
 1 

Kıymetli Firdevs mirasçısı mümin kardeşim! 
 

�-Allah’u azimüşsan kulunu affetmek için bahaneler 
arar, küçük sebeplerden dolayı kulunu af eder. 

 Kulunu yarattığında hem cennette hem de cehennemde 
yerini yaratmıştır. Kulunun iyilik yapmasını ister.  

�-Çünkü Allah’u azilmüşsan zulmedici değildir. 
 Allah’ımız güzeldir. Güzel iş yapanı sever.  
�-Onun içindir ki Cenabı Hak takva sahiplerine yedi kat 

yerler ve yedi kat gökler genişliğinde cennet vereceğini 
Kur’an’ımızda vaadetmektedir.                            (A.c.)  Ali Đmran 

 

�-Peygamberimiz (s.a.v.) Hadis-i Şerifinde  

“Cennet isterken Firdevs cennetini isteyin çünkü 
cennetlerin en güzeli, en yücesi ırmakların aktığı Firdevs 
cennetidir.” buyurmaktadır. 

�- Onun içindir ki bu kitapçığımızda âcizane Firdevs 
cennetine kimler varis olacağını Ayet-i Kerime ve Hadisi 
Şeriflerin ışığı altında açıklamaya çalıştık.  
 �-Dilerim Yüce Mevla’dan ki bütün Ümmeti Muhammedi, 
hepimizi o güzel Firdevs’ine koysun.                        Amin 
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����-ÇOK KIYMETLĐ FĐRDEVS VARĐSĐ KARDEŞĐM-���� 

BĐR MEZARLIĞA UĞRAYIP ORADA YATANLARA 

BĐR SORUVERĐN. 

ORAYA SEVE SEVE MĐ GĐTMĐŞLER?  

ONLAR DA DÜN BĐZLER GĐBĐ YAŞIYOR, GEZĐYOR, 
GÜLÜP OYNUYORLARDI 

����-Kimi işini, kimi eşini, kimi kardeşini, kimi de gül 

gibi sevdiği sevgilisini bırakıp gitmediler mi? 

����-Ah bir konuşabilseler, neler söylerler sana neler! 

����-Sen de, ben de, istesek de, istemesek de her gün 

o çukura bir adım daha yaklaşıyoruz. 

����-����-���� 
   ����-    BOYALI BĐR TENEKE KADAR GARANTĐN VAR MI?   

ELBETTE YOK. 

   BUZDOLABININ, ÇAMAŞIR MAKĐNASININ ĐKĐ YIL  

GARANTĐSĐ VAR. HANĐ SENĐN GARANTĐN?  

����-����-���� 

            ����-    EY MAL MÜLK VARLIK SAHĐPLERĐ  

ŞÖYLE BĐR DÜŞÜNELĐM! EĞER BU ÜLKEDEN BAŞKA BĐR 

ÜLKEYE GĐDĐP DE BĐR DAHA HĐÇ GERĐ GELMEYECEK 

OLSANIZ, BURADA HĐÇBĐR ŞEY BIRAKIR MISINIZ? 

ELBETTE BIRAKMAZSINIZ. 

 O ZAMAN ÖLÜRKEN O KADAR MALI MÜLKÜ NEDEN 

BIRAKIYORSUNUZ. 

BĐR DAHA DÖNECEKMĐSĐNĐZ. 
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                                      FĐRDEVS 

       CENNETĐNE KĐMLER MĐRASÇI 
 

ALLAH (c.c.) MU'MĐNÜN SURESĐNDE AÇIKLIYOR 
����-Bu sure Mekke’de nâzil olmuştur. Özellikle ilk 

ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, 
ahlâkî yaşayışlarından ve nâil olacakları ahiret nimetlerden 
bahsedildiği için sûre «el-Mü’minûn» adını almıştır.  
 

MÜ’MĐNLER GERÇEKTEN KURTULUŞA ERMĐŞTĐR 
����-Đmâm Ahmed der ki: Bize Abdürrezzâk Ömer Đbn 

Hattâb'dan rivayet; Allah Rasûlü (s.a.v.)’ne vahiy nazil olduğu 
zaman onun yüzünün çevresinde arı vızıltısı gibi bir ses 
işitiliyordu. Bir süre sonra kıbleye döndü, ellerini kaldırdı ve: 
����- “Ey Allah'ım, bizi artır, eksiltme, bize ikram buyur, bizi 
hakir kılma, bize ver, bizi mahrum etme. Bizi tercih et, 
başkalarını bize tercih buyurma. Bizden hoşnut ol ve bizi hoşnut 
eyle,” buyurdu, sonra: “Bana on ayet nazil oldu ki, kim onları 
yerine getirirse; cennete girer,” buyurdu ve o on ayeti 
“Mü'minler gerçekten felah bulmuşlardır.” ayetini bitirinceye 
kadar okudu. Hadîsi Tirmizî Tefsir bölümünde, Neseî de es-
Salât bölümünde rivayet etmişlerdir.                                               Tirmizi, 
Tefsir, Mü'minun, (3172)                                                          

    ����- Abdullah B. Abbas’tan rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte; 
Hz. Peygamber (s.a.v.), bu ayetlerin inmesine müteakip, 

����- “Bana on âyet indi ki, bu ayetlerin şartlarını yerine 
getirenler cennete gidecektir.” buyurdu ve bu sûrenin ilk on 
âyetini okudu.                                                                              Đbn-i Kesir ve Tirmizi 
Tefsiri  
 

  ����- "Ey Đbnu Avf merkebine bin ve şöyle nida et: Haberiniz 
olsun, cennet sadece mü'minlere helâldir, namaz kılmak üzere 
toplanın!"…                                                                      Kütüb-i Sitte (H.Ş. 1058) 
 

����Đşte o cennet ki işlediklerinize karşılık size mîrâs kılındı.”      
                                                                   Ayet-i Celile Zuhruf, 72  
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FĐRDEVS CENNETĐNĐ  

KAZANMANIN BĐRĐNCĐSĐ ŞARTI  
MÜMĐN OLMAK 

 

 


� א������������ن��� ْ������ א� َ ُ ُِ ْ ْ َ َ َ ْ َ  
MÜ’MĐNLER GERÇEKTEN KURTULUŞA ERMĐŞTĐR 

 

����-Allah, azümüşşan tevhid sahibi seçkin kimseleri asla 
yalnız bırakmaz; onları dünyada ve ahirette de üstün derecelere 
eriştirir “yeryüzü mirasçıları” olmakla da şereflendirir;  
ahirette ise “Cennetü’l-Firdevs” in vârisleri kılar. Đspatı “Şu bir 
gerçektir ki Biz, zikirden (Tevrat) sonra Zebur’da da: “Dünyaya 
salih kullarım vâris olacak”   buyurmaktadır.      (A.c.) Enbiya,  105  
“Đşte gerçek mirasçılar bunlardır. Ve bunlar Firdevs 
cennetlerinde ebedî kalacak olanlardır. ”              (A.c.) Mü’minûn, 10-11 

 

SEKĐZ CENNET 
 

����-Sekiz Cennet'ten beşincisi.Naim cenneti . 
Allahü Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm’de meâlen buyurdu ki:  

Îmân edip de sâlih ameller işleyen kimseleri, onların Rabbi, 
îmânları sebebiyle kendilerine altından ırmaklar akan Naîm 
Cennetlerine kavuşturan yolu gösterir.                        (A.c.) Yûnus 9 

 

ĐMAN ETMEK MÜMĐN OLMAK NEKADAR KIYMETLĐ  
����-Gerçekten, inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, 
onların hiçbirinden -fidye olarak dünya dolusu altın 

verecek olsa dahi- kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir 
azap vardır; hiç yardımcıları da yoktur.                            

AL-Đ ĐMRAN 91. 
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          .Altı şey hakkında söz verin, size kefil olayım; 
 

����- “Bana altı konuda garanti verirseniz, ben de size 
Cennet'i garanti ederim. 

1- Konuşunca yalan söylemeyin, 
2- Verdiğiniz sözden caymayın, 
3- Emanete hıyanet etmeyin, 
4- Gözlerinizle harama bakmayın, 
5- Avret yerlerinizi haramdan koruyun, 
6- El ve ayaklarınızı haramdan uzak tutun  

                Cennete girin,  H.Ş.  Đmam Ahmed  , Terğîb vet- Terhîb” -Câmiis-sağîr  
                 

                     YEZÎD ĐBN BÂBENÛS'DAN RĐVAYET 
 

     ����- Hz. Âişe'ye: Ey mü'minlerin annesi, Allah Rasûlü 
(s.a.v.)’in ahlâkı nasıl idi? diye sorduk da: Allah Rasûlü 
(s.a.v.)’nün ahlâkı Kur'ân idi, deyip : «Ki onlar namazlarını…. 
korurlar.» âyetine ulaşıncaya kadar : «Mü'minler gerçekten… 
felah bulmuşlardır...» Allah Teâlâ Adn cennetini yaratıp onu 
eliyle diktiğinde ona bakmış ve: Konuş, buyurmuş. Adn… 
cenneti de : «Mü'minler gerçekten felah bulmuşlardır.» demiş. 
Kâ'b el-Ahbâr: Allah Teâlâ cenneti altun ve gümüş kerpiçten 
yaratıp onu dikti, ona; konuş, buyurdu. Cennet: «Mü'minler 
gerçekten felah bulmuşlardır.» dedi. Melekler ona girdiler ve: 
«Ey kralların yurdu, müjdeler olsun sana, » dediler. 
  

              NĐÇĐN FĐDYE VERMEK ĐSTERLER. 
.    ����- Şüphe yok ki kâfir olanlar, yer yüzündeki her şey 

ve bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa  kıyamet 
gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler 
onlardan asla kabul edilmez; onlar için acı bir azap vardır.         

 Ateşten çıkmak isterler, fakat onlar oradan çıkacak 
değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır    .Maide.36.37 

 

DÜNYA DOLUSU ALTINDAN ALLAHIN EMRĐNE                       
                    UYMAK DAHA HAYIRLI DIR 
����-Đşte Rablerinin emrine uyanlar için en güzel (mükâfat).  
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Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların 
tümü ile bunun yanında bir misli daha kendilerinin olsa, 
(kurtulmak için) onu mutlaka feda ederler. Đşte onlar var 
ya, hesabın en kötüsü onlaradır. Varacakları yer de 
cehennemdir. O ne kötü yataktır!                           Ra-d .18. 

 
 

� �����
� ��"� !� �כ��� و�ذ�כ��� א����� ر����� �� ْ�ّٰ���� א� َ َ % ِ َ َّ َ َ َْ َ َ َّٰ َ َ ْ َ َ ْ َ 
 
 

 Hakk’ın Emrini Tutan Rahata Kavuşur!    
 

����- “Nefsini temizleyen, Rabbini zikredip namaz kılan, mutlaka 
kurtuluş bulacaktır.”                                                         (A.c.) A’lâ, 14-15 

SEVDĐĞĐNĐ VERENE ALLAH (c.c.) CENNET VERĐR 
 

����- “Allah Teâlâ buyuruyor ki: Mü’min kulum, dünyada 
ailesinden en çok sevdiğini elinden aldığım zaman kazama razı 
olarak mükâfatını da benden umarak sabrederse, karşılığı ancak 
cennettir.”                                                                                                                                               Buhârî 

 

�- “Kulun çocuğu öldüğünde Allah Teâlâ meleklerine: 
‘Kulumun evladını mı aldınız?’ diye sorar. Melekler: ‘Evet’ diye 
cevap verirler. Allah Teâlâ onlara:‘Kulumun kalbinin meyvesini 
mi aldınız?’ diye sorar. Onlar: ‘Evet’ diye cevap verirler. Allah 
Teâlâ onlara: ‘Kulum ne dedi?’ diye sorar. Onlar:‘ Kulun sana 
hamd etti ve Đnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn’ dedi.’ derler. Allah 
Teâlâ onlara şöyle der: ‘Kuluma cennette bir ev yapın ve o eve 
‘Hamd evi ‘ adını verin.”                                   Tirmizî Cenaiz 1026 

 

CENNET ANAHTARININ BĐRĐ DE BU OLSA GEREK 
 

����-"Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki 
sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi 
sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde 
birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı 
yayınız!"…                                                             H.Ş. Müslim, îman 93-94  Tirmizî  

 

. 
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PEYGAMBERĐMĐZ (S.A.V.) NĐÇĐN YEMĐN ETMĐŞTĐ! 
����-"Peygamberimiz (s.a.v.) bir defa arka arkaya üç defa 

yemin ederek; ''Vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş 
olmaz, vallahi iman etmiş olmaz" buyurdu. Orada bulunanlar 
tarafından; "Ey Allah'ın Peygamberi, (s.a.v.) bu iman etmiş 
olmayan kimdir? diye soruldu. Peygamberimiz: (s.a.v.) "Kim 
olacak; şu komşusu haksızlığından, kötülüğünden güven içinde 
olmayan kimse," diye cevap verdi…                           Buharî, Edep, 29  

����-Güzel ahlâk, tam ve olgun imanın belirtisidir. 
Yukarıdaki H.Ş.’lerin manasına göre cennet Mümin’lerin 
birbirlerine göstereceği sevgiye bağlı, (Hani Yunus şöyle 
demişti; ‘Seni ben severim seni yaratandan ötürü’ ) öyle oluyor 
ki yaratılanı sevmek yaratana hürmet gibidir. 

����-Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde 
ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn 
cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'tan olan 
hoşnutluk ise en büyüktür. Đşte büyük kurtuluş ve mutluluk 
budur.                                                                                                  (A.c.)  Tevbe 72 

MÜSLÜMAN OLANA KOLAYLIKLAR ÇOK! 
 

