerinin evlatlarına bakacak diye, söz verdiği arkadaşı ölünce ; onunda, 4 çocuğunu  
 evlatlık alması.

3-)    Bir kış günü, İstanbul’un karşı yakasında oturan bir arkadaşının evinde ; 
 buluşmak üzere, sözleşirler.
 Ertesi gün, şiddetli kar ve tipi ; insanları, adeta hapseder. Hatta, o kadar ki ;     
 İnsanlar, ekmek almak için dahi ; evinden, çıkmaya zorlanır.

 Kapı çalınınca, arkadaşı M. Akif Ersoy’u ; kar’dan adam gibi, karşısında 
 görünce irkilir.  “ Seni bu havada, hiç beklemiyordum.” der.

 Akif,  “ Benim söz verdiğim halde, buraya gelmemem için ; ölüm gibi, zaruri
 bir sebebim olmalıydı.” cevabını verir.

4-)   21 yaşında, hıfzını tamamlayarak ; hafız olması.

5-)   1.920 yılında, Burdur mebusu olması.
 Uzun yıllar, “ Sebil’ür Reşat “ dergisini çıkarması.  ( Çoğu defa, kapatıldı.)

6-)   1926 - 1936 yılları arası, 10 yıl Mısır’da üniversitede ; Türk edebiyatı hocalığı   
 yapması.
7-)   İstanbul boğazını, yüzerek geçmesi.

8-)   Kuva’i milliye’ye katıldığı gerekçesiyle, “Dar’ül Hikmeti islamiye” üyeliğinden ;   
 azledilmesi …

 9-)    1936 yılında, karaciğer rahatsızlığından ; vefat etmesi.
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 OSMANLI YAŞANTISINDAN … BAZI TESBİTLER ;

 -   Sultan Selim’den, Sultan Abdulaziz’e kadar, Mekke ve Medine’ye ; edebe aykırı    
 bulunarak, Osmanlı sancağının asılmaması.

 -   Sultan Abdulaziz’in, her Medine-i Münevvere postası geldiğinde, abdest tazeleyip  
 mektupları ; “ Bunlar da, Medine-i Münevverenin ; tozu var” diye öpüp başına  
 koyduktan sonra ; katibine okuttuğu …

FETHULLAH GÜLEN HOCAEFENDİ HAKKINDA ; BAZI BİLGİLER …

*   1 938 doğumlu olup, 10 yaşında Kur’an-ı Kerimi hıfz edip ; hafız oluyor.

*   1 980 - 1 986 yıllarında, askeri darbe nedeniyle arandığından ; 6 yıl boyunca ev   
 değiştirerek saklandığından, çok sıkıntı çekiyor.
 ( Şeker hastalığıda, 1 982’de bu devrede ; ortaya çıkıyor.)

*  1 986 yılında, 3.cü defa ; Hac’a gidiyor.         
*   Meydan Larosse Ansiklopedisini, baştan sonuna kadar okuyor. 
 Risali-i Nur Külliyatını ; 15 defa okuyup, devir ettiğini belirtiyor.
 Ayrıca, Binlerce Hadis-i Şerifi ; nakledenleriyle birlikte, ezberinde tutuyor.

*   Nobel ödülüne aday gösterilme teklifini ; nefsim şımarır diye, reddediyor.

*   1 999 yılından beri, hastalığı için gittiği ; ABD.de ikamet etmektedir.    
 Vatan özlemini, ziyaretine giden arkadaşları ve yurdun çeşitli yerlerinden   
 götürülen ; vatan topraklarıyla, gidermeye çalışıyor.

*   Kendisi, hiç evlenmemiş olup ; emekli maaşı dışında da ; bir mal varlığı yoktur. 
 Ama, sebep olduğu yurt içi ve yurt dışında ki ; eğitim kurumları, yurtlar ve kolejlerde ; vatanını,
milletini ve bayrağını seven ; binlerce gençler, yetişmeye devam etmektedir.

 OSMANLI İMPARATORLUĞU DEVRELERİ    

    KURULUŞ DEVRESİ               :            1299 – 1453                  150 YIL
    YÜKSELME DEVRESİ            :            1453 – 1666                  210 YIL
    DURAKLAMA DEVRESİ        :            1666 – 1699                    30 YIL
    GERİLEME DEVRESİ              :           1699 – 1922                  230 YIL
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 ...................
620    YIL

 YENİÇERİ’NİN, TARİHİMİZDEKİ … 4   DEVRESİ…(Yaklaşık)

 1.ci  Devresi ….. Sıhhat ve Saffet devresi…(1 326 - 1 453) .......... 130 ylı
 (Kuruluşundan - İstanbul’un fethine kadar)

 2.ci  Devresi ….. Gizli maraz devresi…..(1 453 - 1 566) ............... 110 yıl
 (Fatih’ten - Kanuni’nin ; ölümüne kadar)

 3.cü Devresi ….. Açık maraz devresi……(1 566 - 1 622) ................ 55 yıl
 (Sarı Selim’den - Genç Osman’ın şehadetine kadar)

 4.cü Devresi …. Müzmin mar’az devresi…(1 622 – 1 826) ........... 205 yıl    
 (Deli Mustafa’dan - 2. Mahmud’a kadar…)
 BAZI TARİHİ BİLGİLER …

-    Osmanoğulları’nın, sürgüne gönderildiği tarih .....         3 - Mart - 1 924
 ( Sürgüne gönderilen kişi sayısı ..... 155 )

-    Kadınlar için, yurda dönüş affı tarihi .....................       16 - Haz. - 1 952
 ( 28 yıl ... sürgünde kaldılar.)

-    Erkekler için, yurda dönüş affı tarihi ......................      18 - Mayıs -1 974
 ( 50 yıl … sürgünde kaldılar. )

 HZ. HÜSEYİNLE İLGİLİ ; BAZI TESBİTLER …

-    Hz. Hüseyin, 4 defa evlendi ve her hanımında 1 çocuk olmak üzere, 2’ si erkek  2‘ si  
 kız ; 4 çocuk sahibi oldu.

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

 Ondan sonra Hz. Hüseyin’in Nur nesli, bir ismi de “ Zeynel Abidin “ olan ; Ali Asgarla,  
 devam etti.
 ( Sevgili Peygamberimiz (sav) vefat ettiğinde ; Hz. Hasan 7… Hz. Hüseyin ; 6 yaşında idi.)

 BAZI TESPİTLER …

*   Hz. Aişe annemiz, kendisi için ayırdığı, Peygamberimizin (s.a.v) yanındaki kabir yerini ;    
 Hz. Ömer son nefesinde ; orayı arzu ettiğini söyleyince, ona verdi …

 Hz. Aişe annemiz, Efendimizden 54 yıl sonra ; vefat ettiler. 
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 Kendileri,  2 210 adet Hadis-i Şerif ; nakletmiş oldular.        (Gökteki Yıldızlar Eserinden)

*   Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) Hz. Ebubekir’le (r.a) Mekke’den - Medine’ye hicreti 12  
 gün sürmüş.                                                                                             (Küttüb-i Sitte’den)

 BAZI  TESPİTLER …                   

*     Atalarımızın karşılaştığı tanıdıklarına, “ Nasılsınız ? “ diye sormalarından bir  
 muratları da ; karşısındaki insanın şükürle karşılık verince, onun şükür sevabını 
 kazanmasına ; sebep olmaktı.
 Karşısındaki de, siz nasılsınız ? diye mukabele edince ; kendisi de, şükür edince ;
 karşılıklı şükür sevabına, kavuşmuş olurdu. 

