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                                ÖN NASiHAT 
                Bu kitaptaki  tavsiyeler en çok kimlere ? 
  ����-  Hayat pahalılığı, geçim darlığı, lüks bir yaşamın pençesine 
düşmüş bir türlü kurtulamayanlara,  hayat boyu mutlu bir yuvanın 
hasretini çeken, ne yaptıysa yaranamayan, kendinden aşağı olan 
bazı kişileri mutlu görüp onlara imrenenlere,  
����- Bazı esnaflar da şu mallar ve servet olmasa da bir müessesede 
işçi olsaydım, akşam evime saatinde gelsem sabah saatinde işime 
gitsem, akşam olunca çocuklarımla gülüp oynasam diyen, zor 
durumdaki esnaflara. Keşke esnaf olmasaydım da sokaklarda 
limon satsaydım, şu borcum olmasaydı, şu yükün altına 
girmeseydim diye bin pişman olanlara. 
����-  Hatta şerefim iki paralık oldu ben bu günüde mi görecektim 
böyle çile ile yaşamaktan ölmek daha iyi gibi canına kıymaya 
kalkanlara. Nice kanaat etmeyip lüks yaşamı yüzünden eşinden 
çocuklarından ayrılıp, yuvasını yıkanlara, 
����- Nice amiri memuru şu hayat pahalılığından geçim darlığından  
bıktım usandım diye şikayet edenlere.  
����-Nasıl olsa parasını ben verdim diye helal malı ile haram 
işleyenlere. 
 ����Hem geçim sıkıntısı çekip hem de modası geçti diye  elbisesini 
eşyasını  çöpe atanlara.. 
����Yine buna rağmen ekmeği parça diye,  bayat diye  beğenmeyip  
israf edip çöpe atanlara. 
����-  Bir garibin bir ayda aldığı maaşın iki üç mislini bir gecede  bir 
alem sofrasında, vicdanı  acımadan, sızlamadan, hiç düşünmeden, 
harcayanlara … 
 Bu kitapçıkta Allah c.c kurallarını onlara hatırlatmaktır. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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  �-Hesapsız harcama yapanlar, kimler ? 
 

 Hakkın kurallarına uymayanların haline acımak lazım 
 � � � �-Bu nimetlerin sana veriliş sebebini ve nedenini  hiç 
arayıp soruyormusun?  Sana gelen ekmeği fırıncımı veriyor 
hayır, sana gelen suyu çeşmemi veriyor hayır,.fırıncı ekmeği 
sadece pişirir, çeşme suyu sadece akıtır. Ekmeği de suyu da 
sendeki bütün serveti de Allah verdi. bunun hesabını bir gün 
teker teker soracaktır. Hiç düşündün mü sen malın mülkün 
içinde geminin denizde yüzmesi gibi yüzerken. 
����- Öbür taraftan işim yok işsizim,  bir işim olsa da evime bir 
ekmek götürebilsem diyen işsizler var evine ekmek 
götüremeyenler var. Nice utanıp gece çöpten yiyecek 
toplayanlar var. Bazen utanıp halini anlatamayıp çoğu günler 
aç kalanlar var. Onun için rabbimin bu konudaki emirlerini 
bir nebzede olsa mümin kardeşlerimize hatırlatmak istedik.   
����- O güzel resülümüz ne kadar manidar buyurmuş 
(komşusu açken kendi tok yatan bizden değil) demiş acaba 
bizden değil ne manaya geliyor, iyi düşün çok acı manası var.  
Düşünürsen bulursun, bütün bu olumsuzluk ve dengesizliğin 
tek sebebi var oda hakkın adaletine uymamak. 
����- Yüce rabbim dengeyi kurmuş ve kuralı da koymuş, buna 
uymadığımız müddetçe bu sıkıntıları hep çekeriz Allah’ımız  
Kuran’ı keriminde resulümüz hadisi şeriflerinde bu konuları 
ayrı ayrı izah etmişlerdir. 
����-Onun için dirki ayeti kerime ve hadisi şeriflerin ışığı 
altında bu konuları bir nebzede olsa aydınlatmaya çalıştık 
yaptığımız bu çalışmamızı mevlam kabul eyleye kusurlarımızı 
af  eyleye amin ..Burada unutulan bir şey var 

 

YETER… 
 

Var ama kıymeti yok ? ……….. Az ama bereketi çok?...... 
Bırak el alemin ne yediğini……Tut yüce Mevlanın dediğini…. 
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YÜCE ALLAH’A HAMDÜ SENALAR OLSUN. 
PEYGAMBERĐMĐZE VE ESHABINA SELATÜ SELAM OLSUN. 