����- “Sizden her kim, güzel bir şekilde abdest alır ve 
ardından ‘Eşhedu enlâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh. 
Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasûluh’ derse, 
cennetin sekiz kapısı kendisine açılır ve dilediğinden içeriye 
girer.”                                                                            Müslim 

 

CENNETĐ ALLAH (c.c.) NEDEN YARATTI? 
  �-Cennetin duvarı altun ve gümüş kerpiçtir. Sıvası da 
misktir. Allah Teâlâ ona; konuş, buyurdu da: Mü’minler 
gerçekten felah bulmuşlardır, dedi. Melekler: Ey kralların 
yurdu, müjdeler olsun sana, dediler. 

����-Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuş: Allah Teâlâ 
Adn cennetini eliyle beyaz inci, kırmızı yakut ve yeşil zeberced 
kerpiçlerinden yarattı. Sıvası misk, çakılları inci, otları za'ferân 
idi. Sonra ona; konuş, buyurdu da o: «Mü'minler gerçekten 
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felah bulmuşlardır.» dedi. Allah Teâlâ da: Đzzetim ve celâlim 
hakkı için sende hiçbir cimri bana komşu olmayacaktır, 
buyurdu. Sonra Allah Rasûlü (s.a.v.) : «Her kim ki, nefsinin 
tamahkârlığından korunabilmişse; işte onlar, felaha erenlerin ta 
kendileridir.» (Haşr, 9) âyetini tilâvet buyurmuştur.    

        CĐMRĐNĐN MALI YEDĐ YERE HARCANIR : 
1- Ya müsrif kimseye miras kalır, 
2- Ya zalim biri, zulmen gasp eder, 
3- Ya şehevi yerlere har canır, 

          4- Ya büyük bir bina yapar, o da yıkılır, 
5- Ya dünya afetlerinden bir afetle yok olur, 
6- Ya hırsız tarafından çalınır, 
7- Ya malını bir yere saklar, yerini unutur..Menakip S/497 

 

ĐKĐ KORKU BĐR YERDE OLMAZ 
 

����-Hz. Peygamberimiz (s.a.v) bir Hadis-i şeriflerinde “Đki 
korku bir yerde cem olmaz. Eğer dünyada Allah’tan (c.c)  
korkarsan Allah (c.c)  âhirette seni korkutmaz. Dünyada korkmaz 
da kötülükler yaparsan o zaman Allah (c.c)  âhirette seni 
korkacağın şeylerle azap eder.” buyurmaktadır. 

 
 

FĐRDEVS CENNETĐNĐ  
KAZANMANIN ĐKĐNCĐ ŞARTI  
NAMAZI HUŞU ĐLE KILMAK 

 
 

�א��0/�.�"� -�� ,�� +�*��!�(��� )��'�&���ن� َ ُ ِ َ ْ ِ ِ َ %َ ْ ُ َ % َ ّ َ  
 

KĐ ONLAR; NAMAZLARINDA HUŞU' ĐÇĐNDEDĐRLER; 
����-«Ki onlar; namazlarında huşu' içindedirler.» âyeti 

hakkında îbn Abbâstan rivayetle. Ali Đbn Ebu Talha der ki: 
Huşu' içinde olanlar; korkanlar, sükûnet içinde olanlardır 
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 Namaz Kişiyi Fenalıktan Korumalı!    

 

����- “Kendilerini fenalıktan uzaklaştırmayan namazın, Allah’ın 
rahmetinden uzaklaştırmaktan başka bir faydası olmaz. Gafillerin 
namazı kendilerini kötülükten alıkoymaz”      (H.Ş.) Gazâlî, Đhyâ, 436  

����-Ali îbn Ebu Tâlib (r.a.)’den rivayete göre; huşu', 
kalbin huşu'udur. Đbrâhîm en-Nehaî de böyle söylemiştir. 
Hasan el-Basrî der ki: Onların huşû'ları kalplerinde idi de, 
bununla gözlerini kapadılar ve mütevazı oldular. Muhammed 
Đbn Şîrîn der ki: Allah Rasûlü (s.a.v.)’nün ashabı namazda 
gözlerini göğe kaldırırlardı. «Mü'minler gerçekten felah 
bulmuşlardır. Ki onlar; namazlarında huşu' içindedirler.» 
ayetleri nazil olunca gözlerini secde yerlerine indirdiler. 

 

Sekiz şeyde hayır yoktur ;  
1- Huşû olmayan Namazda, 
2- Hayırsız sözle tutulan Oruçta, 
3- Tefekkürsüz okunan kıraatte, 
4- Varisi olmayan âlimde, 
5- Cömertliği olmayan zenginde, 
6- Koruması olmayan kardeşlikte, 
7- Beka’sı olmayan nimette, 
8- Đhlas’ı olmayan duada…                             Menakip S/499 
 

HUŞU’ ALLAH’I GÖRÜYOR GĐBĐ NAMAZ KILMAK 
����-Mümin namaz kılarken Allah’ı zülcelâlı görüyormuş 

gibi ve Allah’da beni görüyor diye huzura öyle varıp namazı 
öyle kılmalı. 

����- Birde namaz kılarken bu benim son namazım gibi 
samimi olmalı. Âlimler şöyle derler; abdesti yel gibi almalı 
namazı ölü gibi kılmalı. 
(Allah Teâlâdan korkar ve ona tezellül ve tevazu ederler). 

����-Uzuvları sakin mutmaindir. Sallanmazlar. Gözlerini 
sağa sola çevirmezler, semaya dikmezler, ancak secde yerine 
bakarlar. Garaz ve ıvaz düşünmezler, yalnız Hakka dönerler. 
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����-Ayşe (r.a.)’dan riayet olunan bir Hadis-i Şerifte; 
«Peygamberimize (s.a.v.), namazda iltifatın hükmünü sordum. 
Buyurdu ki: - O bir ihtilastır ki, şeytan onu, kulun namazından 
ihtilas eder.» 

����-Ümmü Rûman (r.a.)’a demişti ki «Namazımda 
sallanıyordum. Ebu Bekir (r.a.) gördü. Beni öyle bir azarladı 
ki, az daha namazdan çıkacaktım. Sonra da dedi ki: 
Resulullah’ı dinledim. Şöyle buyuruyordu: Đçinizden kim 
namaza durursa, her tarafı sakin olsun. Yahudiler gibi 
sallanmasın. Zira namazda sükûn-u etraf namazın 
tamamındandır.» 

 

NAMAZI TÜM AZALARIMIZLA KILMALIYIZ. 
 

“Aklı başka yerde iken kişinin kıldığı namazdan 
kendisine bir fayda yoktur.”                      Gazâlî, Đhyâ, 1/ 437 

1- Ruhun namazda olmalı 
2- Aklın namazda olmalı 
3- Gözlerin namazda olmalı 
4- Bedenin namazda olmalı 
5- Kendin namaz kılarken aklına gelen dünya 

meşgalesini ‘Ben namazdayım’ deyip aklından çıkarmalı.     
Ancak böyle bir namaz huşu namazı olur.  

 

NAMAZI ALLAH’I GÖRÜYOR GĐBĐ KILMALI? 
 

����- “Ki onlar; namazlarında huşû’ içindedirler.” Namaz  
kılarken Allah’ın huzurunda bulunmanın huşûu içerisin-
dedirler. Bunu gönüllerinden hissettikleri için sükûn bulurlar 
ve rahatlarlar. Bu içlerindeki huşû’ bütün uzuvlarına kadar 
yayılır. Hareket ve fiillerinde kendisini gösterir. Allah’ın 
huzurunda bulunmanın vecdi içerisine dalar ruhları. Bu yüzden 
zihinlerindeki bütün meşguliyetler silinir. O anda Allah’tan 
başkasıyla meşgul olmazlar. Yalnız O’nu düşünürler ve 
O’nunla buluşmanın zevki içerisinde istiğraka dalarlar. O 
mukaddes huzurda her şey silinir gözlerinden, kendileri ve 
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çevrelerinde bulunanla. Artık Allah’tan başkasını görmezler. 
Hiçbir şey duymazlar. Yalnız O vardır.  

����-Allah Rasûlü (s.a.v.) bu ayet nazil oluncaya kadar 
böyle yaparmış. Namazda huşu' ancak kalbini namaz için 
boşaltan, namaz dışındaki şeylerden namaz sebebiyle vazgeçip 
sadece onunla meşgul olan ve onu başka şeylere tercih edenler 
hakkında meydana gelebilir. Đşte o zaman namaz, kişi için bir 
rahat ve göz aydınlığı olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) 
Đmâm Ahmed ve Neseî'nin Enes'den rivayet ettikleri bir hadîste 
şöyle buyurur: Kalk ey Bilâl, bizi namazla rahat ettir, dinlendir, 
dediğini işittim.  

 

KALBĐNĐ BOŞALT NAMAZA ÖYLE DUR. ÇÜNKÜ 
   Güzel Rabbimiz Kudsi hadislerinde de şöyle buyurmuştur:  
 “Göklere ve yere sığmam, mü’min kulumun kalbine sığarım.”                                                       

 

Yedi şey iyilik hazinelerindendir ; 
1- Đhlâs'la ibadet, 
2- Ana-Babaya iyilik, 
3- Sıla-i Rahm, 
4- Emaneti ehline vermek, 
5- Günah yolunda kimseye itaat etmemek, 
6- Nefsin arzusuna uymamak, 
7- En son gayretiyle ibadet etmek.                T.G/593 
 

                     ĐLK SUAL NAMAZ! 
ًو��9ن� �;���ت� ����7 )��ب� و�>�;���، و��9ن� א��6�7�4�8 ��"� ���.����4�5 '��2�3א� ْ ََ َِ ِ ِ ََ َ َْ ِ َ َ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َ ْ ْ ُא�ل� א����0ب�َ��. َ ّ َ ّ َ…… 

����-“Kıyamet günü, kişi amelleri arasında önce namazın hesabını 
verecek. Bu hesap güzel olursa kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap 
bozuk olursa, hüsrana düştü demektir. Eğer farzında eksiklik çıkarsa 
Rab Teala hazretleri: “Bakın, kulumun (defterinde yazılmış) nafilesi 
var mı? ”  buyurur. Böylece, farzın eksikleri nafile (namazları) ile 
tamamlanır.”                                        (Tirmizî, Salat 305, (413);  Nesâî, Salat 9, 1232) 
 

ĐSTERSEN ŞOL CENNETĐ ALÂYI 
SEVECEKSĐN O YÜCE MEVLAYI 

...  
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FĐRDEVS CENNETĐNĐ  
KAZANMANIN ÜÇÜNCÜ ŞARTI  

BOŞ YERE KONUŞMAMAK 

 
 

�و�א��D ��- �"�.�/�0"� א��0�����B���&�� ���Cن� َ ُِ َِ ْ ُ ْ َ ّ ِ ْ ُ َ َ% َ ّ  
 

ONLAR FAYDASIZ ĐŞDEN VE BOŞ SÖZLERDEN 
 YÜZ ÇEVĐRĐRLER 

 

����-Allah Teâlâ : “Ki onlar boş sözlerden, (bâtıldan) yüz 
çevirirler.” buyurur ki, bazılarının söylediği gibi bu şirk, 
diğerlerinin söylediği gibi günâhları (ma'siyetleri) kendisinde 
hiç bir fayda olmayan söz ve fiilleri de içine: alır. Nitekim 
Allah Teâlâ başka bir âyette : “Boş ve kötü lakırdıya 
rastladıkları zaman, yüz çevirip vakarla geçerler.”  

buyurur.                                                                                 (A.c.)   Fur-kân, 72  

        �-  Lüzumsuz ve faydasız sözlerden kaçınmak, daima 
hak ve doğruyu konuşmak, mü’minin prensibidir. 
Önemsenmeden söylenen öyle lüzumsuz söz vardır ki, insanı 
cehennemin en derin yerine sevk eder           Müslim, H. 2988.                                                       

 

KULUN AMELĐ O GÜN BOYNUNA BAĞLANIR 
 

 ���7���D ��E ه����Gא��H א��8;�א�ن� א��0 �����א�ه� �Iِو�כ� ُِ ُ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َ ٍ ََ ْ ُِ ّ َ…… 

 �-Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağlarız. Ve 
kıyamet günü her insan için kıyamet gününde, açılmış bulacağı 
bir kitabı önüne çıkarırız.                                                           (A.c.)  Đsra 13 
 �-Bir kişinin suç işlememesi için, başına beş tane bekçi 
dikmektense gönlüne bir Allah (c.c.) sevgisi veya korkusu 

dikmek daha hayırlıdır. 
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YENĐ HANENDE SENĐ NE BEKLER? 
    

����- Azrail gelir bir gün canını alır, 
����- Dünyada mirasçılar malını alır,  
����- Kabirde, böcekler kanını alır. 
����- Ahirette suali de sana kalır. 

 

����- “Ki onlar; boş sözlerden yüz çevirirler.” Her 
şeyin boşundan; sözün, işin, dikkatin ve şuûrun lüzûmsuz 
olanından vazgeçerler. Çünkü mü’min gönül; kendi 
meşgalesiyle doludur. Onu Allah’ın zikrinden alıkoyacak, iç ve 
dış dünyadaki ayetlerini düşünerek celâlini tasavvurdan 
uzaklaştıracak her türlü boş ve lüzumsuz şeylerden, eğlence 
ve oyundan uzak dur.  
  