*     Ceviz, meyveler içinde “ Gümüş iyonu “ ihtiva eden ; tek meyvedir. 
 Bu maddeyi kullanan, tek organımızın da ; beynimizdir. 

 Ceviz’in gerek kabuğu ve gerekse de içinin fiziksel şekli, beynimizi ve  
 kafatası yapımızı ; nasıl da hatırlatıyor. (!)

 Ayrıca, ceviz’in zekayı geliştirici, kötü kolestrolu önleyen ve yüksek  
 kolestrolu düşüren ; özellikleri de vardır.

 SAFVAN  BİN  MUATTAL  HZ. LERİ ; ESERİNDEN 
 (ADIYAMAN’DA ; YATAN  SAHABE …)

-    Anadolu da bulunan sahabe kabirlerinin yoğunlaştığı 2 yer, daha çok dikkat çeker. 
 Bunun başında İstanbul gelir, diğeri de ; Güneydoğu Anadolu Bölgesidir.

 İstanbul’da yatan sahabelerin başında ; Medine’de Peygamberimizi (s.a.v) evinde   misafir
eden ; Eyüp Sultan Hz. (r.a) Gelmektedir.

 Güneydoğu’da ise ; Hz. Ömer’in (r.a) halifeliği devresinde, Diyarbakır’ın fethinde 
Halit Bin Velid Hz.lerinin oğlu Hz. Süleyman’la birlikte 27 sahabe şehit düşüyor. İslami tebliğ için
orada kalıp ; sonra orada vefat edenlerle, Sahabe-i Kiram sayısı 500’ü geçiyor.   

 Ayrıca, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kabri bulunan, Safvan bin Muattal Hz. sayılabilir.

-     Adıyaman’lıların çok benimsedikleri ve yöresel olarak çocuklarına “ Abuzer ”
 ismini verdikleri “ Ebu Zerri’l Gifari Hz.” leri ; Medine’nin Rebeze denen   
 bölgesinde Hz. Osman devresinde vefat ederek, oraya defnedilmiştir…

-     Safvan bin Muattal Hz.leri ; hicretin 4. yılında Medine’ye gelerek müslüman olmuş
 ve kısa sürede Peygamberimizin (s.a.v) sohbetlerine katılıp ; yakın sahabilerinden biri  
 olmuş.
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 Safvan bin Muattal Hz.lerinin adı ; bazı münafıklarca Hz. Aişe annemizle ilgili “ift” 
 olayında, mel’unca iftira sebebi yapılmış ; ama yüceler yücesi Allah (c.c.), vahy ettiği  
 Ayet-i Kerime ile ; onları aklamıştır…

-     Safvan bin Muattal Hz.leri (r.a) ; ömrünün 6 yılını, Peygamber Efendimizle (s.a.v)
 geçirdikten sonra, ordu komutanı olarak seferlere katılmış son seferinde ; Adıyaman  
 bölgesini kan dökülmeden, sulh’en feth etmiş. ( Hicri … 18 - Miladi … 640 yılında.)

 Bizans’lılarla yapılan savaşta şehit düşerek,  Hicri … 60   Miladi … 680 yılında ; Samsat   
 ilçesindeki şimdi ki kabrine, defnedilmiş …      (Adıyaman’lılar için ; BÜYÜK ŞEREF…)

 Bu büyük sahabe, Adıyaman da 40 yıl yaşadıktan sonra ; böylece şehit düşmüş oluyor.

 Ayrıca, Adıyaman ve çevresinde oturan bir kısım insanların ; bu süre içinde bu büyük
Sahabe’nin Sülalesiyle, akrabalık ilişikleri oluşturarak ; aramızda bulunmaları, kuvvetle
muhtemel bir durum.

DİABET (ŞEKER) HASTALIĞI HAKKINDA ; BAZI BİLGİLER 
 (TÜRKİYE DİABET CEMİYETİ VE VAKFININ ; DERGİLERİNDEN ALINMIŞTIR …)

 BELİRTİLERİ …

-   Ağız kuruması ve sık sık susama,
-   Sık sık, idrara çıkmak,
-   Halsizlik, kilo kaybı ve sık acıkma hissi.

 SEBEPLERİ …

-   Genetik faktörler … (Anne veya Baba’nın, şeker hastası olması gibi.)
-   Aşırı kilo faktörü …
-   Aşırı stres    “  vs. … 
-   Hareketsiz ortamlar …

 DİABETE, OLUMLU ETKİ  YAPAN ; ÖNEMLİ  DURUMLAR …

-   AZ VE ARALIKLARLA YEMEK - ÇOK ÖNEMLİ – (Diabetlinin ; vücut şamandrası, bozulmuş.)

-   HER GÜN YEMEKTEN  SONRA,  1  SAAT YÜRÜYÜŞ  …(Bu, 250 olan şekeri, 150’ye
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düşürebilir.)

-   ÜÇ ANA ÖĞÜN, ÜÇ ARA ÖĞÜNÜ ; HER GÜN, ÖLÇÜLÜ OLARAK ; YAPMALI …

 (TUZ’U AZALTMALI ! ÇÜNKÜ ; DİABETLİ, TANSİYON HASTASI ; ADAYIDIR.)

DİABETİ, KÖTÜ ETKİLİYEN DURUMLAR … 

- TEREYAĞI, YAĞLI ET VE HER ÇEŞİT KATI YAĞDAN SAKINMAK … ( SIVI YAĞLAR
TERCİH EDİMELİ. )
- KAN ŞEKERİNİ, NORMAL DEĞERLERE YAKIN TUTMAMAK … ( AÇLIK 140, TOKLUK
180’Nİ AŞMAMALI.)
- HAREKETSİZ ORTAMLAR … ( MASA MEMURLUĞU GİBİ.) 
- SİGARA … ŞİŞMANLIK … AŞIRI STRES ORTAMLARI …

( DİABET, DAMARLARI TAHRİP ETTİĞİ GİBİ ; SİGARA DA, TAHRİP ETTİĞİNDEN ; TEHLİKE
BÜYÜR …)

 DİABETLİNİN YAPMASI GEREKEN ; BAZI KONTROLLER….

-   EN AZ HAFTA DA 1, ŞEKERİ ÖLÇMEK. ( CİHAZ ALIP, HERGÜN EVDE ÖLÇMEK ; DAHA
DOĞRU OLUR.)
-   HB A1 C  KAN TESTİ…( 3 aylık, ortalama kan şekerini gösterir. 7’nin altında olmalıdır.)
-   YILDA EN AZ  1  DEFA, GÖZ KONTROLU…
-   MİKRO ALBUMİNİ, EN AZ  1  DEFA YAPILMALI…( Böbreklerin, şekerden etkilenmesini
göst. )
-   HER EYLÜL AYINDA ; GRİP AŞISI YAPILMASI…

DİABETİN SEBEP OLDUĞU ; BAZI KOMPLİKASYONLAR …

1-)   GÖZDE, KÖRLÜĞE KADAR GİDEBİLEN, GÖRME KAYIPLARI OLUŞABİLİR …

( Bulanık görme, kanama işaretidir. Göz Doktoruna ; hemen gitmeli …)

2-)   BÖBREKLERDE ; İFLASA GİDEBİLEN, KAYIPLAR OLUŞABİLİR … (DİALİZE, BAĞLI
KALINABİLİR.)

3-)   AYAKLARDA, KANGREN OLABİLİR …

4-)  FELÇ OLUŞABİLİR. vs.