 

GEÇĐM DARLIĞI NĐÇĐN ÇEKĐLĐR 
 

 ÇARESĐ NELERDĐR ? 
 

�-Zengin eden de, yoksul kılan da  ALLAH C.C  
                                                                    (A.C .Necm 48 )                                                                                                                                       
�- Kıymetli mümin kardeşim. Kuran ı Kerim inanana 
ve okuyana hitap eder. Kuran ı Kerime inanıp onun 
emirlerini yerine getirene şifa verir; acizane bizim bu 
kitapçığımızda ki araştırmamız ve tavsiyelerimiz de 
ancak inanan ve inandığını yaşayabilenler içindir. 
 

ِو�א� 
�	� ْذ�َ �	�
�	���� ��ٌ ��א�ذ�ن� ر���כ��� ����� ��כ������ ���ز�
�	���כ��� و������ כ�������� א�ن� ����א� ٌ ! ِ َِ َ َ َ! ََ َ َ ََ َّ ّ َ َِ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َْ َْ ! ُ ّ َ َ ّ َ َ﴿7﴾  

 

�-Allahu teâlâ; meâlen "Nîmetlerimin kıymetini bilir, 
emrettiğim gibi kullanırsanız onları arttırırım. (A.C.Đbrâhim 7) 
          

 �-Allah’ımız kullarına kurallar koymuş kazancının ne 
yaparsa bereket bulur da çoğalır, ne yaparsa bereketi gider 
ve azalır. Kul daralınca hep kabahati işinin rast gitmediğine 
ve duasının kabul olmadığına veya Allah’ın vermediğine 
kabahat bulup durur,  kusuru hiç kendinde aramaz. 
 

�- Đşte bu kitapçğımızda Allah’ımızın rızık için koyduğu 
kurallar neler, Resulümüzün tavsiyeleri neler, kazanıp 
kazanıp hayrını göremiyorsak hatamız nerelerde bunları 
Ayeti Kerim ve Hadisi Şerifler ışığı altında siz kıymetli 
okuyucularımızla paylaşalım istedik. 
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ْא�و�&�� َ َ 
���و�א� א�ن� א����7 
��4�5�6 א�����ز�ق� �1��2 
���א�ء و�
�,�	�ر� א�ن� /�� ذ���כ� ���
�א�ت� ��,�'�م� 
�*�(�)�'�ن�َ َ َُ ِ ٍْ !ُ ٍ ْ ْْ َ ِِ َِ َ َ َ ّ َ َ َٰ َ ّ َّ ٰ َ َِ : ُ ِ ْ ُ ; َ َ ِ ْ ُ ُ ْ ّٰ َ َ  

����- Görmüyorlar mı ki, Allah, dilediğine rızkı yayıp genişletir 
ve dilediğine de kısar. Şüphesiz bunda, iman eden bir kavim 
için gerçekten ayetler vardır                                 A.C.- RUM–37 
. 
KUL GEÇĐNEMEYĐNCE ALLAH’A KABAHAT BULUR 
“VERMEDĐKĐ MABUT NE YAPSIN MAHMUT” DER. 
 
����- Haşa hep Allah ı şikayet eder. Sen kimi kime şikayet 
ediyorsun, bir aynaya bakarak kusuru kendinde hiç aradın mı? 
O YÜCE Allah kimseyi şikayetçi etmesin. Şikayet iyi değil. Đsyana 
gider. Allah'dan gelene razı olmak lazım. Hayır, şer, sefa, cefa, 
hastalık,  yokluk her şey Allah'tan gelir. 
 ����- Allah'tan gelene razı olmak lazım. Hoşumuza giden şeyler de 
Allah'tan gelir, hoşumuza gitmeyen şeyler de Allah'tan gelir.  
Kulun elinde cüz i bir iradesi vardır. Herhangi bir kişi bir günah 
işliyor da bunu Allah 'dan biliyorsa o'nun gideceği yer 
cehennemdir. Allah'ın şerre rızası yoktur. 
 

����-  Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. 
Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyenler için bu daha hayırlıdır ve 
rahata erenler onlardır.                                       a.c. RUM–38 
Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir, dilediğine de 

kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir                        
                                                                                         A.C. ANKEBUT 62 

 ����- Đmamı Gazali h.z. bize şükrün  ne kadar güzel anlatıyor. 
 

����-Kıyamette “Şükredenler gelsin!” diye seslenilir. Onlar bir 
bayrak altında Cennete girer. Bunlar, darlık ve genişlikte, 
her hâl-ü kârda Allahü teâlâya şükredenlerdir.         [Đ.Gazali] 
    

����- Mümin kardeşim büyük çoğunluğun geçim darlığı, yaşam 
zorluğu çekerken, bu darlığın sebebini arayan, benim de 
bunda hatam var ki ben bu darlığı çekiyorum diyen, ya az 
var ya da hiç yok. Rızkını Allah’tan başka hiç kimseden 
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isteye mezsin. Đşte ayeti kerimede Allah’ımız bak neler 
buyuruyor. 
 