KĐŞĐ SEVDĐĞĐYLE BERABERDĐR 
 

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.”    H.Ş. Buhari, Edeb 96                                                     
1-Sen Allah’ı sev ki Allah’ta seni sevsin, mağfiret etsin. 
2-Peygamber’i (s.a.v.) sev ki o da seni sevsin, şefaat etsin. 
3-Mü’min kardeşini sev ki o da seni sevsin dua etsin. 
4-Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.) mü’min olmadıkça 

cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe mü’min 
olamazsınız. 

5-Dinin temelin de cennete giden yolun din kardeşini 
sevmekten geçiyor. 

 

ÜÇ DEFA YALVARMAK CENNETĐ KAZANDIRIR 
 

“Her kim, Allah’tan üç defa kendisini cennete 
girdirmesini dilerse, cennet şöyle der: Allah’ım! Onu 
cennete girdir. Her kim de üç defa kendisini cehennemden 
koruması için Allah’a sığınırsa, cehennem şöyle der: 
Allah’ım! Onu cehennemden koru.”      Tirmizî, Nesâî ve Đbn-i Mace  

. 

 ����- “Ben sizin sûretlerinize ve güzelliklerinize 
bakmam,        kalblerinize ve niyetlerinize bakarım” 
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KUR’ÂN’DA GEÇEN SEKĐZ CENNET ĐSĐMLERĐ ŞÖYLE  
 

1-Firdevs Cenneti: “Şüphesiz ki îman edip sâlih ameller işleyenlere 
gelince, onlar için bir ağırlama yeri olarak Firdevs Cennetleri vardır.”                           
                                                                                 (A.c.)  Kehf, 107 
2-Adn Cenneti: “ALLAH, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, 
altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî olarak kalıcı oldukları Cennetler 
ve Adn Cennetleri’nde güzel meskenler va‘d etti                (A.c.) Tevbe, 72.                                                                       
 
3-Me’va Cenneti: “And olsun ki, onu (Cebrâil’i aslî sûretinde) diğer 
bir inişte de (Mi‘râc gecesi), Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında (iken) 
gördü ki Cennetü’l-Me’vâ onun yanındadır.”           (A.c.) Necm, 13-15 
 
4-Naîm Cenneti: “Beni naîm cennetinin varislerinden kıl.”                                
                                                                                 (A.c.) Şuara, 85                                                     
5-Huld Cenneti: De ki: “(Başınıza gelmesi muhakkak olan) bu 
(netîce) mi hayırlıdır, yoksa takvâ sahiplerine vaat edilen (nimetleri 
aslâ kesilmeyecek olan) Huld Cenneti mi? (Orası) onlar için bir 
mükâfât ve bir varış yeridir.”                                  (A.c.)  Furkan, 15 
 
6-Karar Cenneti: “Ey kavmim! Bu dünya hayâtı ancak (geçici) bir 
menfaattir; doğrusu âhiret ise, Dârü’l-Karar (asıl kalınacak yer) dir.”                            
                                                                                (A.c.) Mü’min, 39 
7-Dârü’s-Selâm: “Onlar için Rableri katında Dârü’s-Selâm (Cennet) 
vardır ve O (ALLAH), yapmakta oldukları (sâlih ameller) sebebiyle 
onların dostudur.”                                                  (A.c.)  En’âm, 127 
8-Dârü’l-Mukâme: “O (Rab) ki, lütfundan bizi (asıl) Dârü’l-
Mukâmeye (Cennete) yerleştirdi. (Artık) orada bize ne bir yorgunluk 
dokunur, ne de orada bize bir usanç dokunur.”     (A.c.) Fâtır, 35 
       

����- “Allah ( c.c.) der ki: Kulumun dünyada iki gözünü 

aldığımda buna sabrederse, o iki gözünün yerine ona cenneti 

veririm.”                                                                   Buhârî   
 

ĐYĐLĐK DOĞUYA BATIYA DÖNMEK DEĞĐL 
 

� � א�ن� !������0א� و��M���Nכ��� ���I�K א��� �O�0א� �P�3�0َ ْ َ َ ِ ْ ُ َْ ُ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ّ ِ ْ َ ْ ���Rِق� و�א�������Cب�َ ِ ِْ َ ْ َ ِ ْ.….... 

����-Đyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. 
Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah‘a, âhiret gününe, 
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meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah‘ın rızasını 
gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, 
dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, 
zekât verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. 
Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. Đşte doğru 
olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. Müttakîler ancak onlardır! 
.                                                                                                            (A.c.) Bakara 177 

 

 
FĐRDEVS CENNETĐNĐ  

KAZANMANIN DÖRDÜNCÜ ŞARTI  
ZEKÂT VERMEK 

 
 

� �0�� �כ���ة� �א��D����ن� �و�א��0/�.�"� -� َ ُ ِ َِ ِ %ٰ َ ّ ْ ُ َ َ ّ َ  
 

KĐ ONLAR; ZEKÂTLARINI VERĐRLER 
 ����- “Ki onlar; zekâtlarını verirler.” Allah’a yönelip 
hayatın lüzumsuz şeylerinden yüz çevirdikten sonra zekâtlarını 
da verirler. Zekât kalbi ve malı temizler. Kalbi cimrilikten 
arıtır ve ruhu yüceltir. Şeytanın ileriye sürdüğü fakirlik 
vesvesesinden uzaklaştırır. Allah’ın nezdindeki mükâfata 
güvenmeyi temin eder. Malı temizler, zekâttan arta kalan malın 
helal olmasını sağlar. Helâl olup olmadığı konusunda hiç bir 
şüphe bırakmaz. Diğer yandan zekât, cemiyeti her türlü 
ahlâksızlıklardan ve bozukluklardan korur. Lüks ve israfı 
önler. Fertler için sosyal sigorta olduğu gibi, toplumlar için de 
sosyal garanti unsurudur. Cemiyetteki acizleri korur ve böylece 
cemiyette anarşi ve dağılmayı önler. 

   

"Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer 
derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs 
bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. 
Bunun üstünde Arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz vakit 
Firdevs'i isteyin."…                                                           Tirmizi, Cennet 4, (2533) 
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       EŞĐ BENZERĐ OLMAYAN CENNETLER 
 

����-"Resulullah (s.a.v.) bir gün Ashab-ı Kiramına: 
"Đçinizde cennet için gayret edecek kimse yok mu? Zira cennetin 
eşi yoktur. Kâ'be'nin Rabbine yemin ederim ki, cennet, parıl 
parıl parlayan nurları, güzel kokulu sallanıp titreyen yeşillikleri, 
sağlam yüksek köşkleri, devamlı akan nehirleri, çok çeşitli 
olgun meyveleri, güzel genç zevceleri, pek çok takım elbiseleri 
ile yüksek, sağlam ve güzel saraylarda saadet ve yüz parlaklığı 
içinde yaşanan ebedi mekândır." buyurdu.        Kütüb-i Sitte 7298               

 

 “Her kim, Allah’ın rızasını isteyerek bir sadaka verir ve bu 
sadaka işlediği son sâlih ameli olursa, cennete girer.”                                

                                                     Hadisi, Đmam Ahmed, Münzirî 
  

.  MÜMĐN KĐŞĐ CENNETE KĐMLERLE GĐRECEK 
    

����-Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, 
namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz 
rızıklardan gizli ve açık olarak (Allah yolunda) 
harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. Đşte 
onlar var ya, dünya yurdunun (güzel) sonu sadece 
onlarındır.  
����- (O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarından, 

eşlerinden ve çocuklarından sâlih olanlarla beraber 
girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına 
varacaklardır.                                                    RA-D .22. 23. 

 

                       ĐŞTE TAKVALIK YOLU 
����-Kim, Allah’a karşı takva sahibi olursa, Allah, o 

kimseye bir kurtuluş, bir çıkış yolu ihsan eder; ona 
beklemediği bir yerden rızık verir. Kim, Allah’a tevekkül 
ederse, O ona yeter. Şüphesiz ki, Allah, emrini yerine 
getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.   (A.c.) Talak 3 

 

YETERKĐ SEN ALLAH DE, ALLAHTAN KORK 
YETERKĐ SEN PEYGAMBER DE, SÜNNETĐNĐ TUT 
YETERKĐ SEN DĐN ĐMAN DE, EMĐRLERĐNĐ TUT. 
YETERKĐ SEN YARATANA SIĞIN. ONA GÜVEN. 
YETERKĐ SEN ANNE BABA DUASINI AL YETER 



 17 

      ALTI ŞEYĐ YAPAN CENNETE GĐRER; 
 

1- Allah'a kulluk yapan, 
2- Şeytana karşı çıkan, 
3- Hakkı tanıyıp, ona uyan, 
4- Batılı (eğriyi) tanıyıp, ondan uzaklaşan, 
5- Dünyayı tanıyıp, onu reddeden, 
6- Ahireti tanıyıp, ona talip olan…Hz. Ali (r.a.) T.G/236 
 

KOLAYINA CENNET VERĐLMEMĐŞ, ĐŞTE ĐSBATI 
 

����-Saadet Asrı’ndan Ebu Talha (ra) ve misafirlerine olan 
ibret verici ikramı, Rabbimizin taltif buyurup kıyamete kadar 
okunmasını murad eylediği ayetle de sabit bir olaydır:“Resulullah 
(sav)’a bir adam gelir ve, “Ya Resulallah! Bana zaruret isabet etti, 
açlıktan dermansız kaldım, yardım buyurun.” der. "Ey Allah'ın… 
Resûlü! Ben muhtaç ve dermansızım." dedi. Bunun üzerine 
Efendimiz (s.a.v.) derhal kendi evine haber gönderdi. Ancak 
evden; "Seni hak ile gönderen Allah'a. yemin olsun ki evimizde 
sudan başka bir şey yoktur." Cevabı geldi. Bunun üzerine Yaver-i 
Ekrem: "Bu adamı bu gece misafir edecek yok mu? Allah ona 
rahmet eylesin." dedi. Derhal Ensar’dan bir zat ki Ebu Talha’dır 
bu bir ok gibi yerinden fırlayarak, “Ben ya Resulallah, ben 
misafir edebilirim!” der. Ve misafiri alıp evine götürür. Ebu 
Talha (r.a.) hanımına “Resulullah’ın misafiridir, açtır, bir şeyler 
ikram edelim” der. Hanımı ise, “Resulullah’ın misafiri başım.. 
üstüne bey, ama vallahi şu anda benim yanımda bir kız…… 

çocuğumuzun yiyeceğinden başka bir şey yoktur!” diyerek….. 
ızdırabını dile getirir. Bunun üzerine kocası, “O halde kızımız .. 

akşam yemeği istediği vakit onu uyutuver ve kandili de……. 
söndürüver ki, misafirimiz, benim kaşığı boş götürüp boş.. 
getirdiğimi fark etmesin ve Resulullah’ın misafiri için biz bu.. 
geceyi aç geçiriverelim” der. Ve gerçekten de öyle yaparlar. Ertesi 
gün misafir Resulullah’a hoşnutluğunu bildirir ve Resulullah 
(sav) de Ebu Talha (ra)’yı çağırarak o gece onun. .hakkında inen 
ayeti (Kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile onları kendilerine tercih 
ederler), ayetini okuyarak, Allah ve Resûlü’nün hoşnutluğunu 
Talha Hazretlerine müjdeledi.                                                (A.c.)  Haşr/9 
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CÖMERTLĐK BÖYLE OLMALI 
 

����-Leys ibn Sa'd Hazretleri'nin yıllık geliri seksen bin 
dinarı geçiyordu; ama kendisine hiçbir zaman zekât farz olacak 
kadar bile mal bırakmamıştı. Çünkü eline ne geçerse geçsin, 
hepsini Allah yolunda harcıyor, istikbal endişesine kapılmadan 
malını infak ediyordu. Bir gün Đmam Malik Hazretleri kendisine 
bir sini hurmayı hediye olarak gönderince Đmam Leys, o siniyi 
altınla doldurarak iade etmişti 
 

1- Misafir gelince, rızkımız azalır sanılmamalıdır. Kur'an'ın 
ifadesiyle bu, şeytandan gelen bir düşüncedir.      (A.c.) Bakara, 2/268  
 

2- Misafir bereket getirir. Efendimiz şöyle buyuruyor: "Misafir 
rızkı ile gelir, ev halkının günahlarının affına sebep olur."  
 

3- Misafire en büyük ikram, ona karşı güler yüzlü ve tatlı dilli 
olmaktır.   

4- Her zaman misafir gelmesini arzu etmeli. Zira hadis-i şerifte, 
"Misafir istemeyende hayır yoktur." deniliyor.  
 

5- Misafir gelmezse üzülmeli. Çünkü Allah Resulü, "Misafir 
girmeyen eve, melekler de girmez." diyor. 
 

6- Külfete girilmemeli, imkânların elverdiği ölçüler içinde 
kalınmalı.  
7- Misafire ikram ederken, herhangi bir menfaat düşünülmemeli, 
sırf Allah rızası için hizmet ve ikram edilmelidir. 
 

8- Misafirden hizmet beklenilmemelidir.  
 

9- Dinî inanışı, siyasî görüşü farklı olsa da, misafiri üzecek sözler 
söylenilmemelidir.  
 

10- Misafiri uğurlarken, memnuniyet ifade eden güzel sözler 
söyleyip, dış kapıya kadar uğrulanılmalı. Onun da dua etmesi 
ganimet bilinmelidir. 

 

 

CĐMRĐLĐK KAN DÖKTÜRÜR 
����-Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuş: 

 

Zulümden sakının, çünkü zulüm; kıyamet gününde 
zulümât (ka-raîüık)tır. Cimrilikten sakının, çünkü cimrilik; 
sizden öncekileri helak etmiştir, Onları kan dökmeye ve 
mahremlerini helâl saymaya sevk etmiştir.          Îmâm Ahmed 
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ŞĐMDĐ BUNU KĐM YAPABĐLĐRDĐ! 
 