5-)  SİNİR TAHRİBİYLE, ORGANLARDA ; HASAR OLUŞMASI …( İŞİTME KAYBI - DERİDE,
GİYSİ GİYERKEN  
 AĞIR YANMA HİSSİ  ...! )
 ( Her gün, 1 adet B vitamini kullanmak ; damarların korunmasında, yardımcı olur.)
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 HİPOGLİSEMİNİN ( DÜŞÜK ŞEKER KOMASI ) SEBEPLERİ …

-   İNSÜLİN VEYA HAB ALDIĞI HALDE ;      .…. Öğün atlamak
 ….. Çok geç yemek
 ….. Çok az yemek,    durumların da ;
 -   Ağır çalışma ve ağır spor sonrasında veya alkolün sebep olmasıyla da …oluşabilir.

 HİPOGLİSEMİ’NİN (Düşük Şeker)  BELİRTİLERİ …

-   Ellerde titreme …Terleme.
-   Aşırı, acıkma hissi
-   Şuur kaybı … Sarhoş gibi, dengeyi sağlayamama.
-   Uykuda ise, şiddetli terleme ve rahat uyuyamama.

 ( Şeker, 50’nin altına düşünce şuur kaybı ; 20’nin altına düşüncede, koma oluşabilir.)

 DİKKAT … Şeker düşüklüğünde, hastanın şuuru yerindeyse ; şekeri hemen yükselten,  
 meyve suyu, cola  veya 4-5 parça şekeri, suda eritip içirmeli …

( ŞEKER DÜŞTÜĞÜNDE ; YİYECEKLERE SALDIRARAK, ŞEKERİ 400 – 500’E
ÇIKARMAMALI ..! )

 Şuuru, yerinde değilse ; ona bir şeyler yedirip, içirmeden kaçınarak ; onu en    
 yakın bir sağlık kuruluşuna ulaştırmalıyız. 

 ( Bu durumda, verilecek yiyecek ve içecekler ; nefes borusuna kaçabilir ..! )

 DİĞER BAZI BİLGİLER …

-  Açlık kan şekeri ; 126’yı, tokluk kan şekeri ; 200’ ü aşarsa, o kişi ; diabetlidir.

-   Diabetli, yüzü yumuşak ; rahat ayakkabılar giymeli. Her gün, ayaklar yıkanmalıdır.

-   Şeker genelde yüksek seyrediyorsa, doktorun tavsiye etmesi halinde ; insülin tedavisine  
 geçilebilir.                                     ( İnsülin, tesirli harika bir ilaç olup ; bağımlılık yapmaz.)

-  Diabet helva ve reçelleri fazla tüketmekten kaçınmalıyız. Çünkü, ihtiva ettiği yağ ve  
 karbonhidratlar nedeniyle ; onlarda, şekeri bayağı yükseltebilir. 
 Kola’lı içecekler, yüksek oranda şeker ihtiva ettiğinden ; çok dikkatli olmalı …

-   Diabetli, uzman doktorun kontrolünde olmalı. 
 Fakat, aynı zamanda ; kendi kendinin doktoru olması gerektiğini, unutmamalı …

-   Sağlıklı bir insan ; günde, 3 500 seviyelerinde kalori alması gerekirken …
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 Diabetli, 1800 seviyelerinde ; kalori tüketmelidir.   (Yaklaşık, yarısı kadar ; tüketmeli.)

-   Diabetli, vücudunun ihtiyacı olan şekeri ; ölçülü yiyerek, meyvelerden karşılamalıdır.

-   Diabetli, domates, salatalık, maydanoz vs. gibi sebzeler ; bolca tüketebilir. 
 Normal ekmek yerine diyet ekmek, pirinç yerine ; bulgur tüketmeli …

-   Günde, 8 saat uyku almaya ; özen göstermeli. Günde 1 muz yemek, tavsiye edilmektedir.

 -   Asabi şeker diye, bir tanımlama yoktur. Şekeriniz, düzensiz olursa ; asabi olursunuz. Asabi
olunduğunda da, şekeri yükseltmiş olur.

-   Genel de, Anneniz diabetli ise ; riskiniz % 2 … Babanız diabetli ise ; riskiniz, % 6 ‘dır.

-   Şekeriniz yüksekse, su içmeli … Genelde de, mevsimine göre 1-2 litre kadar ; su içmeli.

-   Diabet, kronik (Sürekli) bir hastalık olup ; şekerin bir müddet iyi gitmesi halinde  
 kendiliğinden kesinlikle, kullanılan diabet ilaçları ; terk edilmemelidir.

-   Vücutta, bir morluk oluştuğunda ; hemen, bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. 
 ( Ama, orada bir diabet hastası olduğunuzu ; muhakkak belirtiniz ..! )

 DUA’LARINIZ ÜMİDİYLE ;      

 DERLEYEN
 MEVLÜT   GÜRKAN
 (0 506) – 380 72 52

ŞEREFLE BİTİRİMESİ GEREKEN ; EN AĞIR GÖREV HAYATTIR …                   
 *   MENFAAT TEMİNİ İÇİN, ŞEREFİNİ ; AYAKLAR ALTINA ALMAYA …
 *   BİR ANLIK, HARAM ZEVK İÇİN ; NAMUSUNU LEKELEMEYE ;
 *   GEÇİCİ DÜNYA MAKAMI İÇİN, EL ETEK ÖPMEYE ; … HİÇ DEĞER Mİ ?

 KÜTÜPHANELERİ İLE ÜNLÜ ; BAZI KİTAPSEVERLER …                              

1-)   VAKİDİ ; (Abbasi devri ünlü tarih alimi.) …      600 sandık dolusu, kitap bıraktı.

2-)   ALİ EMİRİ ; …………………………………  16 000 Kitaplık kütüphanesini, bağışladı.
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3-)   Prof. Dr. Abdulkadir Karahan ……………..   Binlerce eserini, kütüphaneye bağışladı.

4-)   M. Ali Kırboğa (Karasakal Hoca Lakaplı.) … 11.000 ciltlik kütüphanesi, mevcut.

5-)   Av. İhsan Biçici (Diyarbakır Barosunda.) …..  50.000    “                “                 “

6-)   M. Şevket Eygi (Eski Bugün gazetesi sahibi.) … Binlerce eserlik     “                “

7-)   Hilmi Oflazlı ……………………………………..  Binlerce     “           “               “

 BAZI BİLGİLER … 

 -   Endonezya’nın, müslüman olması ; ticaret için oraya gelen ve oraya yerleşen, bir müslüman
kumaş tüccarı sayesinde oluyor. 

 Şöyle ki ; tüccarın işyerinde olmadığı bir anda, yanındaki işçisi metresi 5 akçe olan kumaşı,
sehven 10 akçe’den satınca ; bunu öğrenen tüccar, kul hakkından sakınmak için o kişiyi
buldurarak ; parasını iade eder. 

 Bu tarz ilişkiye alışık olmayan halk arasında, bu olay ; günlerce konuşulur. 
 Nihayetin de bu olayı duyan kral, o tüccarı saraya davet eder ve İslamiyet hakkında bilgi  
 edindikten sonra, müslüman olur.

 Bir müddet sonra da halk, akın akın İslam dinine girer.  
 ( İman hayata geçince eserinden - Mehmet Paksu )

-   İlk defa 1 854 yılında alınan dış borçlar ; ancak, 1 954 yılında ; tamamen ödenerek
kapanmıştır.
 7 Ekim 1 912‘den önceki borçlar, Osmanlı imp. yıkılınca ; Türkiye ile Osmanlı’dan ayrılan yeni
kurulan Balkan ülkeleri arasında, paylaştırılmıştır.