َא�>��א� َ ّ َ ��?��6	�و�ن� (��1 د�و�ن� א����7 א�و�=�א���א� و�ِ ً َ ْٰ َْ ِ ّ ِ ُ ِ َ ُ ُ ْ כ�א� א�ن� א�����
��1 ��?��6	�و�ن� (��1 د�و�ن� א��A��B ��� ���7כ�'�ن� َ ْ�Cن� א��'�,�A��Dَ َ َُ ُِ ْ َ َ ّ َِ ّٰ ِ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ ! َ ّ َ ِ ِ: ً ُ ْ
َ��כ��� ر�ز��Kא� �Cא����I�J'�א� ��)�	� א����7 א�����ز�ق� و�א����6	�و�ه� و�א���כ���و�א� ���F א��� �F�G�����E?�'�ن� َُ َْ ْ ُْ ِ ِ ِْ َ َ َِ : ُ ُّ ُ ْ ْ ُْ ْ َْ َ ُّ ُ ُ ِ ٰ ََ ُ َ ً ِ  

 

�- "Siz Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor, birtakım 
yalan sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'tan başka 
taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler, öyleyse 
rızkı Allah'ın yanında arayın, O'na kulluk edin ve O'na 
şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz."         A.C. (Ankebut, 17) 
 

                  HEP BĐRLĐKTE BĐR DÜŞÜNELĐM 
 

�- Şöyle bir düşünelim; Senin veya benim bir yerden 
alacağımız olsa, alacağımız bize on lira eksik gönderilse onu 
on defa arayıp o eksikliğin sebebini didik didik edip aramaz 
mıyız? Elbette ararız, peki nasıl oluyor da o kadar çalışıp 
çabalayıp bir türlü huzur bulamıyorsak kazancımız 
yetmiyorsa. 
�- Đşimizin beli bereketi olmuyorsa işte bunları iyi bir tahlil 
yapmalıyız. Zararlı maddelerden arıtmalı azda olsa özünün 
bereketine ulaşıp huzurlu ve mutlu yaşamaya çalışmalıyız. 
 

                  RIZKIN DARALMA SEBEBĐ NEDĐR ? 
 

; َاْ�َ)َض َ�ْ� ِذْآ)۪ي 6َِ,ن4 َ"3ُ 2�َ۪ َ(ً� 0َْ/ً., َوَ+ْ*ُ(ُ)ُ' َ%ْ$َم اْ"ِ! َٰ�ِ� َاْ��َٰوَ�ْ�  
 

�- "Kim ki benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun 
için sıkıntılı bir geçim vardır ve biz onu kıyamet günü 
kör olarak haşredeceğiz."                             A.C.124-taha.  
 
�- Yüce Mevla’mız kulunun rızkını önceden yaratmış, 
kulunun rızkını vereceğine de söz vermiş ancak bazı şartlar 
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koymuş. Beni tanırsan, emirlerime uyarsan bu vereceğim 
rızkı çoğaltırım ve beklemediğin yerden rızk veririm.  
�- Eğer beni hatırlamasan, beni anmassan, beni zikir 
etmekten kaçınırsan bende senin rızkını daraltırım 
buyurmakta. 
�-  Bu hususta Allah’ımızın Ayeti Kerimeleri ve 
Peygamberimizin de çok önemli Hadisi Şerifleri var. 
�- Uymamız gereken kurallar var. 
 

“ BEKLEMEDĐĞĐ YERDEN KĐME RIZIK VERĐLĐR 
 

 L◌�F�Kز����
ُو� ْ ُ ْ َ َ �	�K א�(���ه� �N��א���ْ (��S�5�J��T ��� �U�G�O �1 و�(��1 
��J'�כ���Q�� �R א��F�6�5�O �'�P�C ���7 א�ن� א����7  َ : ! :ِ ْ ْ َْ ُ ِ َِ َ َ َ َ ُٰ َ ّٰ ُ َّ ّ ْ َِ ُ ْ َ ََ َُ َ َ َ ِّ َ َ: ِ ْ َ ُ ْ
�R�?�Eً א����7 ��כ��V�� �Rء �K	�ر� ْ َ ٍ ْ َ ِ ّ ُ ِ ُ َّٰ َ א�َ  

 