����-"Cömert; Allah'a, cennete ve insanlara yakın, cehenneme 
uzaktır. 
����- Cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak, cehenneme 
yakındır." 
    ����-Mısır’ın kıtlık yıllarında, üç günde bir yemek yiyen Hz. 
Yusuf (as)’un bu haline üzülenler kendisine, “Bütün zahîre 
ambarları senin emrinde olduğu halde, neden üç günde bir yemek 
yiyorsun?” dediklerinde, “Benim karnım tok olsa, etraftan zahire 
almaya gelen açların halini nasıl anlayabilirim?” şeklinde 
mukabele eder. 

CENNETE HANGĐ KADINLAR, GĐRER 
 

“Müslüman bir kadın, beş vakit namazını kılar, 
Ramazan orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına da 
itaat ederse, dilediği kapısından cennete girer.”                                                                     
.                              Hadisi Đbn-i Hıbbân rivâyet etmiş Sahîhut-Terğîb vet-Terhîb  

 

Sekiz sınıf insan Cennete giremez; 
1- Đçkiye devam eden, 
2- Zinaya devam eden, 
3- Koğuculuğa devam eden, 
4- Deyyus= Irzını kıskanmayan, 
5- Zalim, 
6- Đbne= Homoseksüel, 
7- Akraba hakkını gözetmeyen, 
8- Yemin edipte onu yerine getirmeyen.. H.Ş. Đbn ömer  T.G/168 

                                                                            .                                                                

����-Allah Teâlâ :“Ki onlar; zekâtlarını verirler.» buyurur.  
Allah Teâlâ Mekke'de nazil olmuş olan En'âm suresinde: 
«Hasad edildiği (toplandığı) gün de hakkını verin.” (A.c.) 

En'âm,141 buyurmaktadır. Burada zekâttan maksadın nefsin 
şirkten ve kirlerden temizlenmesi de olabilir. Nitekim başka 
ayetlerde şöyle buyrulur :“Kötülükten arınanlar felaha ermiştir 
şüphesiz. Ve onu kirletip örten ise; muhakkak ziyana uğramıştır.”       

                                                                                                           (A.c.) Şems, 9-10,  
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       «Müşriklerin vay haline. Onlar ki zekât vermezler.»  
                                                                               (A.c.) Fussilet, 6-7             

����-Tabiî ki bu, ayetin tefsirindeki iki kavilden birine 
göredir. Burada nefislerinin temizlenmesi ve malların zekâtı 
olmak üzere her iki durumun da kastedilmiş olması ihtimal 
dâhilindedir. Zira malların zekâtı da, nefislerin temizlenmesi 
cümlesindendir. Kâmil mü'min odur ki hem kalbini, hem de 
malını temizleyendir En doğrusunu Allah (c.c.) bilir. 

 
Genişliği gökler ve yerler kadar olan cennete koşunuz! 

 

  ����--Ve koşuşun, Rabbinizden bir bağışlanmaya ve takva 
sahipleri için hazırlanmış eni gökler ve yer genişliğinde olan 
cennete…                                                                                        (A.c.)  Ali Đmran                

                                                           Açıklama: 
����-Yüce Allah (c.c.) bu ayet-i kerimesinde müttakîlere 

yedi kat yer ve gökler kadar genişliği olan Cennet’i vaat 
ediyor. Her şeyin uzunluğu genişliğinden daha fazladır. Ne 
kadar bir ikram ki bugün ilim adamları güneşin 150 milyon 
senelik uzaklıkta olduğunu söylemektedirler. Bir o kadar da 
yeri düşünün. Biz Rabbimin kulları için yarattığı âlemleri 
görmedik. Aklımızın alması da zor geliyor. Düşün! Bir…… 
yumurtanın içindeki civciv dünyaya gelmeden gel bu dünya 
çok geniş desek ne der? Benim yerim çok geniş, çok rahat der. 
Çünkü yumurtanın içerisinden başka bir yer görmemiştir. Đşte 
bizler de öyleyiz. 

 
CENNET NĐMETLERĐ MÜTTAKĐLEREDĐR 

 

����-Müttakîlere vaat olunan cennetin durumu şöyledir: 
Đçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten 
ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme 
baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. 
Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu ateşte ebedî kalan ve 
bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin 
durumu gibi olur mu?                                         Muhammed Ayet 15 
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KURTULUŞ KĐMLER ĐÇĐNDĐR! 
 

َא�ن� ّ ِ ﴾﴿ ���V�7א�م� א����� ��, ��V�7�4א���� ٍ % %َ ٍ َ َ % َ َ ُّ ���N Xא�ت� و����3�Dن� ﴿﴾%,��ْ ٍ ُ ُ َ ٍ َ ّ َ….. 

�Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar.   
�Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.  
�Đnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar.  
�Đşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları, iri gözlü hurilerle 

evlendiririz.  
�Orada, güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler.  
�Đlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve 

Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli hayata 
kavuşmuşlardır).  
� (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). Đşte büyük 

kurtuluş budur.                                                  (A.c.) Duhan 51-57 
 

HAYVANA ĐYĐLĐKTE CENNETĐ KAZANDIRIR 
“Sizden önceki ümmetlerden bir kimse, çok susadığı için 
nemli toprağı yalayan köpeği görünce, ayakkabısıyla 
kuyudan su çıkarıp onu suladığından dolayı, Allah Teâlâ bu 
iyiliğine karşılık iyilikte bulunarak onu cennetine girdirdi.” Buhari             

                           
 

ABDEST AZALARI NUR OLACAK. 
 

�Sormuştu sahabîler: “Yâ Rasûllullâh! Sen ümmetinin 
çoğunu göremeyeceksin. Onları mahşerde nasıl tanıyacaksın?” 
Şöyle buyurdu: “Siz bir sürü atın içinde ayağı sekül, alnında 
sakar olan atınızı nasıl tanırsanız ben de ümmetimi abdest 
azalarından tanıyacağım. Çünkü abdest azaları nur olacak.” 
buyurdu. Ya abdest almayanı kim nasıl tanır? 

 

ALLAH’IN EN BÜYÜK MÜJDELERĐNDEN BĐRĐ 

��Yא������7א� ُ ِ ̂�א�ء و�א�\��ر�ض� א����Dت� �0��/�.�"� א�������א� ��א����Z و�ر�َ ̀���ة� ��"� ر���כ��� و��B���D �_���N(�א� כ�&���ض� א��0;� �C�� ��aא� ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِٰ َ ّٰ ِ ُِ ٰ Y% َ ِ ٍّ َ َْ َّ ُّ ْ� ِ ِْ ِ َ َ ّ َ ََ ّ ُْ َ ُ َ َ ِ ������b % ِ ُ… 

����- Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup 
genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. Đşte 
bu, Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf 
sahibidir.                                                                    (A.c.) Haşr 21 
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Cennetteki güzel köşkler kimlere! 
 

Gerçek mü’min felaha erendir, 
Huşu ile namaz kılan zekâtı verendir, 
Namazın hıfzeden sözlerin tutandır, 
Beş vakit namazına devam edendir. 
 

Mü’minlerin Hâlisleri. 
Firdevs-i Âlâ Vârisleri. 

Aşıktır Cennet Kur’ân okuyana, 
Aşıktır Cennet dilin tutana, 
Aşıktır Cennet açları doyurana, 
Aşıktır Cennet orucun tutana. 

 

Mü’minlerin Hâlisleri. 
Firdevs-i Âlâ Vârisleri. 

BEYTULLAH’I TAVAF EDEN ADAM NE DĐYORDU? 
����-Ebu Heyyâc el-Esedî'den nakleder ki; o, şöyle demiş: 

Ben Allah'ın evini tavaf ediyordum ki, bir adamın şöyle 
dediğini duydum: “Allah'ım; beni nefsimin tamahkârlığından 
koru.” Daha başka bir şey demiyordu. Ben ona niçin böyle 
diyorsun dedim. Adam dedi ki:“Nefsimin cimriliğinden 
korunacak olursam; hırsızlık yapmam, zina etmem ve başka 
şeyler de yapmam.” Bir de baktım ki bu kişi Abdurrahmân Đbn 
Avf idi. 

����-Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuş:“Zekâtını veren, 
misafiri ağırlayan ve sıkıntılı anında veren kişi, cimrilikten 
kurtulmuştur.”  

        

Beş Şeyin Kıymetini Önceden Bilmeli!     
 

      “Beş şeyden önce beş şeyi fırsat ve ganimet bil.” 
      ����- Đhtiyarlık gelmeden gençliği, 
      ����- Hastalık gelmeden sıhhati, 
      ����- Yoksulluk gelmeden zenginliği, 
      ����- Meşguliyet gelmeden rahatlığı 
       ����- Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil...Gazâlî,   Đhyâ, 4/ 820            
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�-ERKEKLEŞEN KADIN, KADINLAŞAN ERKEK-� 
 

����- “Resûlullah (s.a.v.) erkeklerden kadınlaşanlara, 
kadınlardan da erkekleşenlere lânet etti ve ‘Onları evlerinizden 
çıkarın!’ şeklinde emir buyurdu.”    (H.ş.) Ebû Dâvud, Edeb 61, (4930)                                

                                                                   

 

����-Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki 
kurtuluşa eresiniz…                                                                   (A.c.) Nur 31 
 

HĐÇ KĐMSE ALLAH'IN SÖZLERĐ YAZMAKLA TÜKETEMEZ 
 

����-Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de 
mürekkep, arkasından da yedi deniz (mürekkep olup kendisine 
katılsa) Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah, çok güçlüdür, 
hikmet sahibidir                                                        (A.c.) lokman 27                                      
 

 
FĐRDEVS CENNETĐNĐ  

KAZANMANIN BEŞĐNCĐ ŞARTI  
NAMUSUNU KORUMAK 

 
 

����cن�� �d ���)�N�0`���و� � �و�א��0/�.�"� -� َ ُ ِ َ ْ ِ ِ ُ ُ ِ ْ ُ َ َ% َ ّ  

ONLAR KĐ, IRZLARINI (NAMUSLARINI) KORURLAR 
 

����-Allah Teâlâ : “Ki onlar; ırzlarını korurlar. Sadece eşleri 
ve sağ ellerinin malik oldukları müstesnadır. Doğrusu onlar, bunun 
için de kınanacak değildirler. Kim de bundan başkasını ararsa; işte 
onlar haddi aşanlardır.” buyurur ki; mahrem yerlerini haramdan 
koruyan kimseler, hiç bir zaman Allah'ın yasaklamış olduğu zina 
veya livâtaya düşmezler. Allah'ın kendileri için helâl kılmış olduğu 
eşleri ve sahip olmuş oldukları cariyelerden başkasına yaklaşmazlar. 
Allah'ın kendisine helâl kılmış olduğunu yapan ise, elbette 
ayıplanmaz ve onun için bir zorluk da yoktur. Bu sebepledir ki: 
“Doğrusu onlar, bunun için de kınanacak değillerdir. Kim de bundan 
(eşler ve cariyelerden) başkasını ararsa; işte onlar haddi aşanlardır.” 
buyurmuştur.                                                 Đbni Kesir Tefsiri 10/5547 
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MÜ’MĐNLER HARAMDAN SAKINSIN!  
�א�  ِ�e ��f�K�< ���Zא�ن� א� ��ذ��0כ� א�ز�כ� ���)�Nو����� و����c�`��iא�  �0 �I��َ�����5�C�. ��V�������^א� ��"� א�����א�ر�-� ٌ َ َ َ َّ َ ّ ِ ْ َْ َ ََ ِ ِْ ُ َ ُ ُْ ُ ْْ َ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ُ ّ ُ َ ْ ُ ُ… 

 

����- (Resûlüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) 
dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, 
kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah (c.c.) 
onların yapmakta olduklarından haberdardır.           (A.c.) Nur 30 

 

����-Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama 
bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. 
Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir 
etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.  

 
ZĐNA KARŞISINDA HZ. ÖMER’ĐN ADALETĐ 

 

����-Medine ahalisi anlaşarak bir yere toplandılar. Ömer 
(r.a) hazretlerinin adaletini tecrübe etmek için anlaştılar. 
Aralarından bir Yahudi çıktı.  
      -Ben sizin müşkilinizi hâl etmeğe muktedirim, dedi.  
Onlar da buna bazı vaatlerde bulundular.  
       