 Bu tarihten sonra alınan borçlar ise, Lozan anlaşması sonunda ; Türkiye ile Asya da yeni
kurulan devletler arasında ; paylaştırılarak ödenmiştir.

-   Titanic faciası ; l5 Nisan 1912’de gemi İngitere’den Amerika’ya yolculuk yaparken, bir gece
buz dağına çarparak ; 3 saat içinde, Atlas okyanusunun 3.000 m. derin ve buzlu
sularına gömülmesiyle, meydana geldi.

 Kaybedilen insan sayısı ..... 1.523  (Ancak, 300 cıvarında insanın ; cesedine ulaşılabildi.)

 Kurtulan insan sayısı ise, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere …700 kişi cıvarında idi.

 Derdime vakıf değil, canan 
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 Beni, handan (gülen), bilir.
 Hak’kı vardır, zira şad olanlar
 Herkesi, şadan bilir.

 Söylesem, tesiri yok.
 Sussam, gönül razı değil.
 Çektiğim, alamı (acıyı)
 Bir ben ; birde, Allah bilir.        (Yavuz Sultan Selim)

 MERAK ETTİKLERİNİZ ESERİNDEN … Prof. Dr. Adem Tatlı

1-)     İnsan vücudu ortalam, 70 trilyon hücre’den oluşur.

2-)     İnsan vücudundaki , tüm damarların uzunluğu ortama ; 150.000 km’ yi  
 bulmaktadır.

3-)     Her hücre 46 Kromozom taşır, bunun 44 tanesi vücut kromozonu ; 2 tanesi ise    
 cinsiyet kromozonu’dur.
 Sperm‘lerin  yarısı ..... 22-x
 Diğer yarısı ise ............ 22-y şeklindedir
 Kadının  yumurtasındaki kromozon yapısı.....   22-x’dir.
 Baban’nın x kromozonu, anne’nin x kromozomuyla birleşirse ; xx oluşur ve çocuk kız   
 olur. Baba’nın y kromozonuyla birleşirse ; xy oluşur ve çocuk erkek olur.

4-)    Tüp bebeğin oluşumu…
 Anne’nin yumurtası ile baba’nın spermi ‘nin tüp içinde döllenerek, 3 gün tüp    
 içinde bekletildikten sonra, ana rahmine nakledilmesidir.

 Çocuğun doğum öncesi  cinsiyet tesbiti en erken, cenin 4 aylık’ken yapılır.

-    Ultrasonogri aletiyle, yüksek ses dalgaları’nın ekran’da oluşturduğu  çocuğun
görüntüsünden, uzuvları’nın incelenmesiyle cinsiyeti anlaşılır -       

-     Rahim’de bebeğin içinde bulunduğu ‘Amnison sıvısından’ 20 cm küp alınıp , incelenmesiyle
de ; cinsiyeti anlaşılabilir.
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 ( Bu usul ile … % 80-90 doğruluğa ulaşılır.)

5-)     Anne sütü, çocuk doğduktan sonra ; 6 aya kadar devam eder ve kesilir.

6-)     İnsanlar oksijen alıp, karbondioksit verirler.
 Bitkiler ise  karbondioksit alıp, oksijen verirler.

 ( Bu nedenle, Bitkiler ; yeryüzü’nün Akciğeridir.)

7-)     Arıların ortalama ömrünün ; 36 gün olduğu.

8-)     Akrep’in ömrünün ortalama 5 yıl olduğu ; ve 600 civarı türü’nün bulunduğu

9-)     Türkiye’de, 39 çeşit yılan’ ın bulunduğu ve bunlardan 8 türünün ; zehirli olduğu.

 Dünyadaki yılanlar’ın % 85 ‘nin zehirsiz olduğu ve genellikle zehirli yılanların  
 rahatsız edilmedikçe ve üzerine basılmadıkça ; insanlara zarar vermediklerini ...               

 Ayrıca, Yılanların iyi bir çevre dost’u olarak, tarla fareleri ve bazı zararlı hayvanları,  
 yok ederek ; ekinlere verilen zararları önlediği gerçeği.

10-)   Avrupa ülkelerinde, 15-19 asır başlarına kadar, tuvaletlerin bulunmadığı ve  
 pisliklerin lazımlıklarla ; pencerelerden sokaklara döküldüğü.
 ( Kokuların giderilmesi için , bol parfüm kullanılırdı…)

11-)   Ayrıca, o devirlerde hıristiyanlar vaftiz yıkanışından sonra, o kutsal suyun zarar  
 görmemesi için ; bir daha yıkanmayı akıllarından bile, geçirmek istemezlerdi.

12-)   Işınlar  alemi içinde, görünür ışınların oranı ; % 4 kadardır.
 Alfa –beta-gama-radyo-tv-ultrason-ultraviole-Laser-Radar-Iks-Mion-İnfrarus gibi    
 diğer kozmik ışınlar % 96 olup ; görünmeyen ışınlardır.

13-)   En derin petrol sondajının, 7.000 m. derinlikten aşağıya inmesi ; mümkün  
 olmamıştır.       

 TÜRKİYE’NİN ; 77 YILI ESERİNDEN …
 ( 1 923 - 2 000 )

*      -   17 Eylül 1 961 yılında, Adnan Menderes ; idam edildi.

 -   1 Mart 1 972 yılında, Adnan Menderes’in büyük oğlu Yüksel Menderes ; 
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 Ankara da, intihar etti.                                 

 -   8 Mart 1 978 yılında, Adnan Menderes’in oğlu Mutlu Menderes ; trafik kazasında,    
 hayatını kaybetti. 

 -   22 Nisan 1 994 tarihinde, Berrin Menderes ; vefat etti.

 -  15 Mart 1 996 yılında, Adnan Menderes’in oğlu Aydın Menderes ; trafik kazası  
 sonucu, felç oldu.

*         30 Haziran 1 974 tarihinde, Resmi Dairelerde ; 1,5 olan hafta tatili, 2 güne çıkarıldı.

*         14 Haziran 1 989 tarihinde, toplu taşıma araçlarında ; sigara içme yasağı başladı.

 12 Temmuz 2 009      “        tüm kapalı alanlarda ; sigara içme yasağı yürürlüğe girdi.

 (Türkiye için, bu tarihi ; BİR MİAD. !)

 DİĞER BAZI BİLGİLER …

1-)    Ezan’ ın Türkçe okunması ... (1 932 -1 950) yıllarında ... 18 yıl 4 ay sürmüştür.

2-)    Çanakkale savaşı 1 915 yılında 14 ay kadar sürmüş ve 253 000 vatan evladı şehit  
 verilmiş...(Düşman kayıplarıyla birlikte toplam... 500 000 kişi civarı insan zayi verilmiş.)

3-)   Türklerin, topluca  İslamiyet’e geçişleri ... 10. asır da olmuştur.

4-)   Efendimiz, (s.a.v) Rahmet’e gitmeden önce … 13 gün hasta yatmıştır.

5-)   1. Cihan savaşında, cephelerdeki 2.850.000 askerimizden ; 2 324 000 kadarı şehit   
 olmuş, bunlardan ancak ; 526 000 kadarı, gazi olarak dönmüştür.

6-)    Türkiye’nin, yaklaşık,  Eni ...    600 km.
 Boyu ... 1 600 km.