                �-Kim, Allah’a karşı takva sahibi olursa,  (korkarsa) 
Allah, o kimseye bir kurtuluş, bir çıkış yolu ihsan eder; 
Ona beklemediği bir yerden rızık verir. 
Kim Allah’a güvenirse, o ona yeter. 
Şüphesiz ki, Allah, emrini yerine getirendir. 
Allah her şey için bir ölçü koymuştur.   A.C.Talak. 3 

        
�-Allah’ımız  Ben zulmedici değilim”  buyuruyor. 
�-  Ancak gözler önünde lüks içinde yaşamak mü’mine  
yakışmaz. Đnancına ters gelir. 
�-Bu süper yaşamı elde etmenin yolu, bu dünyada aşırılığı 
terk edip mütevazi yaşamaktan geçmektedir. 
�-Dünyada mütevazi yaşayan mümini, âhirette lüks bir 
yaşam beklemektedir. Hatta cennette lüksün de ötesinde, 
mümin için güzelinde daha güzeli olan bir yaşam 
hazırlanmıştır. 
 

�- Kur’an’da: “Eğer o ülkelerin ahalisi, iman edip takvâ 
dâiresine girselerdi, elbette biz üzerlerine gökten, yerden nice 
bereket ve bolluk kapılarını açardık. Fakat onlar 
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peygamberleri yalancı saydılar, Biz de işledikleri kötülükler 
sebebiyle kendilerini cezaya çarptırdık.        A.C. (A‘râf, 96) 
 
 
 

�- Mü’min bu dünyada mütevazi bir hayat yaşamakla emr 
olunmuştur. Zengin ve varlıklı da olsa, bu mütevazi hayatı 
terk edemez. Çünkü rabbim zenginliği ve varlığı lüks tüketim 
için değil, hayır ve hasenat yapması için vermiştir. Rabbim 
birçok ayeti kerimesinde verdiğim rızıklardan yiyin ve 
ihtiyaçlılara verin  buyurmakta. 
 

VARSA, RIZKIM AYAĞIMA GELĐR KĐM DĐYEBĐLĐR ? 
 

�1�
ْو�כ�א� ِ ّ َ َ َ���G�A�?��א� �W�G�X�5��א� �'�Yא�כ�� و��
! (��1 د�א���\� ��� ]���R�X ر�ز��P�Kא� א����7 
���ز��P�Kא� و�א� !َ ُْ ُ َ َ ََ ّ َ ُ ] ْ ُ ْ ََ َّ َ َ ّ َِ ُ ُ ْ ّٰ َ ^ َ ِ ُ ِ ْ َْ ٍ ; ِ  
����-"Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşımıyor. 
Ona da size de rızkı Allah veriyor."                    A.C. (Ankebut, 60) 
�- "Kısmetimde varsa, rızkım ayağıma gelir" diyemeyiz. Kısmeti 
ayağına gönderilenler, kendi imkânlarıyla rızıklarını elde 
edemeyenlerdir. 
�- O yüzden kendi gayretiyle rızkını kazanmak zorundadır. 
Allah'ın koyduğu kural budur. Peygamber Efendimiz: 
    

����-"Sizler, gereği gibi tevekkül etseydiniz, (sabahleyin) aç 
olarak gidip (akşam) tok olarak dönen kuşu rızıklandırdığı 
gibi, Allah elbette sizi de rızıklandırırdı." buyurmuştur..H.Ş. 
�-  Yani kuş, nasıl rızkını aramaya gidip bulmuş ve ondan 
yararlanmış ise, siz de Allah'a güvenip kuş gibi rızkınızı elde 
etmeye uğraşırsanız sizi de rızıklandırır buyurmaktadır. Demek ki 
rızkın temin edilmesi; aranıp bulunmasına, çalışıp elde edilmesine 
bağlıdır. 
                        ĐSRAFI ALLAH. C.C. SEVMEZ 
 

��_�C���5� و�א� ز�
�)��Jכ��� ��)�	� כ��a�5�) �R	� و�כ��A'�א� و�א�������'�א� و���� ���C���5'�א� `����S��T ��� �F א��2ْ ُ���b د�م��c ��d��
�א� ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ْ ُّ ُِ ُ َ َ ِ ّ ُِ َ ٍّ ِ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ََ ِ َ َِ ْ َ َ َ ِ 
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�- Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi 
giyin; yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf 
edenleri sevmez.                                                         A.C.raf   31 
. 
 
KURANIMIZDA RIZIK konusu GEÇEN 123. AYET: Đ.K. 
 