�-  Hz. Ömer’in bir oğlu var idi. Bedenen çok zayıf 
kalmıştı. O Yahudi, kendisini hekim tanıtıp, Hz. Ömer’in (r.a) 
oğlunun yanına vardı. Hâlini ve hatırını sordu. O da, 
zayıflığından bir miktar hikâye yolu ile şikâyet etti. Mel'ûn 
Yahudi tebessüm ederek, bunun ilâcı kolaydır, dedi. Bu da 
ilâcını istedi. Zira kalplerinde kin ve hile yoktu. Yahudi, önüne 
düşüp, odasına götürdü. Sonra bir sürahi şarap doldurup, 
şerbettir diye önüne koydu. Bu senin derdine devadır. Bunu 
içtiğin gibi sıhhat bulursun, dedi. O da sözünü hakikat zan 
edip, şarap ne olduğunu görmediği için, o sürahideki şarabı 
içip, sarhoş oldu. O Yahudi’nin güzel bir kızı vardı. O kızı arz 
eyledi. Şarabın tesiri ile sarhoş olduğundan, kıza sahip oldu. 
Bir zamandan sonra ayılıp, aklı başına geldikten sonra, yaptığı 
işlere pişman oldu. Nedamet ile tevbe ve istigfâr edip, evlerine 
geldi. Hikmet-i rabbanî, o kız hâmile olup, çocuk doğdu. 
Sonra, mel'ûn Yahudi, birçok Yahudi’yi ve o çocuğu yanına 



 25 

alıp, Ömer (r.a) hazretlerinin yanına getirdiler. Dediler ki;  
        -Yâ halîfe, senin oğlun, bizim kızımıza zorlayarak sahip 
olup, bu çocuk hâsıl oldu. Biz bunu beslemeğe mecbur değiliz.  
Hz. Ömer (r.a) bunu görünce, mübarek gönülleri perişan olup, 
oğlunu çağırdı ve bu durumu sordu. Oğlu da meydana gelen 
hâdiseyi anlattı. Hz. Ömer (r.a) o ma'sûma beyt-ül-mâldan 
nafaka ta'yîn eyledi. Sonra oğlunu aşağı alıp, dinîn emri olan 
sopayı vurdurmağa başladı. Sopa sayısı kırk olduğu zaman, 
Eshâb-ı güzîn, Ömer (r.a) hazretlerinin yanına gelip, rica 
ettiler.  
       -Yâ halîfe, oğlunuz hastadır, bu şekildeki sopaya 
tahammül edemez. Đhsan eyle, bunun suçunu bize bağışla. Zira 
sesi, Resûlullah (s.a.v.)hazretlerinin sesine benzerdi. Eshâb-ı 
güzîn bunu, Ravda-i Mutahharaya götürüp, yüksek ses ile 
Kur'ân-ı azîmüşşânı okutup, kendileri dışarıdan dinlerler idi. 
Hz. Habîbullahın hasretinden ciğerlerini dağlarlar idi. Lutf 
eyle, sesi hurmeti için suçunu af eyle diye, ne şekilde 
söylediler ise, iltifat eylemedi.  
        -Allahu Teâlânın hakkında hâtır olmaz. Âhiret de 
çekmektense, dünyada cezasını bulmak iyidir, buyurdular.  
Altmış değnek oldu da, babasına çağırdı ki,  
        -Yâ baba, bir ân mehil ver ki, azîz annemin yüzünü 
göreyim, helâllik dileyeyim.  
        Đltifat eylemeyip, yetmiş sopa oldu da, çağırıp,  
        -Yâ baba, işte ben ölüyorum. Mübârek yüzünü bana 
göster, görün ki, hasret gitmeyeyim, dedi. Hz. Ömer (r.a) 
mübarek yüzünü çevirip, gösterdi.  
       Sopa sayısı seksen oldu da ruhunu teslim etti. Hz. Ömer’e 
öldüğünü bildirdiler. Buyurdu ki; 
       -Ölüsüne yirmi değnek vurun ki, Hak emri yerini bulsun.  
Ondan sonra da yirmi değnek vurdular. Yüz tamam oldu. Sonra 
techîz ve tekfini yapıp, götürüp defn eylediler.  
        Sonra Hz. Ömer (r.a), acaba babalık hakkını yerine 
getirip, seni kurtardım mı? Allahu teâlânın huzûrunda hâlin 
nasıl oldu diye ağladı.  
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O gece Eshâbdan birisi onu rü'yâda gördü. Sultân-ı 
kâinât (s.a.v.) hazretlerinin huzûr-u şerîfinde oturup, zevk ve 
sefâ ederdi. Bu sahâbîyi gördüğü gibi, kalkıp, güle-güle yanına 
geldi. Dedi ki;  
         -Allahu Teâlâ babamdan razı olsun ki, atalık hakkını 
yerine getirdi. Allahu Teâlâya Hamd olsun ki, devamlı Fahr-i 
âlem (s.a.v.) hazretlerinin hizmet-i şeriflerinde olup, bir ân 
ayrılmıyorum. Dünya kahrından kurtulup, zevk ve safâ içine 
düştüm. Ertesi günü o sahabe gelip, rü'yâda gördüğü hâli, Hz. 
Ömer’e anlattı.  

Hz. Ömer (r.a) ağlamağı bırakıp, Allahu Teâlânın 
inâyetine şükür secdesi eyledi           .Menakıb-i Çihar Yar-i Güzin 

 
 SAPIKLIK YAPANLARIN CEZASI  

 ����-“Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle (cinsi 
ilişkiler kurup fuhuş yaparak kendi cinsiyle) yetindiği zaman, 
onları doğudan çıkacak kızıl bir rüzgârla müjdele (tehdit et). O 
rüzgâr onların aşırı davranarak isyan etmeleri yüzünden, 
kimini kör edecek, kimini de yerle bir edecektir.”                                       
.                                                                     (H.ş.) Ramuz’ül Ehadis 1. C. 98. s.360 
 

  �- “Erkeklerin kadınlara bakması haram olduğu gibi, 
kadınların da erkeklere bakması haramdır.”                                                           
.                                                                      (H.ş.) Ramuz’ül Ehadis 1.C. 444.s. 1817 
          PEYGAMBERĐMĐZ (s.a.v.)şöyle buyurmuştur:     .      
. .    “Âdemoğluna zinadan nasibi yazılmıştır. Buna mutlaka 
erişecektir. ” 

����- Gözlerin zinası bakmaktır,  
����- Kulakların zinası dinlemek, 
����- Dilin zinası konuşmak,  
����- Elin zinası tutmak,  
����- Ayağın zinası da yürümektir. 
����- Kalp ise heves eder, diler.  
����- Ferc ise bunu uygular veya reddeder.  Müslim Kader, 21 
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����-Başka bir Kutsi Hadiste de: “Namahreme bakmak, 
şeytanın oklarından bir oktur ki, her kim benden korkarak onu 
bırakırsa, zevkine bedel ona öyle bir iman veririm ki, onun 
lezzetini ve tatlılığını kalbinde duyar.” Taberani,  Hakim. .                                                                                
����-Ashab-ı kiramdan üç kişi Hz. Peygamber (s.a.v.)'in eşlerine 
onun gece ibadetini sormuşlar, belki azımsayarak birincisi 
“sürekli olarak gece namazı kılmaya,”ikincisi “sürekli oruç 
tutmaya,” üçüncüsü ise “kadınlardan sürekli ayrı kalmaya ve 
hiç evlenmemeye” karar verir. Onların bu konuşmalarını haber 
alan Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Bazı kimselere ne oluyor 
ki, şöyle şöyle demişler. Fakat ben hem namaz kılıyorum, hem 
uyuyorum; oruç tutuyorum, tutmadığım da oluyor; kadınlarla 
da evleniyorum. Kim benim sünnetimi terk ederse benden 
değildir.”  Müslim, Nikah, 5;Nesaî, Nikah, 4;Darimî, Nikah 

 
FĐRDEVS CENNETĐNĐ  

KAZANMANIN ALTINCI ŞARTI  
KĐMSEYĐ KINAMAMAK 

 
 

��א��8(���  �kא� �lכ���א�و� ��א� �� ���)�Nא�ز�و�א� � ���D � َא�\� ْ َ ُْ ُ َ َْ َ َ َْ َ َ َْ ِ ِ ْ Y ٰ َ َ ِّ� �V�������� � �f�m ���)�8א�X َ % ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ّ ِ 

Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. 
����-Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun 

dışındadır. 
HARAMI, HELALA DÖNDÜREN TEK ŞEY NĐKÂHTIR 

 

����-Hz. Aişe'nin naklettiği bir hadiste şöyle 
buyrulmuştur:  

“Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel 
etmezse, benden değildir. Evleniniz, çünkü ben (kıyamet 
gününde) diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla 
övüneceğim. Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Evlenme 
gücü bulamayan da oruca devam etsin. Çünkü oruç, onun için 
(harama karşı) bir kalkandır.”                               Đbn Mace, Nikah, 1  
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KULUN KULA ŞAHĐTLĐĞĐNĐ ALLAH KABUL EDER 
����- “Yanımızdan bir cenaze geçtiğinde insanlar onu övüp 

hayırla anınca, Rasûlullah (s.a.v.) üç defa: “Vacip oldu. Vacip 
oldu. Vacip oldu.” diye buyurdu. Yine yanımızdan bir cenaze 
geçtiğinde insanlar onu kötü anınca Rasûlullah (s.a.v.) yine üç 
defa: “Vacip oldu. Vacip oldu. Vacip oldu.” diye buyurdu. Hz. 
Ömer-Allah ondan razı olsun bu durum hakkında sorunca, 
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:“Kendisini hayırla 
andığınız kimseye cennet vacip oldu. Ve kendisini kötü 
andığınız kimseye cehennem vacip oldu. Sizler, Allah’ın 
yeryüzündeki şahitlerisiniz. Sizler, Allah’ın yeryüzündeki 
şahitlerisiniz. Sizler, Allah’ın yeryüzündeki şahitlerisiniz.”                                                                                              
.                                                                      Buhârî ve Müslim  

                 
ALLAH’IN DOKSAN DOKUZ ĐSMĐNĐ SAYAN  

 

����- Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh) 
anlatıyor:“Resûlulah (s.a.v.) buyurdular ki:“Allah'ın doksan 
dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah 
tektir, teki sever.” 

����-Bir rivayette: “Kim o isimleri sayarsa cennete girer.” 
buyurmuştur. Buhârî hadisi bu lafızla tahric etmiştir. Müslim'de 
“tek” kelimesi yoktur.                         Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr  

 

       
FĐRDEVS CENNETĐNĐ  

KAZANMANIN YEDĐNCĐ ŞARTI  
HADDĐ AŞMAMAK 

 
 

� א��0&�א� �^�"� א����C�4�� و�ر�א�ء ذ��0כ� �א�و��2�0כ� -�َ ْ ُٰ َُ َ َِ Y n ُ َٰ َِ ٰ Y َ َ َ ْ ِ َد�و�ن�َ ُۚ 

Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar 
haddi aşanlardır. 



 29 

Đmam Şafii der ki: Bu iş, bu iki kısmın dışındadır.     
Allah Teâlâ : “Kim de bundan başkasını ararsa, işte onlar haddi 
aşanlardır.” buyurmuştur. Onlar Đmam Hasan Đbn Arafe'nin 
meşhur cüz'-ünde rivayet etmiş olduğu şu hâdise dayanırlar:    . 
. .       Hasan Đbn Arafe der ki: Bana Ali Đbn Sabit el-Cezeri... 
Enes Đbn Mâlik'den, o da Hz. Peygamber  (s.a.v.) den rivayet 
eder ki şöyle buyurmuştur: Yedi sınıf insan vardır ki, kıyamet 
günü Allah Teâlâ onlara (rahmet) nazarıyla bakmaz. Onları 
temize çıkarmaz, onları sâlih ameller işlemiş olanlarla bir araya 
getirmez ve ateşe ilk defa onları koyar. Ancak tevbe edenler 
müstesnadır. Kim Allah'a tevbe ederse, Allah Teâlâ onun 
tevbesini kabul eder. Bunlar:  
����-Eli ile istimna eden,����-Livâta yapan ����-Livâta yaptıran,����-
Devamlı içki içen,����-(Allah'dan) yardım isteyinceye kadar ana-
babasını döven,  

�-Hz. Câbir (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) 
buyurdular ki: “Şu üçü hariç bütün meclisler emniyettedir: 
Haram kan dökülen meclis, haram ferc bulunan meclis, haksız 
mal taksimi yapılan meclis.”                                  Ebu Davud, Edeb 37, (4869) 

    

����-Kendisine la'net edilinceye kadar komşularına eziyet eden, 
����-Komşusunun eşi ile zina edendir. Bu, garîb bir hâdis olup 

meçhul olması sebebiyle isnadında bilinmeyen bir râvî vardır. 
En doğrusunu Allah (c.c.) bilir. 
 

 
ALLAHIMIZ MÜMĐN KULLARINA BĐR MÜJDESĐ DAHA 

 
(Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler,    ����-Đbadet edenler, 
����Hamd edenler, ����-Oruç tutanlar,    ����-Rükû edenler,    ����-
Secde edenler,    ���� Đyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ���� ve 
Allah'ın sınırlarını koruyanlardır.    ���� O müminleri müjdele! 

                  
                                                                             (A.C)  Tevbe 112 

�- “Kim de bunun ötesini isterse şüphe yok ki onlar haddi 
aşanlardır.” Eşinden ve cariyesinden başka bir şey isterse, 
bunun ötesinde hiç bir yol yoktur. Bunu isteyen kişi normal 
sınırı aşmış ve yasak sahaya girmiş olur. Ne nikâh, ne de 
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savaşla helal kılınmamış olan mahrem noktalara tecavüz etmiş 
olur. Bu durumda yasak bir sahada otlandığını bilen nefis 
bozulur, beraberinde aile yuvasını da bozar. Çünkü onun için 
güven kaynağı ve teminat unsuru kalmaz. Cemiyet hayatı da 
bozulur, zira her yandan üzerine üşüşen canavarlar onun 
koyduğu sınırları yıkarlar ve delik deşik ederler ki Đslam bu 
noktada son derece dikkatli davranır. 

 

BÜYÜK MÜKÂFATLAR KĐMLERE 
�-Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin 

erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata 
devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, 
sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve 
mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren 
kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını 
koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah'ı çok 
zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar 
için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır….Ahzab 35 

 

MÜNAFIĞIN ALÂMETĐ ÜÇTÜR 
1- Konuştuğu zaman yalan söyler,  
2- Bir şey va'dettiğinde va'dinden döner,  
3- Kendisine bir şey emanet olunduğunda ihanet eder, 

buyurduğu münafıkların sıfatları onlarda yoktur. 
 

KUL ALLAHA BĐR KARIŞ GĐDERSE? 
����-"Şüphesiz Aziz ve Celil Allah şöyle buyurur …..Kulum bana bir 
karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın 
yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse, ben 
ona koşarak varırım."                            H.Ş.’Sahih-i Müslim' Arapça]: 4832                                                                        
                                                                                      
                    Đnsanlar Zalim ve Cahildir!    