 Kara sınırı  ... 2 750 km.
 Deniz sınırı ... 8 300 km.   civarında, uzunluğa sahiptir.

7-)    Haçlı, seferleri,  ( 1.096-1.271 )  arasındaki 175 yıl içinde, 8 defa düzenlenmiş ve  
 fiilen, 22 yıl sürmüştür.
 Büyük zulüm ve katliamlara sebep olan bu seferlerin ; ilk’i dışındakiler, hezimetle  
 sonuçlanmıştır.

8-)    1.950 yılındaki Kore savaşında ; Türkiye 800,  ABD ise 80.000 civarı, kayıp verdi. 
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9-)    ABD’de, 20-29 yaş arası zenci gençin üçte birinin ; ya hapiste veya gözaltında olması. 

10-)  Her hangi bir Okyanus’un ; en uzak olduğu nokta, Çin’dir.

11-)  Rusya’nın, 1/4' nün ; ormanlarla kaplı olması.

12-)  Tüm kıta adlarının ; A harfi ile başlaması… 

13-)  İstanbul 4 defa Araplar, 7 defa da Türkler tarafından kuşatılmıştır. 
(Yıldırım Beyazıt 1.390-1.400 yılları arası 4 defa kuşatmışsa da ; fetih nasip olmamış.)

14-)  Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve Hz. Ebubekir (r.a.), Sevr mağarasında ; 3 gün kadar  
 kalmışlar.      ( Peygamberimiz, hicret esnasında ; 53  yaşında idiler …)
15-)  Hz. Ebubekir - Hz. Ömer ve Hz. Ali ; 63 yaşlarında, vefat ettiler.                             
 ( Hz. Aişe Annemiz ; devrinin, 7 fıkıh aliminden biriydi.)                          

16-)  Hz. Hatice annemizden sonra ; Peygamber Efendimizden (s.a.v) çocuğu olan diğer      
 annemiz ise, Hz. Mariye’dir … ( Hz. İbrahim’in annesidir.)
17-) İslamın ortaya çıktığı yıllarda ; Dünya’da 2 büyük devlet hüküm  
 sürmekteydi. Biri Bizans … diğeri de İran.
18-)  Kızıldeniz, çok tuzludur. Bu yüzden, diğer bir adı da … Şap denizidir.                               
19-)  Türkiye’de, 1.947 yılına kadar ; hacca gitmenin, yasak olduğu gerçeği …                   20-)  
İslamiyet, 3. yılının sonunda ; ancak 40 kişiye ulaşabilmişti.

21-)   Mute savaşında, 3 000 kişilik Müslümanların ; 100 000 kişilik Gassaniler, Bizanslılar   
 ve müşrik arap ordularına karşı savaşarak, zafer elde edebilmeleri …Çok düşündürücü.

 ZÜBEYR GÜNDÜZALP’İN ; ALTIN PRENSİPLER ESERİNDEN …

*   Kim, ilmi bir meseleyi öğrenip, onu bir başkasına öğretirse ; o kimseye, 70 sıddık sevabı
verilir.                          

*   Yeknesak dünyevi meşguliyetler ; insanın, mahiyetindeki ulvi melekeleri ; körletir.   
 Manevi terakkiyata medar olacak ; yüksek kabiliyetleri, söndürür.

*   Sabır, insana önce zehir gibi olur. Fakat, fıtrata yerleşince ; bal olur.

*   Hastalıklara, su-i ihtiyarımız sebep olursa ; mes’ul oluruz. Değilse, Kader-i İlahi der,    
 sabrederiz.                         

*   Hikmette yazılmış ; Anne ve babasına lanet eden, mel’undur. Bundan murat ; bir iş  
 işleyip, o iş sebebiyle başkasının ; onun anne babasına, lanet okumasıdır.               
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 -  Hz. Ebubekir’ in halifeliği  ( 632 - 634 ) ...    2 yıl sürmüş, 63 yaşında, vefat etmiştir.

-  Hz. Ömer’ in halifeliği       ( 634 - 644 ) ...    10 yıl sürmüş, 63 yaşında  vefat etmiştir.

 -  Hz. Osman’ ın halifeliği     (  644 - 656 ) ...  12 yıl sürmüş...yaşında. (Şehit edilmiştir)

 -   Hz. Ali’nin halifeliği           ( 656 - 661 ) ...     5 yıl sürmüş. 63 yaşında, şehit edilmiştir.

 *    Hz. Hasan ise 7 ay kadar bu görevde kalmış, kan dökülmesini önlemek için ; kendi
 isteğiyle bu görevi bırakmasına rağmen, zehirlenerek Hakkın rahmetine kavuşmuştur.

 -   Efendimizin (s.a.v) “ Namaz’a durduğun’da, sanki son namazınmış gibi kıl “       
 Nasihatı …

-   Abdulkadir Geylani Hz.leri (1.077-1.166) yıllarında 89 yıl ömrü boyunca, 500 kadar Yahudi ve
Hıristiya’nın ; Müslüman olmasına sebep olmuştur.
 O, Cuma dışında ; evinden, pek çıkmazdı …

 Kütüb’ i Sitte’nin   (Sahih Hadis’lerin)   6 kaynağı …

 1-) Buhari
 2-) Müslim
 3-) Tirmizi 

 4-) Ebu Davut
 5-) Nesai
 6-) İbni mace

 AZ YEMENİN BAZI FAYDALARI …

1-     Acıkmadan yememeli ; doymadan kalkmalıyız.

 ( Bu yapılırsa, kalp damar - tansiyon - şeker hastalığı ve şişmanlık ; adeta yok olma   
 sınırına iner.)

2-   Az yemek ustalıktır, çok yemek hastalıktır.

3-   Kim az yemekle yarışır, evliyaya karışır.

4-   Çok yiyerek kalbini öldürme, şeytanı kendine güldürme.
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5-   Çok yiyenin gözü doymaz, ibadetlerden zevk almaz.                      (Hace M. Bahaddin)

*    Nerede bir sömürü varsa, orada sömürüyü hak etmiş ; bir topluluk vardır. 
 Sömürüden önce, sömürülme sebeplerini ; ortadan kaldırmak gerekir.
 (Malik bin Nebi)

 5  Gece  vardır ki, onlarda yapılan dualar ; geri dönmez kabul edilir…

1- Recep’in gecesi…
2- Şaban’ın yarısında bulunan gece…
3- Cuma gecesi
4- Ramazan ve…
5- Kurban bayramı geceleri.                                                                    (Hadis-i Şerif) 

 AHİLİK TEŞKİLATI …
( Dr. Yusuf Ekicinin eseri. )

 Ahilik, Müslüman Türk toplumunu din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin ; yüzyıllar   boyunca
ekonomik sosyal ve kültürel yönden olumlu etkilemiş, güzide bir kuruluşumuzdur.
 Kurucusu Ahi Çelebidir. (1 170-1 260)

 Ahi kelimesi, Arapçada kardeş anlamına gelmekte olup ; divanı lügatit Türk’te ise, eli açık,
cömert anlamına geldiği kaydedilmektedir.

 Bazı araştırmacılar Ahiliğin kuruluşunun, Türklerin topluca islamiye‘te girdikleri 10  
 ve 11. yüzyıllarında oldukları kanaatindedirler. 
 Fakat kaynaklar, 13.-20. asırlar arasında faaliyet’te olduğunu, göstermiştir

 Ahiliğin kaynağı, İslam dini ve Türk örf adetleridir.

 Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkarların durumunu inceler ; kötü duruma düşen esnaf ve  
 sanatkarlara maddi ve manevi destek sağlayarak, durumlarının düzelmesine yardımcı  
 olmayı, görev olarak görürdü.

 Şimdi ise, bu görev bir bakıma, esnaf ve sanatkar odaları tarafından yapılmaya  
 çalışmakta ise d ; gerçek fonksiyonların’dan oldukça uzaktadırlar. 
 (Örneğin, iflas eden adeta ; kendini yalnızlığa terkedilmiş, hissetmektedir.)

 AHİLİK’TE BAZI AHLAKİ KURALLAR…

1-    Ahi’nin, bir sanat’ı olmalıdır.
 2-   Ahi, birkaç işle değil ; kabiliyeti olan bir işle, uğraşmalı.
 3-   Ahi, kazancının geçiminden arta kalanı ; yoksullara dağıtmalı.
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 4-   Doğruluktan ayrılmamalı.
 5-   Cömert olmalı.

 6-   Tevazu sahibi olmalı.
 7-   Misafirleri sevmeli
8-     İnsanlara nasihat ederek, iyi yola yöneltmeli.
9-     Edep ve haya duygusuna sahip olmalı.
10-     Hile yapmamalı.

11-     Yalan söylememeli.
12-     Gıybet ve dedikodudan  kaçınmalı
 13-  Kin gütmemeli.
 14-  Büyüklere saygılı, küçüklere şefkat göstermeli 
 15-  Zenginlere karşı, minnetsiz olmalı.
 16-  Geceleri, ahlaki sohbet ; toplantılara katılmalı.

 Ahi kimdir.....?
 -    Kalbi Allah’a (c.c), 
-    Kapısı millete açık, 
-    Ahlakı ve edebi ana sermaye yapan,
 -     Vicdanını kendi üzerine  gözcü yapan,
-    Merhamet ve cömertliği, esas alan akıl  ve
-    İlim yolunda, insanlara yararlı olmayı prensip edinen..... kişidir.

 ENFLASYON VE BORÇ BATAKLIĞININ  SEBEBİ …

1-    Ürettiğinden fazlasını, tüketmek.
2-    Kazandığından fazlasını, harcamaktır.

 İLİM ADAMLARINCA ; BAZI TESBİTLER…

 Ölen milyarlarca insanın yüz şekilleri ; biribirine benzemiyordu. Halen yaşıyan     
 insanların yüz şekilleri de, biri birine benzemiyor.

 Yeni doğanların ise, ne ölenlere, ne de halen yaşıyanlara ; benzemiyor. (!)

 Milyarlarca bilgisayar ekranında, tüm yüz şekleri kaydedilip ve sonra yan yana  
 dizilip bilinmeli ki; yeni yaratılacak yüz, diğerlerine benzemeden yaratılabilsin. 
 İşte, yüceler yücesi Allah’ın ; (c.c) muazzam ilmine bir örnek…

 Tabiî ki ; alanı daha küçültüp ; parmak uçlarını bir birine benzememesinde de , o  
 harika ilmi görmek mümkün.....
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 Koyun, ot yiyor, süt veriyor.
 ”    ”        et      “ 
 “   “        yün   “ 

 Ot’la, bu verilenlerin ne alakası var...                                  (Prof. Dr. Şener Dilek)

 Yumurta kırılıp incelenirse ; sarı ve beyaz iki maddeden, meydana geldiği görülür.

 Aynı yumurta 10-15 gün sonra kırılınca ; bu defa kanatlarını çırpmaya başlayan bir civciv,
şaşkın şaşkın karşımızda durmaktadır.   Ayrıca...

 Güneş karpuz’un dışına vurduğu halde ; dışı yeşil içi kızarır. Normalde, Güneş vurduğu yeri
kızartmaz mı ?                                                           (Prof. Dr. Adem Tatlı)

 Bir şeker fabrikasının kurulması için, milyarlarca yatırım yapılır.

 Onlarca mühendis- ustabaşı ve yüzlerce işci çalıştırılarak ; şeker üretilmeye çalışır.
 (Tabi, personel problemleri ; grevlerde çabası. )

 Halbu ki ; mevsimi gelince dut ağacı İlahi Ferman’la el değmeden fabrikalar ,  
 mühendisler, işciler olmadan ... şekerini üretmiyor mu ?

 Rüya... Akıl ve deney ötesi alemin, dünyada ki, en güzel örneği olarak ; Allah’ ın (c.c)  
 varlığının ve kudretinin, delillerinden bir delildir. Ayrıca,

 Zaman ve mekanın, izafi olduğunun ; bir isbatıdır. İnsanın ruhu vasıtasıyla iki hatta  
 üç boyutlu ; irrasyonel hayatının, güzel bir örneğidir.

 KANSER RİSKİNE KARŞI ;10 ALTIN KURAL…

 1-) Sigara içme, içiyorsan bırak.
 2-) Asla şişmanlama.
 3-) Her gün düzenli spor yap.
 4-) Her gün düzenli sebze-meyve ye.
 5-) Alkol kullanmaktan kaçın.

 6-) Güneş’te, fazla durma
 7-) Hepatit-B aşı programını uygula 
 8-) Kansorejen içeren maddeden uzak dur.(Yanık- kömürlü Yiyecekler vs.)
 9-) Aşırı üzüntü ve stresten uzak dur.
 10-) Büyüyen ben
 - İyileşmeyen yara 
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 -  Durmayan kanama 
 - Dinmeyen öksürme - ses kısıklığı
 - Sürekli ishal - kronik kabızlık durumlarında ... Doktor’a Görünmeli…

 ( MUTLULUĞUN, 9 ALTIN KURALI …)

 1-)  Allah’a (c.c) iman …
 2-)  Başkalarını düşünerek, yardım kuruluşunda görev alanlar 
 3-)  Aile bireyleriyle kenetlenerek, yaşam sürenler…
 4-)  Kendilerini, ulaşmıyacak hedeflerden ; uzak tutanlar.
 5-)  Paraya, gereğinden fazla ; önem vermeyenler.

 6-)  Kişinin, kendisiyle ve toplumla ; barışık olması …
 7-)  Zihinsel kapasitesini, başkasıyla kıyaslamaması …
 8-)  Yaradılıştan, genetiği güçlü yapıda olanlar…
 9-)  Yaş ilerledikçe, olgunlaşıp olaylara ; serin bakanlar.

 Kahrında hoş, lütfun da hoş
 Senden gayrı, her şeyler boş
 Gelse celalinden,cefa
 Gelse cemalinden, sefa 

 Her ikiside bana, şifa
 Derviş Mehmet, Sana kuldur.
 İster ağlat, ister güldür.
 İster yaşat, ister öldür

 ( Gönenli Mehmet  Efendi …)

HAÇLI SEFERLERİ ve SONUÇLARI ….. (1 096 - 1 270)

I. HAÇLI SEFERİ  (1096-1099)                                              3  YIL SÜRDÜ
o    KUDÜS, HAÇLILARIN ELİNE GEÇTİ
o    URFA – HALEP - ŞAM’I ELE GEÇİREREK ; KONT’LUKLAR İDARESİ KURDULAR.
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II. HAÇLI SEFERİ  (1147-1149)                                              2  YIL SÜRDÜ  
 ( I. SEFERDEN … 48 YIL SONRA )
o    SELÇUKLULAR TARAFINDAN, URFA - HALEP - ŞAM GERİ ALININCA, KUDÜS İDARESİ
;  PAPA’DAN, YARDIM İSTEDİ.
o    GELEN HAÇLI ORDUSU, SELÇUKLULAR TARAFINDA ; BOZGUNA UĞRATILDI.