 
BAKARA ENFAL 56 ANKEBUT MÜ'MĐN 
57 26 ĐSRA 17 64 
60 3 70 60 40 
22 4 31 62 13 
25 74 30 17 ŞURA 
172 YUNUS KEHF 60 12 
233 93 19 RUM 27 
254 31 MERYEM 40 38 
3 59 62 37 19 
212 HÜD TA-HA 28 CASĐYE 
126 88 131 SECDE 5 
25 6 132 16 16 
25 88 81 AHSAP KAF 
AL-Đ ĐMRAN YUSUF 132 31 11 
169 37 HAC SEBE ZARĐYET 
37 RA'D 50 4 57 
27 22 58 15 58 
37 26 35 36 22 
NĐSA ĐBRAHĐM 28 39 VAKIA 
39 31 34 24 82 
5 37 58 39 CUMUA 
8 32 58  11 
MAĐDE   ĐCĐR MÜMĐNÜN FATIR MÜNAFĐKUN 
88 20 72 29 10 
114 NAHL NUR 3 TALAK 
114 71 38 YASĐN 3 
EN'AM 72 26 47 11 
142 114 NEML SAFFAT 7 
151 112 64 41 MÜLK 
140 71 KASAS SAD 21 
A'RAF 67 54 54 15 
50 73 82 ZÜMER 21 
160 75 57 52 FECR 
32 75   16 

   

 �- Akrabaya, yoksullara, yolculara hakkını ver. Đsrafla saçıp 
savurma. 
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Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise 
Rabbine karşı çok nankördür .                          A.C.  Đsra 26-27            

             
. 
 
Şeytanin dostları ondur : 
1- Zalim hükümdar, 
2- Kibirli zengin, 
3- Hilekâr tüccar, 
4- Đçki içen, 
5- Koğuculuk yapan= Nemmam, 
6- Zina yapan. 
7- Yetim mali yiyen, 
8- Namazı umursamayan, 
9- Zekâtı vermeyen, 
10- Uzun emelli olan, dünyayı seven.   T.G/604 
 

YÜCE ALLAH, ĐSRAFTAN KAÇININ BUYURUYOR 
 

  ����-  Đhtiyaç içinde olanları gözetmek 
  ����-   Sakın şeytana arkadaş olma, çünkü şeytan bir 
numaralı düşmanımızdır Allah’mız bu hususta bizi 
uyarıyor. 
 

����-Allah’ın kuluna cömertçe bağışladığı nimetlerde, 
akrabanın, yoksulun, yolcunun da bir payı vardır. 
�- Bu nimetlerden ihtiyaç fazlasını gelişigüzel saçıp savuran 
kul, sadece Rabbinin nimetine karşı saygısız davranmakla 
kalmaz, aynı zamanda, vermek ve gözetmekle yükümlü 
tutulduğu fakirlere muhtaçlara karşı da haksızlık etmiş olur. 
 

Nasıl olsa parasını ben veriyorum diye yapılan israflar. 
 

1. Modası geçti diye elbiseyi çöpe atarsan … Haram…. 
2. Ekmeği parça ve bayat diye çöpe atarsan  Haram… 
3. Elektiriği lüzumsuz yakarsan. ……………Haram… 
4. Suyu lüzumsuz harcarsan ………………  Haram… 
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5.Kullanılabilen eşya hangi çeşit olursa olsun 
sadece modası geçti diye atarsan ……………Haram 
Allah kulundan temiz olmasını ister, modasını değil. 

 

             . 
        RIZKININ BEREKETĐNĐ NE ENGELLER? 
 
�- Bereketi engelleyen sebeplerden biri de faizdir, bu hususta 
bakın Allah’ımız ne buyuruyor. 
 

�- "Allah, faizi tüketir, sadakaları ise artırır (faiz karışan 
malın bereketini giderir, sadaka verilen malın bereketini 
artırır)."                                                               A.C. (Bakara, 276) 
                                                                                                     

;و�(�א� َ َ�
 ��e�C א� /�� א�(�'�א�ل� א���)�א�س��'����h�� א���َ א������J�G (��1 ر� َ !َ ِ َٰ ّ ِ َ َْ ; َْ i ُ ْ َ ِ ً ِْ ِ ُ ْ َ����'�א� ��)�	� א����7 و�(�א� א������J�G (��1 ز�כ�'�ة� ����
�	�و�ن� َ َُ ! ُ ٍ ِٰ ْ ْ ُْ ْ َ ٰ ; َ َ k ِ ِّٰ َ ْ ُ
َو��F�E א��C ���7א�و����nכ� ��m א��l��2?���'�ن� ُ َ ِٰ ْ ُ ْ iُ ُ َْ ِ ; ٰ ُ ِ ّ َ َ  

 

����- Đnsanların mallarından artsın diye, verdiğiniz faiz Allah 
katında artmaz. Ama Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyerek 
verdiğiniz zekât ise, işte (sevaplarını ve gelirlerini) kat kat 
arttıranlar onlardır                                           A.C. RUM–39 
 

Sadakanın dünyada beş faydası vardır : 
1- Sadaka malı artırır, 
2- Sadaka, sahibini günahlardan arındırır, 
3- Sadaka belaları def eder, 
4- Sadaka yoksulları sevindirir, 
5- Sadaka ömrü uzatır. T.G/310 
        

                     FAĐZ NEYE BENZER ? 
 