 

����- “Biz, emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu 
yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan 

yüklendi. Doğrusu o, çok zalim, çok cahildir.”                                                                          
                                                                      (A.c.)   Ahzâb, 72 

.. 
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FĐRDEVS CENNETĐNĐ  
KAZANMANIN SEKĐZĐNCĐ ŞARTI  

EMANETE ĐHANET ETMEMEK 
 
 

���א��8א�!�(��� و��D(���-�� ر�א����Dن� �و�א��0/�.�"� -�� \� َ َُ َ ْ ِْ ِِ ْ َ َ َ َ َْ ِ ِ َ ُ % َ ّ 
 

YĐNE ONLAR KĐ, EMANETLERĐNE VE AHĐDLERĐNE 
RĐAYET EDERLER 

Allah Teâlâ : “Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine 
riayet ederler.” buyurur ki, onlara bir şey emanet edildiği 
zaman emanete ihanet etmez, bilakis emanetleri ehline tevdi' 
ederler. Bir ahid veya bir anlaşma yaptıklarında buna uyarlar..  

 

Hiçbir peygambere, emanete ihanet yaraşmaz. Kim 
ihanet ederse, kıyamet günü ihanet ettiğiyle gelir. Sonra her 
nefis ne kazandıysa, (ona) eksiksiz olarak ödenir. Onlar 
haksızlığa uğratılmazlar.                                          (A.c.)  Al-i Đmran 161 

 
 

َא�ن�  ّ ̂���א� ��א��0&���ل� ِ ��V�� ���4�̂ א����0א�س� א�ن� ��pכ� bא����Z .�א�����כ�� א�ن� !���د�و�א� א�\����א��8א�ت� א���a א��M��(�א� و�א�ذ�א� �rכ� َ ٰ ِٰ ْ َْ ْ ِ َُ ُ ْ ْ ُ ْْ َ َ َِ َ ُّ ََ َ َ َ َ َْ ُ ْْ َ َ ِ ِ� َ ِ Y ِّ َ ْ ّ َْ ُ ُ ُ… 

����-Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) 
teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle 
hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt 
veriyor! Doğrusu Allah, işitendir, görendir.        (A.c.) Nisa 58 

 

AYAKKABISI BĐLE OLMAYAN KĐŞĐNĐN ŞÜKRÜ. 
 ����-Ayağına ayakkabı bile alamayan fakirin biri yalın ayak 
çarşıda gezerken ayakları acıdıkça hem yürüyor hem de şöyle 
sitemkar sözlerle Yarabbi bana bir giyim ayakkabıyı da çok 
gördün. 
Şu halime bir bak ayaklarım yarıldı ve patladı, bu hayatı artık 
çekemez oldum, bu hayattan bıktım usandım diyerek dolaşırken 
köşe başını dönünce birdenbire sana şükür yarabbi sana şükür 
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yarabbi demeye başlamıştı. Çünkü o an önüne iki ayağı kesik 
naçar birini görmüştü ve onun için şükretmeye başlamıştı. 
 

HERGÜN ALLAHIMIZA BĐN KERE ŞÜKRETSEK AZ 
����-Sabah kalkınca şükret çünkü ayakların yürüyor. 
Unutma ki yürüyemeyenler var. 
����-Aynada kendine bir bak şükret, çünkü gözlerin görüyor. 
Unutma ki göremeyenler var. 
����-Kahvaltını yap yine şükret,  sıhhatlisin ki  yiyebiliyorsun. 
Unutma ki  bir lokma yiyemeyenler var. 
����-Đşini görürken şükret, muhtaç değilsin ellerin tutuyorya 
Unutma ki elimden tutuver de öbür tarafa döneyim diyen 
çaresizler var . 
         

ALLAH (c.c.) EMRĐNĐ TUTAN KULUNA NE BÜYÜK 
MÜJDELER VAR 

 

َא�ن� ّ � א�\���8;�א�ن� >����M �t�����Dא� ﴿﴾ ِ ًْ ُ َْ َ ِ ُ َ َ َא�ذ�א�ِ � ��;��� א��N ���R�0 �و��Dא� ﴿﴾ ِ ً ُ َ ُ ّ ََ ّ ُ َ َو�א�ذ�א�ّ ِ � ��;��� א��D������ ��f��uא� ﴿﴾ َ ً ُ َ َُ ْ َ ْ ُ َ َא�\��ّ َ א������ِّ ُ ْ ﴾﴿ ��V��� َ %ّ 

.19-Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) 
yaratılmıştır.  

20-Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.  
21- Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.  
22, 23- Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar ki onlar 

namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;)  
24, 25- Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum 

kalmışa belli bir hak tanıyanlar;  
26- Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar;  
27, 28- Rablerinin azabından korkanlar ki Rablerinin azabı(na 

karşı) emin olunamaz;  
29, 30, 31- Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine 

karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) 
isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-;  

32-Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;  
33- Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;  
34- Namazlarını koruyanlar;  
35- Đşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar.    
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ALLAH SEVGĐSĐ 
 

����-Allahu teâlâyı istemek ve sevmek, ahireti istemek ve 
sevmektir. Çünkü Allahü teâlâya kavuşmak, ahirette vâd 
edilmiştir ve Allahu teâlânın kulundan rızası, ahirette belli 

olacaktır. Hak teâlâ, ahireti sever 
 

Ey Allah’ım seni sevenlerden eyle, 
Seni seveni sevmeyi nasib eyle, 
Sana yaklaştıracak şeyler nasib eyle, 
Bizi de sevdiklerinle haşr eyle. 
 

Aşkınla yanıp tutuşan gönüllerden, 
Susuzluktan kavrulan hep çöllerden, 
Soğuk suya hasret olan bedenlerden, 
Senin sevgini ziyade et Allah’ım! 

 

�- “Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin.” ����-  
 
����- “Emanet nasıl kaybolur?” diye sordular. “Đşler ehil 

olmayanlara teslim edilince” diye cevapladı.”   Buhârî, Rikak 35,  

Ve onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayetkârdırlar. 
Emanet, yalnız mala mahsus değildir. 
Bütün şer’i teklifler, hukukullah, kul hakları, vekâletler, 

velâyetler ve memuriyetler emanetler cümlesindendir. Ahid de: 
Gerek Allah Teâlâ ve peygamberine (s.a.v.) ve gerek halkla 
yapılan mukaveleler ve taahhütlere şâmildir. Tibyan Tefsiri 2 /757 

 

BABA CENNET KAPISI GĐBĐDĐR 
 

 ����- “Baba, cennet kapılarının ortancası gibidir. 
Đstersen o kapıyı kaybet, istersen muhafaza et.” (Yâni o 
kapıya sahip olmak senin elinde.)       Hadisi, Tirmizî, Đbn-i Mâce  

 

����--AKKILI ĐNSAN HESABINI BĐLEN ĐNSANDIR. YA 
YARINKĐ 
 O BÜYÜK HESAB GÜNÜN DÜŞÜNMEYENE  NE DEMELĐ 

. 
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CENNET ANALARIN AYAĞI ALTINDADIR 
 

�-Bir adam, Peygamber (s.a.v.) gelerek Müslümanlarla 
birlikte savaşmak istediğini söyledi. Peygamber (s.a.v.) 
kendisine: “Annen hayatta mı?” diye sordu. Adam: “Evet” 
deyince, ona: “Git onun yanında kal (ona hizmet et). Zirâ 
cennet, annenin ayaklarının altındadır.” buyurdu.         

                                                                  Hadisi Đmam Ahmed, Nesâî.                                                                    
 

     ATASI EVLADINDAN NE BEKLER 
�-Evladına verdigiYüz binlerin  sadece birtanesini sadece 
birtanesini bekler oda iki heceli bir kelime  
                SEVGĐ�- SEVGĐ�- SEVGĐ.HEPSĐ BU. 
 

DÜNYA EMANETĐNĐN ŞĐKÂYETĐ VE ŞEFAATI 
Nitekim Enes bin Mâlik’ten Allah ondan râzı olsun rivâyeten: 

 

 �-Emanetin şikâyeti de, şefaati de makbuldür. Dinin şefaati 
�-evladı �-maiyeti �-memuriyeti �-malı �-kulluğu �-
hayvan hakları ayrı ayrı birer emanettir. Bunlara riayet ve 
onları muhafaza eden, emanetin manevi şefaati ile cennete gider.  
�-Hıyanet eden ve şikâyet görerek cehenneme düşer. 
�-(Göklerdeki meleklerin şefaatleri Rabbi Tealanın izininden sonra 
rabbin dilediği ve razı olduğu kimseler içindir)  
�-Baba ana, iman ile gittiyse, küçükken ölen evlat ana, babasını 
cennete çeker. Eğer imansız gitmemişse.  
�-Babada evladına ve ehline şefaat eder. Büyük bir kabile sayısı 
kadar suçuyla yahut bir ev halkına şefaat edende olacaktır. 
Đbrahim (a.s.)’ da şöyle dua etmişti;        
 Beni, Naîm cennetinin vârislerinden kıl.    (A.c.) Şuara 85 

 
ĐYĐLĐKLER, KÖTÜLÜKLERĐ GĐDERĐR!    

%א�ن� א���x;���א�ت� .�/���w�M א��0;��3א�ت� ذ��0כ� ذ�כ���ى� �0��/�א�כ��� ِ َ ّ ِ ِٰ ْ ِ ِ َِ ٰ ْ َْ ِ ّ َ َّ َْ ِ ُ َ َ َ ّ   َي� ن� ِ
� “Gündüzün iki tarafında (sabah, öğle ve ikindi 

vaktinde) ve gecenin de ilk saatlerinde (akşam ve yatsı vaktinde) 
namaz kıl. Şüphesiz ki, iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. 
Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır.”                                                                   

                                                                                                       (A.c.) Hud 114 
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FĐRDEVS CENNETĐNĐ  
KAZANMANIN DOKUZUNCU ŞARTI  

NAMAZI MUHAFAZA ETMEK 
 
 

�א�����cن� �i ���)�!א������+ ����D ��- �"�.�/�0و�א�zَ ُ ِ َ ُ َْ ِ ِ َ َ ٰ َ ْ ُ َ َ% َ ّ 
 

ONLAR KĐ, NAMAZLARINI KILMAYA DEVAM 
EDERLER. (KORURLAR.) 

�Namaz eşittir zaman, zamanı ters okuduğun 
zaman namaz gelir. Bu da her gün namaz demektir. 

“Muhakkak ki, kişi ile şirk ve küfür arasında 
namazın terki vardır.”                                                Müslim, Îmân 134 
        

����Hz. Peygamber (s.a.v) e sordum: Ey Allah'ın elçisi, 
amellerin hangisi Allah'a en sevimlidir, dedim. Vaktinde 
kılınan namazdır, buyurdu. Sonra hangisi? diye sordum: Ana-
babaya iyiliktir, buyurdu. Sonra hangisi? dedim: Allah yolunda 
cihâddır, buyurdu.                                                   Hadîsi Buhârî  

 

CENNETĐ ĐSTEDĐĞĐNĐZ DE FĐRDEVS'Đ ĐSTEYĐN 

����--Muhakkak o, cennetin en üstünü ve cennetin 
ortasıdır. Cennetin nehirleri oradan kaynar ve üzeri Rahmân'ın 
Arş'ıdır. Đbn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed Đbn Sinan... Ebu 
Hüreyre (r.a.) den rivayet etti ki, Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle 
buyurmuş-tur: Sizden hiç kimse yoktur ki onun iki evi olmasın: 
Cennette bir ev ve cehennemde bir ev ölüp cehenneme girdiği 
takdirde cennet ehli onun (cennetteki) evine vâris olurlar. Đşte 
Allah Teâlâ'nın : “Đşte onlar vâris olanlardır.” kavli budur. Đbn 
Cüreyc'in Leys'den, onun da Mücâhid'den rivayetinde o, “Đşte 
onlar, vâris olanlardır.” âyeti hakkında şöyle der: Hiç bir kul 
yoktur ki onun biri cennette, diğeri cehennemde iki evi olmasın. 
Müminin cennetteki evi bina edilir, cehennemdeki evi ise yıkılır. 
Kâfire gelince; onun cennetteki evi yıkılır ve cehennemdeki evi 
bina olunur. 
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DAĞLAR GĐBĐ GÜNAHLA GELENLER NE YAPAR 
  ����--Hz. Peygamber (s.a.v.) den rivayet etmiş olduğu bir 
hâdiste şöyle buyrulur: Kıyamet günü Müslümanlardan bazı 
kimseler, dağlar misali günahlarla gelirler. Allah Teâlâ bu 
günahları onlara bağışlar ve günahları Yahudiler ile 
hıristiyanlar üzerine koyar. Yine Müslim'in, rivayet. etmiş 
olduğu bu hadîsin başka bir rivayetinde Allah Teâlâ her 
Müslüman’a bir yahûdî veya bir hıristiyan verir de ona : Đşte 
bu, senin ateşten kurtuluşundur, denilir. Ömer ibn Abdülazîz, 
Ebu Bürde'ye babasının bunu Allah Rasûlü (s.a.v.) nden 
rivayet ettiğine dâir kendinden başka ilâh olmayan Allah adına 
üç kere yemîn ettirdi. Ebu Bürde yemin etti. Ben derim ki: Bu 
âyet-i kerîme, Allah Teâlâ’nın şu âyetleri gibidir “Đşte bu 
cennetlere kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanları 
mîrâsçı kılacağız.”                                                (A.c.) Meryem, 63 

����-Mücâhid ve Saîd Đbn Cübeyr: Cennet; Rumcada 
Firdevs'tir, derler. Seleften birisi şöyle demiştir: Bahçeye, 
ancak içinde üzüm olduğu zaman Firdevs adı verilir. En 
doğrusunu Allah (c.c.) bilir.                     