III. HAÇLI SEFERİ  (1189-1192)                                              3  YIL SÜRDÜ  
 ( II. SEFERDEN … 40 YIL SONRA )
o    SELAHATTİN EYYÜBİ, KUDÜS’Ü FETHEDİNCE ALMAN, FRANSIZ, İNGİLİZ  HAÇLI
ORDULARI, İNG. KRALI ASLAN YÜREKLİ RİŞAR KOMUTASINDA SALDIRIYA GEÇTİLERSE
DE ; KUDÜS’Ü GERİ ALAMAYARAK, BOZGUNA UĞRAYIP GERİ DÖNDÜLER .

IV. HAÇLI SEFERİ  (1204)                                                     1  YIL SÜRDÜ  
 (III. SEFERDEN … 12 YIL SONRA)
o    İSTANBUL’A GELEN HAÇLILAR, BİZANS İDARESİNDEKİ İSTANBUL’U YAĞMALAYARAK
; HIRISTIYAN HALKI, KATLETTİLER .

V. HAÇLI SEFERİ  (1228)                                                      1  YIL SÜRDÜ  
 (IV. SEFERDEN … 24 YIL SONRA)
o    KUDÜS’Ü KUŞATAN HAÇLILAR, TEKRAR BOZGUNA UĞRAYARAK ; GERİ ÇEKİLMEYE,
MECBUR KALDILAR …

VI. HAÇLI SEFERİ  (1248)                                                     1  YIL SÜRDÜ  
 (V. SEFERDEN ; 20 YIL SONRA)
o    PAPA, HIRİSTİYANLARI SEFERE TEŞVİK ETTİYSE DE ; SEFERLERDEN BIKAN HALK,
TEPKİ GÖSTERDİ.
o    YALNIZ FRANSIZ KRALI SEN LUİ ve ORDUSU, SEFERE ÇIKTIYSA DA ; KRAL SEN LUİ 
EYYÜBİLERE ESİR DÜŞTÜ. ESARETTEN KURTULMAK İÇİN KURTULUŞ PARASI
VEREREK, FRANSAYA  DÖNEBİLDİ.
VII. HAÇLI SEFERİ  (1270)                                                    1 YIL SÜRDÜ  
 (VI. SEFERDEN … 22 YIL SONRA)

o     FRANSA KRALI SEN LUİ, KARDEŞİNİN KIŞKIRTMASIYLA, SON HAÇLI   SEFERİNE
ÇIKTIYSA DA ; ORDUSUNUN YARISI VEBA’DAN ÖLÜNCE, 
 GERİ ÇEKİLMEYE MECBUR KALDI … 

 HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI
o    KİLİSEYE ve DİN ADAMLARINA, GÜVEN SARSILDI.
o    AVRUPA’DA, HAYAT STANDARDI YÜKSELDİ.
 ( BU SEFERLERDEN ÇOK ŞEY GÖRÜP ÖĞRENDİLER…)
o    ANADOLU, FİLİSTİN ve SURİYE … ÇOK ZARARLAR GÖRDÜLER.
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 ( DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE (WHO)  ; YAŞ SINIFLANDIRILMASI … )

 YAŞ SINIRI …             DEVRESİ …           SÜRESİ …(Yaklaşık)

 0 – 10                          ÇOCUKLUK               10  YIL  

 11 – 24                          GENÇLİK                    15     “

 25 – 64                          YETİŞKİNLİK            40     “

 65 – 74                          YAŞLILIK                    10     “

 75 – 89                          İHTİYARLIK               15     “

 90 – VE SONRASI … İLERİ DEVRESİ        

 MUHARREM AYI ( 10.cu günü ) … AŞURE GÜNÜNDE OLANLAR …

1- HZ. ADEM’İN TÖVBESİNİN KABÜLÜ …

2- HZ. NUH’UN GEMİSİNİN KURTULUŞU …

3- HZ. İBRAHİM’İN NEMRUT’UN ATEŞİNDEN KURTULUŞU …

4- HZ. EYYÜP’ÜN ŞİFAYA KAVUŞMASI …

5- HZ. MUSA VE HALKININ KIZILDENİZ’DEN KURTULUŞU …

6- HZ. YUNUS’UN BALIĞIN KARNINDAN KURTULUŞU ...

7- HZ. İSA’NIN GÖĞE YÜKSELTİLMESİ …

8- HZ. YUSUF’UN KUYUDAN KURTARILMASI …

 AYRICA … HZ. HÜSEYİN VE YAKINLARININ ; KERBELA OLAYI …
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 ALİ  ULVİ  KURUCU’DAN  ANILAR ; ESERİNDEN …
 ( 80 yıllık ömrünün … 56 yılını Medine’de yaşadı.)

*     1 922 de Konya’da doğdu. 1 940 yılında Mısır’daki EL-EZHER üniversitesinde 6 yıl okudu. 1
946 yılında da ailesinin yerleştiği Medine-i Münevvere geldi ve vefat ettiği 2002
yılına kadar ; bu topraklarda yaşadı …

*     1 985 yılında ; Mescid-i Nebevi bitişiğindeki görev yaptığı kütüphane müdürlüğü görevinden,
emekli oldu. Ara sıra Türkiye’ye gidip, dostlarıyla hasret giderirdi.

*     1.950 yılı öncesinde, gerek Mekke’de, gerekse Medine’de ; bayağı yoksulluk varmış. Evler
ve sokaklar ; gaz lambalarıyla aydınlatılıyormuş …

*     Ali Ulvi Kurucu hatıralarında … Peygamber Efendimizi (s.a.v)  4 defa rüyasında gördüğünü
belirtiyor.    ( Ne büyük mutluluk …)

*    1.940 yılında, Nijeryalı bir ailenin yürüyerek ; 6 ay’da hac içinde, Mekke’ye ulaştığını
naklediyor. 

*   Yine Erzurum dolaylarından gelip, 30 yıldan beri Medine’de yaşayan ve kutlu şehir Medine
kitabını yazan Mihr Ali Süleyman’da…hem Bilal-i Habeş camiinde fahri müezzinlik yapmakta ;
hemde Türkiye’den gelenlere, kucak açmaya devam ediyor…

*   Ali Ulvi Kurucu ; Mahmut  Cevdet  Sezer’i anlatıyor.
 (İkinci bir ; Osman Yüksel Serdengeçti örneği …)

 Kabataş lisesinde felsefe ve psikoloji hocası iken ; İsmet İnönü devresinde özellikle  inançları
konusunda halkın yaşadığı zulümler karşısında isyan ederek ; yayınladığı “DOĞAN GÜNEŞ” 
dergisinde  bir şiir yayınlar. Onu kastederek ; 

“ Ey bütün milletin iğrendiği, tiksindiği o yüz ” diye başlayan şiiri yüzünden mahkemeye verilir ve
mahkeme onu, akıl hastanesine sevk eder…

 Bediüzzaman, ondan haberdar olunca ; “Kim bu yürekli evladım diye” merak ederek
talebelerinin kolunda, mahkemeyi izlemeye gider…

 Tımarhanede yaşadığı 9 ay boyunca çok eziyetler çeker ve onu kontrole gelen doktorlar “ Yahu
bunda bir şey yok ama ; Ankara’dan emir var çıkaramayız ” deyip, odadan söylenerek
ayrılmışlar.
 O sırada, Kabataş lisesinde öğrencisi olan bir doktor onu tanıyıp ; “ Hocam siz buradan
kaçmazsanız, kurtuluşunuz zor deyince ; ” O da, 9 ay sonra firar ederek “ 
1 949 yılında, bir yolunu bulup ; Medine’ye yerleşir…

 Tımarhanede iken, iğneyle belinden alınan su nedeniyle ; o zamandan beri hafıza zaafı ve
sıtma hali yıllarca, onu perişan etmiş. O’nun Akif’in dediği gibi “ Yıkandım bir ömür boyu
döktüğüm yaşlarla” şiirinde ki gibi … döktüğü yaşlarla yıkanır, bir hali vardı.
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 Türkiye’yi ziyaretinde ; tanıdıkları onu, Eyüp mezarlığını ; mesken ederken görürlerdi.