�-Faiz zehire benzer. Misal, bir çuval una bir avuç zehir 
katarsan, o çuvaldaki unu nasıl zehirliyorsa helal olan o 
kadar çok olan malının içine faizden bir avuç katarsan o 

malın hepsi zehir oluverir. 
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�-Faiz olan haram bir maldan evine götürüp eşine yedirsen 
kanında haram olduğundan sana karşı gelir . 

�-Çocuklarına yedirsen haram yediğinden büyüğüne asi 
olur. 
�-Hayra vermeye kalksan haramla hayır olmaz. Oda idrarla 

elbise yıkamaya benzer. 
�-Dua etsen haram yiyenin duası kırk gün kabul olmaz 

Çünkü kandaki haram kanın temizlenmesi kırk gün sürer. 
����-Cennetle müjdelenen Sa’d bin Ebi Vakkas’ın, “Ya 
Resulallah, dualarımın kabul olması için bana dua et” 

demesine mukabil Resul-i Ekrem (s. A. v.) Efendimiz şöyle 
buyururlar: 

����- “Yediklerin helâlden olsun. Helâl yiyenin duası 
makbuldür. 

 Allah’a yemin ederim ki, kişinin haram lokma yediğinde kırk 
gün duası kabul olmaz. 

����-Eti, haksız yoldan ve faizden meydana gelen kimseye ateş 
daha lâyıktır.”                                                Đbni Kesir, 1: 149. 

 
�-   Đşte rabbimiz ayeti kerimesiyle bizleri uyarıyor 
�-  Ama sizden kim Allah'a ve Resûlü’ne gönülden itaat eder 
ve salih bir amelde bulunursa, ona ecrini iki kat veririz. Ve 
biz ona üstün bir rızık da hazırlamışızdır A.C.31- AZHAB 
 

SEN  KENDĐNĐN ALTINDAN DA KIYMETLĐ OLDUĞUNU                         
                       
                         BĐLĐYOR BĐLĐYOR MUSUN ? 
                                                            
�- Bir kimse, geçim darlığından şikâyette bulundu. Bunun 
üzerine Mevlânâ  o kimseye; "Eğer sana, âzâlarından birini kesip, 
yerine bin altın verelim deseler râzı olur musun?" diye sordu.  
O da; "Hayır, râzı olmam." diye cevap verdi. Bunun üzerine 
Mevlânâ Hazretleri; 
 

�- "Ey kardeşim! Mâdem ki râzı olmazsın, niçin geçim 
sıkıntısından şikâyette bulunursun? Fakirim diyorsun, bu kadar 
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altından daha kıymetli âzâların var iken, vücûdun sıhhatte ve 
âfiyette iken, niçin bunları sana bedâvadan ihsân eden Allahü 
teâlâya şükretmiyorsun da şikayet ediyorsun dedi. 
                
 

                        ŞÜKÜR RIZKI ARTIRIR 
�- "Rabbiniz şöyle buyurmuştu; Andolsun, eğer 
şükrederseniz gerçekten size nimetimi artırırım ve 
andolsun, eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz, Benim 
azabım pek şiddetlidir                             A.C. ( Đbrâhim  7)        
 

�- Đstiğfara devam edeni, Allahu Teâlâ, her sıkıntıdan, 
üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa 
çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır.       h.ş . Đbni Mace] 
 

TAKVALIK RIZKI NASIL ARTIRIR ? 
 

����-Takva sahiplerine va'dedilen cennetin misali (şudur); Đçinde 
bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, 
içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan 
ırmaklar vardır ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve 
Rablerinden bir mağfiret vardır. 
����-Hiç (böyle mükafatlanan bir kişi), ateşin içinde ebedi olarak 
kalan ve bağırsaklarını 'parça parça koparan' kaynar sudan 
içirilen kimseler gibi olur mu                               A.C.15- MUHAMMED 
 

����- Takva sahiplerini Cenabı Allah Kuranı Keriminde bizlere 
çeşitli misallerle bildirmiş takvalık Allah’dan korkmaktır ve 
Allaha teslim olmaktır. 