 

BEŞ TÜRLÜ NAMAZ KILAN VARDIR 
1-Namazı kılıp kaybedenler………………………..……(A.c.) Meryem 59 
2-Namaz kılıp kendine yazık edenler……………....(A.c.) Maun 4 
3-Namazı ve orta namazı kılıp muhavfaza edenler... (A.c.) Bakara 238 
4-Namaza üşene üşene gidenler……………………….(A.c.) Nisa 142 
5-Huşu (samimi şekilde)  namaz kılıp namazını muhafaza 

edenler.( Đşte bunlar cennetin varisleridir…….(A.c.) Müminun 2 
 

 Emekleye Emekleye Namaza Gitmek!    
����- “Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı namazıyla 

sabah namazıdır. Eğer bu iki namazdaki hayrın ne olduğunu 
bilselerdi, emekleyerek de olsa onları kılmaya gelirlerdi.”                                                       
.                                                                                    (H.Ş.) Müslim, Salat 252(651) 
                ����-  Cennetin Köşkü, Namaz Kılana!    

“Kim akşamla yatsı arasında yirmi rekât namaz 
kılarsa Allah ona cennette bir köşk yapar.”                                              
.                                                                           (H.Ş.) K. Sitte, Namaz, 408, (1373) 
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   �- YEDĐ ŞEYDEN, YEDĐ ŞEY HÂSIL OLUR : 
 

           1- Kim çok gülerse, heybeti azalır, 
2- Çok alay edenin, kendisi küçülür, 
3- Çok konuşanın hatası çok olur, 
4- Hayâsı azalanın, Vera'sıda azalır, 
5- Vera'sı azalanın, kalbi ölür, 
6- Kalbi ölene, Allah gücenir, 
7- Allah'ın gücendiği Cehenneme gider…Menakip S/498 
 

 

Eli-Ayağı Olmayanın Namazı! 
 

����- “Bir kişinin elleri ve ayakları olmasa, bir evin 
ortasında olsa, ona abdest aldıracak bir kişi de yoksa 
yuvarlanarak duvara yaklaşır ve iki yüzünü duvara sürtüp mesh 
eder ve namazının vaktini geçirmeden namazını kılar. Bu kişi, 
şayet yüzleri de çıban ve yara olsa namazı abdestsiz olarak 
kılar.” (namazdan kurtuluş yok!)                     (H.Ş.) Đbn Âbidîn, 1/ 82-83 

 

 

���&�Nَو� َ َ � ��א����0����ة� و�א��0 �כ���ة� ��א� د����3�r �lא�َ � ���Kא�ر�כ�א� א�.�"� ��א� כ������4א�و�+�א�}� �|ً ّ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ َِ ِٰ َٰ َ َ ًّ َ ّْ ِ % َ َُ ُ ُ َ َ % 
     

Yaşadığın Müddetçe Namaz Düşmez!    
����- “Nerede olursam olayım, Allah beni mübarek kıldı. 
Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekât vermemi              

                                                        emretti.(A.c.) Meryem 31 
 

EĞER SEN NAMAZ KILAMIYORSAN SANA NASIL 
YARDIMCI OLABĐLĐRĐZ? 

 

Allah’ımız sureyi Bakaranın 152. ayetinde ( siz beni 
anınki bende sizi anayım buyuruyor.) 
O halde namaz kılamıyorum değil Allah beni huzuruna kabul 
etmiyor demek daha doğru olur. Ancak tövbe edip yalvarıp 

huzura kabulünü Allah’dan niyaz etmeli.  
 

NEFES ALABĐLEN, SU ĐÇEBĐLENDEN NE BEKLENĐR!    
 

�-Nefes alıp verebilenden, bir bardak su içebilenden, hacetini 
defedebilenden Allah (c.c.) ibadet bekler. (Bir Rivayet) 
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EN AZINDAN ŞÖYLE YALVARALIM 
 

Tertemiz bir abdest alıp tertemiz bir gönülle şöyle 
yalvarmalı.  
����-“Yarabbi ben senin kulunum, huzuruna gelmek 
istiyorum. 
����-Ne kadar kusurlu olsam yine güneşin doğar üstüme 
benim  
����-Yesem senin o güzel nimetin yerim, içsem senin nurun 
suyun içerim,  
����-Göçsem senin arzına, toprağına göçerim.        
����-O güzel havandan teneffüs ederim.  
����-Gücüm yetmez ki, şu cihandan çıkıp gideyim.        
����-Ne olur beni kabul et huzuruna geleyim.” 
����-Kıbleye dönüp ellerini kulağına kaldırarak tekbir almak 
“Dünya kailesini geriye bıraktım” demektir. Böyle yapıp, 
“Ya Rab huzuruna geldim.”    
����-Diye yalvarıp iki damlacıkta gözyaşı akıtıvermeli.              
Çünkü Allah’ımız Kuran’ımızda buyuruyor ki; 

“Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.       A.c. Necm 60 
 Kazandıkları işlere karşılık az gülsünler çok ağlasınlar.                                                       
.                                                                      A.c. Tevbe 82                     
�- “Gözünden bir sinek veya bir sinek başı kadar olsun, 
Allah korkusu ile yaş çıkan kimsenin yüzünü cehennem 

ateşi yakmaz.                                                                   H.Ş. K. Sitte c.17 s.585 
 

* Yaşamak bir nimet, Nefes alıp vermek nimet. 
* Yemek bir nimet, Đçmek de nimet. 
* Görmek nimet, Yürümek nimet. 
* Konuşmak nimet. Doğrusu hayatın tamamı bir nimet. 

����-     

�א�����cن� �i ���)�!א������+ ����D ��- �"�.�/�0َو�א� ُ ِ َ ُ َْ ِ ِ َ َ َ ْ ُ َ َ% َ ّ  
    

Namaz, Günahların Kefaretidir!    
����- “Beş vakit namaz, aralarında işlenen küçük günahlara 
kefaret olur” (Küçük günahları bağışlanır, af olur).                                                                     
.                                                                                   H.Ş. Münzirî,  Terğîb, c. 1, s. 348 

 . 
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 Üç Kişi Hesaba Çekilmez!    
 

“Üç kişi vardır ki hesaba da çekilmezler. 
1. Allah rızası için Kur’ân okuyan, 
2. Allah rızası için namaza çağıran müezzin, 
3. Kendisiyle Rabbi ve efendileri arasındaki haklara         
          riayet eden işçi.”                         H.Ş. Terğîb, c. 1, s. 270 

����-����-���� 

SURE-Đ MÜLK, OKUYANA ŞEFAAT EDER 
 ����- Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resülullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kur'ân-ı Kerim'de otuz 
âyetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) 
kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini 
sağlar. Bu süre Tebârekellezî bi-Yedihi'l-Mülk'dür. ”                        

                                                                       Ebü Dâvud,Salat327, Tirmizî Sevâbu'l 
      

Beş vakit Namazını kılana Dokuz ikram : 
1- Allah o kimseyi sever, 
2- Bedeni sağlam olur, 
3- Melekler onu korur, 
4- Evine bereket iner, 
5- Yüzü güzelleşir, 
6- Kalbi yumuşar, 
7- SIRAT üzerinden yıldırım gibi geçer, 
8- Cehennemden kurtulur, 
9- Allah, onunla beraber olur.                             Menakib:S/500 
 

    Yedi kişi öldükten sonra da sevap görür : 
 

          1- Mescit yaptıran, içinde Namaz kılındığı sürece, 
2- Çeşme yaptıran,  
3- Kur'an yazan, 
4- Kuyu kazdıran, suyundan istifade edilsin diye, 
5- Meyveli ağaç diken, 
6- Başkalarına faydalı bilgi öğreten, 
7- Hayırlı evlat yetiştiren                                            T.G/126 
. 
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َو�\�� !� �ر� و�א�ز�ر�ة� و�ز�ر� א�>���ى� و�א�ن� !���ع� ��~��7��_� א���a {����(�א� ِ ْ ِ ٰ ُِ ٌِ َْ َ ُْ ُ ْ َ َْ َْ َ َٰ َ َِ ٌ ِ َُ َ\���I�^��i ������ '���ء و����0 כ�א�ن�  ِ َ ُْ َ َ ٌ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ… 
O gün, Kim Kimden Kaçacak! 

����- “Kıyamet günü kişi, kardeşinden, annesinden, 
babasından, eşinden ve evladından kaçar.”  (A.c.) Abese, 34 

Kimse, Kimsenin Günahını Yüklenemez!    
 

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Eğer günahı 
ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını) çağırsa, bu 

çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez. 
Sen ancak o kimseleri uyarırsın ki, onlar görmeden 

Rablerinden korkarlar, namazı dosdoğru kılarlar. Kim 
(günahlardan) temizlenirse o, kendi menfaatine temizlenmiş 

olur. Dönüş Allah’adır.”                                (A.c.) Fâtır, 18 

����-����-���� 

 “Her kim, bana iki dudağıyla apış arasındaki et 
parçasını koruyacağını garanti ederse, ben de ona cenneti 
garanti ederim.”                                                                                (H.Ş) Buhari                                                         

     
        Yedi kimse muhakkak Cennete girer : 

1- Tövbe eden genç, 
2- Sadakayı çok gizli veren kimse, 
3- Haramlardan sakınan Kuşluk namazı kılan, 
4- Malı elden gitse de, Namazı cemaatle kılan, 
5- Allah korkusundan ağlayan, 
6- Âlimlerle beraber sohbet eden, 
7- Allah için bir insanı seven ve sevdiren…Menakıp S/366 

 
Tesbihin Kıymeti    

 

����- “Yunus a.s. (balığın karnında) eğer tesbih edenlerden 
olmasaydı kıyamet gününe kadar onun karnında kalacaktı.”  

                                                                               (A.c.) Saffat, 143-144  
Đşte tesbihin ve Allah’a zikrin insanı kötülük ve afattan 

koruduğunun bir delilidir.  
 

Beş Vakti Kılanın Günah Ateşi Söner!   
 

����- “Günahlarınızdan dolayı içinizden yanar durursunuz. Her 
gün beş vakit namazı kılarsanız içinizdeki bu pişmanlık 

yangını söner. Kıldığınız namazlardan dolayı günahlarınız 
affedilir.”                                            Ebû Dâvûd, Salât 
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Üç Yerde Kimse Kimseyi Hatırlamaz!    
����-Hz. Ayşe (r.a.), Rasûlullah(s.a.v.)’a: “Cehennemi 

hatırladığım için ağladım! Siz, kıyamet günü, ailenizi 
hatırlayacak mısınız?” deyince Efendimiz şu cevabı vermiştir: 
“Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz:  Mizan yanında; tartısı 

ağır mı geldi hafif mi öğreninceye kadar, Sahifelerin uçuştuğu, 
kitabının sağına, soluna veya arkasına konulacağını bilinceye 

kadar, Sıratın yanında; cehennemin iki yakası ortasına 
kurulunca; bunu geçinceye kadar.”   Ebû Dâvûd, Sünen, 28, (4755) 

               Allah’tan En Fazla Âlimler Korkar!       
����- “Kulları içinde Allah’tan (gereğince) ancak âlimler 

korkarlar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok 
bağışlayandır.”                                                     (A.c.) Fâtır, 28 

 
          
            Yedi Alim Cehenneme girecektir : 
                Đmamı Gazali (r.h.)’dan rivayet 
          
    1- Đlmini gizleyip kimseyi faydalandırmayan 
    2- Kendini ilimde eşsiz ve üstün gören, 
    3- Đlminden yalnızca zenginleri faydalandıran, 
    4- Halka yanlış fetva veren, 
    5- Başkasına öğüt verip kendi yapmayan ehli kitap gibi 
    6- Đlmini, riya ve şöhrete vasıta yapan, 
    7- Đlmi sebebiyle kibirlik yapan………Đbni Mace: 1/426 

����-    -     

Cennetlik Kişi! 
 

����-Namazın kaç vakit olduğunu soran bir sahabiye Efendimiz; 
“Beş vakit” cevabını verir. Bu cevap üzerine adam bu beş 
vakite başka bir eklemede ve eksiltmede bulunmayacağını 

söyleyince Peygamberimiz: “Bu adam sözünde durursa 
mutlaka cennete girecektir” buyurdular. Müslim, Đman, 10, (12) 

 

 �D ���)�R�! م����. َ ُ َ ْ َ َ ْ �א� כ�א����8א� .�&�^�����ن�َ ِ�e ���)���N�3(��� א��0;����4(��� و�א�.���.�(��� و�א�ر���َ ُ َُ ْ َ َ َُ َ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ ُُ َ َ َِ ِ% ْ ُ َ ِ ْ ْ 
       

����    Elin, Ayağın Şahitliği!   ����  
 

����- “O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına 
dair aleyhlerinde şahitlik edecektir.”       (A.c.)  Nûr, 24 
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�
�K�;� ْ ِ ّ َ َ ���^��� ر�َ ِ ْ َ ِ�"�.���Nכ� و�כ�"� ��"� א��0;�א���% ِِ َ ّ َ َْ ُ َ ِ ّ � �V�7�3�0א�!��3כ� א��. � ���r ر���כ� ���K�Dُو�א� % َ َْ َ َ ْ ِْ ْ َ َّٰ َ َ ّ َ ُ 
   

Ölünceye Kadar Rabbine Kulluk Et!    
 