 O, Medine’de her gün, Peygamber Efendimizi (s.a.v) ziyaret eder ; Çarşamba günleri Uhud
şehitliğini … Cumartesi günleri de, Kuba’yı ; ziyarete giderdi …
 2 defa evlendi ve ayrıldı. Çocuğu yok. 1 983’de, Medine-i Münevvere’de ; vefat etti. 
 O’na da, rahmetler diliyoruz …
 BAZI BİLGİLER …

*     Konya’nın ; işgali tanımamış olması gerçeği …

*     M.Akif Ersoy’un … Mısır’da kalırken hanımının evham ve psikolojik rahatsızlığı  
 nedeniyle ; sıkıntılı günler, geçirmesi.

*     Hz. Mevlana, 2 oğlu 1 kızı, evlat edindiği kimya hatun ve 2.ci eşinin çocuklarına   
 karşı ; hep adaletli davranırdı.

 Büyük oğlu Sultan Veled, hayırlı bir evlat olarak yetişti. Fakat, diğer oğlu Alaattin ise 
 babasının onca gayretine karşı ; vefasız, asi ve hayırsız çıktı.

 Mevlana Hz.leri, oğlunun bütün ihanetleri karşı ; onu affetmiş ve oğlu vefat ettiğinde,  
 cenazesinde ağlamıştır…

 ASR-I SAADETTEN GÜNÜMÜZE ; EZAN ESERİNDEN …        

-  Yeni doğan çocuğun, sağ kulağına EZAN ; sol kulağına, KAMED okunmalıdır.

 -  Şia mezhebinde, Ezan’a “Eşhedü enne aliyyün veliyullah “ ve “Hayye ala hayril amel”
 eklemesi yapılır.
-  Hicret etmeyen, hiçbir peygamber yoktur.

 -  İstanbul Üniversitesinin kapısının üstünde yazılı olan “Fetih Ayet-i Kerimesi” nin  
 üzeri ; tek parti devresinde, siyah ve kızıl taş perde ile kapatılmıştır.   

 -  Tek parti devresinde, “Kur’an-ı Kerim ve dini yayınları” okumak ve bulundurmak  
 yasaklanmış ; halkımız, bu eserleri avlu ve bahçelerinde ; toprağın altına gizlemiştir.

 Yüzlerce cami ve mescit, çeşitli bahanelerle yıkılmış ; depo ve ahır haline getirilmiştir.

 Ayrıca, yine Temmuz – 1932’ den … 16 Haziran – 1950 tarihine kadar, Ezan 18 yıl  
 boyunca Türkçe okutulmuş, Arapça Ezan okuyanlar tutuklanıp ; cezaevlerinde işkence  
 görmüş bazılarıda deli diye, Akıl hastanelerine gönderilmiştir. 

 O devirde, bu hareketlere maruz kalan bazı serdengeçtiler kendilerini ;Bizler
 “Allah’ın Delisiyiz ” diye nitelendirmişler.
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 16-Haziran-1 950 Cuma günü, Arapça Ezan kanunu yayınlanıp ; haber Sultanahmet  
 camisine ulaşmıştı.
 6 minaresi ve 18 şerefesinden hep birden ; sesi güzel 18 cemaat tarafından Arapça  
 Ezan okununca, 10.000 cıvarındaki cami cemaati ; şaşkınlık içinde, avluya akın etmiş ve  
 bu güzellik karşısında, “Allah-u Ekber” nidalarıyla ; gözyaşıyla, biribirini kucaklamıştı.

 TARİHTE, İLGİNÇ GERÇEKLER ESERİNDEN…

*     Dünya’nın 7. ci harikası diye adlandırılan, Mısır’daki Keops piramidinin ;

 Yüksekliğinin ………… 147 m.

 Yapımının …………….   20 yıl sürmesi  (Yapımında, bu sürede ; 100.000 kişi
çalışmış.)                                                     

 Blok taş ağırlıkları ……  20-30 ton arası olması.   (Halen nasıl taşındıkları … sır gibi.)

 -   İçinde, hiçbir iletişim aracının ; çalışmaması …

 -   Suyun içerde kalınca, losyon haline gelmesi …

 -   Hayvan leşinin, içerde uzun süre çürümemesi …

 Firavunlar, kıymetli eşyalarla gömüldüklerinden ; hırsızlığı önlemek için, 
 mezar yerini yapan mimar ve işçiler öldürülmüşler.

*     Eski Hindistanda, kocası olan kadının ; kendini ateşe atarak yakması geleneğini  
 yıllarca devam etmiş. İnek’in kutsal sayılması geleneği ise, halen devam ediyor.

*     Sultan Vahdettin  4 yıl … 3 ay … 20 gün süren acılı saltanatından sonra da ; yurt dışı  
 acılı sürgün hayatı   3 yıl … 5 ay … 28 gün devam etmiş. Şam’da defnedilmiştir.

*    İngiltere’nin, sömürge yıllarında kendi toprağının ; 104 katı sömürge edindiği …  
 Fransa’nında,       “              “             “             “       ;    20   “         “               “

*    Son Halife Abdulmecit’in, yurt dışına sürgün edimesinden önce ; Dolmabahçe sarayı
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kuşaltılarak, sarayın telgraf dairesine el konulmuş ve kendisinin ailesiyle beraber sarayı terk
etmesi için ; 4 saat süre tanınmış ve 15.000 lira harcırahla, yurt dışına gönderilmişler.

 Abdulmecit,  20 yıl … 5 ay … 21 gün gurbetten sonra vefat edince ; cenazesi yurda gömülmesi
için bekletilmiş, kabul edilmeyince de ; Medine-i Münevvere’de, defin edildi.
 Diğer Hanedan mensuplarına da, damatları dahil 10 gün içinde yurdu terk etmeleri için süre
verilince ; telaş başlamış.  

 Hanedan mensupları, bu süre dolmadan ellerindeki menkul ve gayrı menkulları yok pahasına
satmaya çalışmış ; bu durumdan da bunları ucuza kapatan rum, ermeni ve yahudiler, karlı
çıkmışlar… 

*   Duyun-u Umumiye idaresi ; 1.923’te Lozan anlaşmasıyla son buldu.
 1.912’den önceki borçlar ; Balkan harbi sonrası Osmanlı’dan ayrılan devletlerle  
 Türkiye arasında ; 

 Bu tarihten sonra alınan borçlar ise ; Lozan anlaşması sonunda Asya’da yeni kurulan
devletlerle, Türkiye arasında ; paylaştırıldı …

 Bu borçlarla ilgili son ödeme, 1954’te yapılarak ; bu borçlar, tamamen kapatılmış oldu.
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