����-Misal Đbrahim  (A.S)  ateşe atıldığında daha havada iken 
Cebrail  (A.S) onu tutup “Ey Đbrahim senin rabbinden bir isteğin 
var mı” diye sormuştu o da şöyle cevap vermişti. 

����- “Allah’ım beni görüyor değil mi” “Evet ya Đbrahim” 
deyince “Beni görene, halimi bilene, halimi arz etmeye ne gerek 
var” der. 

����- Allaha teslim olur ona güvenir ona inanır Allah’ımızda 
onun için yakılan Nemrudun ateşini söndürüp gül bahçesine 
döndürdü. 

Đşte Allah’a inanmak ona güvenmek takvalık budur. 
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����- Takvâlığın bir tarifi de şöyledir. 
����-  Hayâdır, Salih ameldir, yüzdeki hoş bir simadır, tevazu 
belirtisi olandır, Allahtan korkmaktır ve emirlerini de tutmaktır. 

. 
 

Takvanın alâmeti ondur : 
 

1- Dili gıybetten korumak, 
2- Suizandan kaçınmak, 
3- Đnsanları alaya almamak, 
4- Harama bakmamak, 
5- Doğru sözlü olmak, 
6- Nimetleri haktan bilmek, 
7- Malı hak yolda harcamak, 
8- Kibirli olmamak, 
9- Beş vakit Namazı huşu ile kılmak, 
10- Ehlisünnet yolundan ayrılmamak.  T.G/466 
                  �-�- 

 �-Takvalık güneşteki elmaya benzer . 
 �-Đmanı zayıf olanda güneşteki bibere benzer 
 �- Aynı güneş elmayı kızartınca tatlılaştırır. 
    �- Biberi kızartınca acılaştırır. 
 

        DĐLEDĐĞĐNE ALLAH RIZKI BOL VERĐR 
       SENDE ALLAHIN DĐLEDĐGĐ KUL OL 
       BU KULLLAR KĐMDĐR ACABA?  
 
�- Andolsun ki, senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. 
Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık                                            
A.C. ENAM.42 
 

�-Đşin rast gitmiyorsa, eşin itaat etmiyorsa, evlat seni 
dinlemiyorsa, Allah’tan isteyip isteyip duan kabul olmuyorsa, 
işte o zaman başını iki elinin arasına koy bir düşün nerde 
hata yapıyorum. Çünkü Allah’ımız bazı kullarını bana 
dönsün, bana yalvarsın boyun eğsin diye rızkını daraltırım 
buyuruyor. 
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�-Eğer günahın çoksa, bugüne kadar bu günahlardan 
kurtulamamışsan yani faizden israftan ve diğer kul 
haklarından artık bir daha dönmemek için tövbe et ki 
rızkının bereketi olsun.  
�- Kul haklarından eğer kendilerine ulaşabilirsen hakkını 
ver, helallık al. Hak sahibine ulaşamazsan varislerine ver, 
onlara da ulaşamazsan onun namına o hakkını bir hayra ver.  
�-Allah’ımız af edicidir, işte Ayeti Kerime; 
�-Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz 
kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt 
almak isteyenlere bir hatırlatmadır.                                           
                                                                                             A.C. 114. Hud 
�-Adamın biri gelip Ey Allah'ın Resulü! dedi, bu zikir Allah 
içindir. (O'nu senadır), kendim için dua olarak ne söyleyeyim?" 
�-"Şöyle dua et: Allah’ım bana merhamet et, afiyet ver, hidayet 
ver, rızık ver!" 
�-Adam (dinleyip, kalkınca) ellerini sıkıp göstererek: "Şöyle 
(sımsıkı belledim!)" dedi. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), 
bunun üzerine: 
"Đşte bu adam iki elini de hayırla doldurdu !" buyurdu." 
                                                                                      Ebü Davud, Salât 139 
    

����- Gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru 
kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve 
açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir 
ticareti umabilirler                                              A.C.29- FATIR. 
 

KENDĐNĐ BĐR HESABA ÇEK, RIZIK SENĐ BULUR. 
 