����- “Sen, Rabbini hamd ile tesbih et ve secde 
edenlerden ol. Ve ölünceye kadar Rabbine 
kulluk et.”                             (A.c.) Hicr, 98-99  

    
����    AZALARIN DĐLE ĐKAZI!   ����  

 
����- “Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile şöyle der: 

‘Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen 
dürüst olursan biz de dürüst oluruz, sen sapıtırsan biz de 

sapıtırız! ” derler.”                                              Tirmizî,  .  . . .    .          
 

���� “Ey iman edenler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki 
kurtuluşa eresiniz. ”                                    (A.c.) Nûr, 31, 

 

����Emri nehyi bildiren Kur’an  
����Namazı secdeyi emreden Kur’an  
����Firdevsleri cennetleri müjdeleyen Kur’an 
����Daha sana ne desin bu Kur’an 
 
 

 
 

  YUKARIDAKĐ ŞARTLARI YERĐNE  
GETĐRENLERE FĐRDEVS CENNETĐNĐ 

 MÜJDELEYEN AYET-Đ KERĐME 
 
 
 

� א����0א�ر�����ن� �א�و��2�0כ� -� َ ُ ِ َ ْ ُٰ ُ َ ِ Y n ُ 

10. Đşte bunlar varis olanların ta kendileridir. 
����- “Đyilikte ve (Allah’ın emrine uymakta) yardımlaşın, 

günah ve düşmanlık da yardımlaşmayın. Allah'tan korkun;     
çünkü Allah'ın cezası çetindir.”                          (A.c.) Maide 2 
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ْو����8د�و�א� א�ن� !���  ِ ْ َ Y ُ ُ ُכ���َ �א� כ�ُ ِ�e א��M���̂ ُ א������_� א�و�ر����4ْ َ ََ ُ ُ ِ � ُ ُ َ ّ ̂�����ن� ْ �&�! ���4��َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ 
   ����-  ve onlara işte yaptığınız amellere karşılık mirasçı 

olduğunuz cennet! ” diye seslenilir.            (A.c.) Araf 43 
                    

َو�!���כ� ْ ِ ̂�����ن� َ �א� כ������4 !�&� ِ�e א��M���̂ َ א������_� א��0��� א�و�ر����4ْ ُّ َُ ْ َ ْ ُ ُْ َ ََ ُ ِ � ُ Y % َُ ّ َ ْ 

 ����- Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada 
canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve 
kendilerine: Siz, orada ebedî kalacaksınız, işte yaptıklarınıza 
karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol 
meyveler vardır, onlardan yersiniz, denilir.    (A.c.) Zuhruf  71, 72, 73 

 

 

O GÜN MĐZANDA EN AĞIRI KELĐME-Đ TEVHĐD 
 

�-Allah-u Teâlâ mahşerde kulunu hesaba çektiğinde 
günahı ağır gelmek üzere olan kulu için “Bu kulumun diğer 
iyilik amelleri nerede?” diye sorar. Okuduğu Kelime-i ……  
Tevhid’ler sevap kefesine konur ve o bir nur bütün günah-
larından daha ağır gelir. 

 
LÂ ĐLÂHE ĐLLALLAH 

 

Tevhit iman başıdır,         Yerler gökler yedi kat, 
Zikir mü’min işidir,         Koy kefeye onu tart, 
Đman temel taşıdır,         Ağır basar tevhîdât, 
Lâ ilâhe illallah.         Lâ ilâhe illallah. 
 

Dertlilerin devası,          Başkası boş eylesin, 
Đsm-i Âzam duası,                       Dilim tevhid eylesin, 
Dört kitabın manası,          Kalbim daim söylesin, 
Lâ ilâhe illallah.              Lâ ilâhe illallah, 
 

Cehenneme atmazlar,  Kalem olsa ağaçlar, 
Kusurlara bakmazlar,       Mürekkebi denizler, 
Tevhid ile yakmazlar,   Sevabın yazamazlar, 
Lâ ilâhe illallah.   Lâ ilâhe illallah. 
  
El çektirir kezzabdan,    Dört Kitabın özü bu, 
Emin olur gazaptan,        Kürsüdeki yazı bu, 
Korur Tevhid azaptan,      Kurtaracak bizi bu, 
Lâ ilâhe illallah.    Lâ ilâhe illallah. 
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                         SĐZ ŞU ALTI ŞEYLE MEŞGUL OLUN : 

1- Herkes çok amellerle meşgul olurken, siz de en güzel   
.   amelle meşgul olun. 
2- Herkes nafilelerle meşgul olurken, siz de Farzlarla   .  
.    meşgul olun. 
3- Herkes dışını düzeltmeye çalışırken, siz de içinizi .  .       
.   düzeltmeye çalışın. 
4- Herkes başkalarında kusur ararken, siz de kendi .  .   .  
.    kusurlarınızla uğraşın. 
5- Herkes dünyayı imar etmeye çalışırken, siz de . . . . . 
.    ahiretinizi imara çalışın. 
6- Herkes yaratılmışların takdirini ararken, siz de . . . . .  
.    Yaratanın rızasını aramaya çalısın…….T.G/535 

 
 
 

FĐRDEVS CENNETĐNĐ KAZANANA  
EBEDĐ KALMAYI  

MÜJDELEYEN AYET-Đ KERĐME  
 
 

 

����0و�ن� ��3(�א� )� � َא��0/�.�"� .�������ن� א��0`���د�و�س� -� َُ ِ َ َ َ% ْ ُ b َُ ْ ْ ِ ّْ ِ َ َ % َ َ 
 

11. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada 
ebedî kalacaklardır.                                                      (A.c.) Mü'minûn 

���� “Đşte onlar varis olanların ta kendileridir. 
Ki onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Ve onlar 

bunun içinde ebediyen kalırlar.” 
  

����Đşte Allah’ın mü’minlere nasîb ettiği kurtuluşun son hedefi. 
Bir mü’minin bundan sonra arzu edebileceği hiçbir gâye ve 
emel bulunmaz.                                             Seyyid Kutub, Fi Zılal’il Kur’an 299 

 

.. 
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RABBĐNĐZE KARŞI GELMEYĐN! 
 

ِ.�א� א�.�(�א� א����0א�س� א�!����7א� ر���כ��� و�א�>����Rא� .�����א� \����� �ى� و�א��D ���0"� و����0ه� َ ََ ََ َ َ َ َْ َ ٌ ِ % ّْ َ َُ ً ْْ ْ َ ْ َُ َ ّ َ َّ ُ ّ ُ…… 

����-Ey Đnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın 
evlâdı, ne evlâdın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden 
çekinin. Bilin ki, Allah‘ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya 
hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah‘ın affına güvendirerek 
sizi kandırmasın.                                                             (A.c.) Lokman 33 

 

KULUN DERĐSĐ ELĐ AYAĞI ŞAHĐT OLACAK 
 

�א� כ�א����8א� ِ�e � � و��N����د�-� � א�ذ�א� ��א�������Mא� '�(��� �D���3(��� ���&�(��� و�א�����א�ر�-� ���rُ َ َ َُ ْ ُْ ُ ُ ُُ ُ َ َ َُ َ ْ َُ ْ ْْ َ َِ ِْ َ َ َ َ َ ِ ّٰ َ……  

����- Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve  
derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir. 
����- Derilerine; Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? derler.  
 Onlar da; Her şeyi konuşturan Allah (c.c) , bizi de konuşturdu. 
Đlk defa sizi o yaratmıştır. Yine O'na döndürülüyorsunuz          
      (A.c.)  Fussilet 20,21 

 

ALLAHIMIZ BÜTÜN GÜNAHLARI BAĞIŞLAYANDIR 
 

�I��ْ ̀��� א����8�/�0ب� ُ �C�. ���Zא�ن� א� ���Z�������7א� ��"� ر�{��_� א��! ��\ ���)�;�̀ َ .�א� �K�Dא�د�ي� א��0/�.�"� א��������א� ����D א��8 ُْ ُ ّ ُ ِ َ ّْ َ َ َ َٰ ٰ ُّ ّ ّْ َ ِٰ b ِ ِ َِ Yْ َ َْ ِ ُ َ َْ َ ِ ِ ِْ َ َُ % َ َ َ
 ���3�r���0ر� א���� �̀C�0א� ���M ���8�3���ُ&�א� א� ُ% َ ّ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ّ ِ b ً % َ  

  
����- (Benden onlara) De ki: “Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere 
ölçüyü taşıran kullarım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. 

Şüphesiz Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, 
bağışlayandır, esirgeyendir.”                 (A.c.) Zümer 53 

 

CENNETĐ KAZANMANIN KURALLARI 
 

  1- Hırslı olmayıp sabırlı olacaksın  
  2- Başına bir kötülük gelince feryat etmeyeceksin 
  3- Bir iyiliğe kavuşunca pintileşmeyeceksin 
  4- Namaz kılanlar bunları yapmazlar 
  5- Đhtiyaçlıya yardım edeceksin 
  6- Mahşer gününe inanacaksın 
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  7- ALLAH’ın azabından korkacaksın  
  8- Rabbin azabından emin olmayacaksın 
  9- Mahrem yerlerini yabancılara göstermeyeceksin 
10- Aşırı giderek ALLAH’ın sınırını aşmayacaksın 
11- Emaneti koruyup sözünü tutacaksın 
12- Şahitliği dosdoğru yapacaksın 
13- Namazı vaktin de kılacaksın                          

Đşte cenneti ve cennetin nimetlerini o zaman bulacaksın.  
 

Cennet nasıl bir yerdir? 
����- Cennet Kuran ayetlerine uyan, Allah'ın emirlerini 

yerine getiren, yaşamını O'nun rızası için geçiren 
insanların sonsuza kadar yaşayacakları, istedikleri her 
şeye sahip olarak mutluluk içinde yaşam sürecekleri bir 
yerdir. Cennette insan, aklına gelen her türlü güzelliğe 
dilediği anda sahip olabilecek, dilediğini dilediği anda 
yapabilecektir. Đnsan nefsinin arzu edeceği ve zevk 
alacağı her şey ve daha fazlası cennette mevcuttur. 
Ayetlerde inananların göreceği güzel karşılık şöyle 
haber verilmiştir:  
����-Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun 
olmayacaksınız. 
����-Ki onlar, benim ayetlerime iman edenler ve Müslüman 
olanlardır. 
����-Siz ve eşleriniz cennete girin; “sevinç içinde ağırlanacaksınız.” 
����-Onların etrafında altın tepsiler ve testilerle dolaşılır; 
orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı 
her şey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız. 
����-Đşte, yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur.                                           
                                                                       (A.c.) Zuhruf  68-72 

 

����-KÜSME DÜNYAYA VER GÖNLÜNÜ ALLAHA 
 MÜMĐN KARDAŞ 

ŞU DÜNYADAN ALIP GÖTÜRECEGĐN DOKUZ METRE BEZ 
BAŞIYANINA, AYA YANINA BĐRĐ BÜYÜK 

 BĐRĐ KÜÇÜK ĐKĐ TAŞ 
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           Altı mühim nasihat; 
1- Dünyada kalacağın kadar dünya için çalış, 
2- Ahirette kalacağın kadar, ahiret için çalış, 
3- Rabbine muhtaç olduğun kadar ibadet et, 
4- Gücünün yettiği kadar, cehennemden kurtulmaya çalış, 
5- Azaba dayanacağın kadar günah işle, 
6- Mümkünse, Allah’ın görmeyeceği yerde günah yap  

                                                            Lokman Hekim. T.G/461.                                                                                                  
 

BU DUA MÜMĐN KULA CENNET KAZANDIRIR 
    

�- “Bağışlanmasını dileyen kul şöyle dua etmelidir: Allah’ım! 
Sen benim Rabb’imsin. Senden başka hakkıyla ibadet edilecek hiç 
kimse yoktur.  

�-Beni sen yarattın. Ve ben sana ibadet ederim. Gücüm yettiği 
kadar sana verdiğim söz üzereyim. Đşlediğim günahların şerrinden 
sana sığınırım.  

�-Üzerimde var olan nimetini ve günahlarımı itiraf ediyorum. 
Beni bağışla.  

�-Çünkü senden başka günahları bağışlayacak hiç kimse 
yoktur. ” Her kim bunu, kalpten inanarak, sevabını da Allah’tan 
umarak gündüz söyler de o gün akşama ermeden ölürse, o cennet 
ehlindendir.  

�-Ve yine her kim bunu, kalpten inanarak, sevabını da 
Allah’tan dileyerek geceleyin söyler de o gece sabaha ermeden ölürse, 
o cennet ehlindendir.                                       (H.Ş.) Tirmizi c.6 s.20    

        

                          HAYRA DAVET 
����-Bu kervana sende katıl yerin göğün kötülüklerle dolu olduğu şu 
zamanda gökler de  internetler yerlerde ise insanları saptıran 
incillerin sokaklarda alenen dağıtıldığı bu günlerde imanlı 
gençlerimizin elimizden çalındığı bu günlerde dini vazifelerimizin 
öğretilmesi için imkânı olan her Müslümanın vazifesi olduğuna 
inanıyorum. 

 

                  yegâne gayemiz dinimize hizmettir 
 

����-hayra dağıtmak isteyenler .Bizleri arayın yardımcı 
olalım, bu kitapçıktan gerek toptan gerek perakende yek ün olursa 
üzeri fi atının çok çok  altında bastırıp hayra dağıta bilirsiniz. 

. 
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HANĐ REÇETE 
 
    ����-  Ey insanoğlu Şu kısacık ömür için hastalandığında 

kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun da, 
niçin ebedi hayat süreceğin ahiret için en doğru en iyi bilgiyi ve 
belgeyi aramıyorsun? 

    

�������������������������������������������������������������������������������� 
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