�-Resulullah efendimizden bir Hadisi Şerif; 
vallahi size Allahın emrettiğinden başka bir şey emretmiyorum ve 
nehy ettiğinden başka bir şey nehy etmiyorum. 
�-Ruhum yedi kudretinde olan Allah'ü Teâla'ya yemin ederim ki: 
ecel sizi nasıl arar bulursa rızkta sizi öyle arar bulur, şayet 
rızkınızda darlık, kazancınızda zorluk çekerseniz onu, 
ALLAHA  ĐTAATTE ve NEFSĐNĐZDE ARAYIN!!!!! 
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        TERTEMĐZ DOĞDUN SEN ANANDAN 
        ÖLÜNCEYE KADAR KAÇ HARAMDAN 
 

�- (Evde çöp bulunması bereketsizliğe sebeptir.) [Deylemi] 
�- (Şarkıcı ve faizcilerin kazancında bereket olmaz.) [Deylemi] 
�- (Bir toplumda birisi söylerken diğerleri susmazsa, orası 
bereketsiz olur.)             ………………………………… [Beyheki] 
 

              KULUN KALBĐNDEN GEÇENĐ BĐLĐR 
                       ONA GÖRE DE VERĐR 
 

����-Allahu Azimüşşan kullarına günde üç yüz altmış defa 
nazar eder. Her nazarında diriltir de öldürür de. Bu, 
yaratmış olduğu insanlara karşı olan muhabbetindendir.        
                                                                      (Ramizul ehadish.ş). 
 

����-Yukarıdaki hadisi şerif de dikkat çeken bir özellik var, 
Allah’ımız günde 360 defa kuluma bakarım demesinde büyük 
bir mana olsa gerek 24 saati, 60 dakika ile çarpıldığında 1440 
dakika eder. 360’ı 4 ile çarparsan yine 1440 eder. 
�-Yani her dört dakikada bir kontrolde olduğunu unutma. 
Allah kulunun ne yapacağını, gönlünden neler geçirdiğini 
bildiği halde, iyilik mi düşünüyor kötülük mü düşünüyor diye 
kulun kalbine bakıyor. 
�- Yukarıdaki hadisi şerif buna işaret etmektedir. Büyük bir 
kontrol altında olduğunu unutma. Allahu Azimüşşan Kuranı 
Kerimin Kaf Suresinin 16. ayet kerimesinde ben kuluma şah 
damarından daha yakınım buyuruyor. Şah damarı iki kulağın 
alt hizasında boyun bölümündedir. Kula bundan daha yakın ne 
olabilir ki ne eşi olabilir ne de arkadaşı. 
. 
                    ŞÜKÜR RIZIĞI ÇOĞALTIR 
 

�-Allah’ımız Ayeti Kerimelerinde defalarca zikrederek 
bizleri uyarıyor,  misaller veriyor kuluna. Rabbim sadece 
dünyada değil ahirette de nimetler verecek, onun içinde 
duada ve niyazda bulunmak lazım 
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1-Evvela Allah’ımızın bize verdiği şu sağlam bedenimize 
şükredelim ki Allah geçim darlığı çektirmesin. 
2-Sonra bizi ana babamızı eşimizi kardeşimizi evladımızı bize 
veren Allah’a şükredelim ki, geçim darlığı çektirmesin. 
3-Senin yediğin ekmeği fırıncımı veriyor sanıyorsun 
4- Đçtiğin suyu çeşmeler, dağlar mı veriyor sanıyorsun 
5-O yediğin elmayı dal mı, yoksa ağaç mı veriyor sanıyorsun 
6-Belki evlisin, evlat bekliyorsun. Belki bekarsın evlenip 
evladım olacak diye hayaller kuruyorsun. 
Peki, bu evladı hangi fabrikaya sipariş ettin. 
Eni bu olacak, boyu şu olacak, rengi şöyle, kilosu böyle, tarihi 
şu zaman diye nasıl bir anlaşma yaptın ki evlat bekliyorsun. 
�- Đşte bunlar kulun ne elinde ve ne de bilgisinde değilken, 
bunları verene nasıl şükür etmezsin. Bunlar ise bize verilen en 
büyük nimet onun için. 
Şükredelim ki Allah geçim darlığı çektirmesin. 
 

                      KANAAT RIZKI NASIL ARTIRIR 
          Kötülüğü iyilikle karşılarsan mükafatı nedir? 
����-Đşte onlara, sabretmelerinden ötürü, mükâfatları iki defa 
verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine 
verdiğimiz rızıktan da Allah rızası için harcarlar. A.C. Kasa 54 
    

����-ATALARIMIZ NE DEMĐŞ GERĐ BAK 
����-KANAAT ET. ĐLERĐ BAK GAYRET ET 
 

����-Đnsanlar zenginliği malda ararlar, hâlbuki zenginlik 
kanattadır, peki kanaat nasıl olur. 
����-Hep geri bakarak olur 
����-Peki, geri niçin bakılır, geridekilerden ibret almak için 
����-Akşam olup herkes evine dönerken şöyle bir bak. 
����-Eğer senin elinde ekmek varsa, elinde ekmek olmayana, evine 
ekmek götüremeyene bakıp şükredersen iş de bu kanaattir. 
����-Eğer işin varda çalışabiliyorsan bir geri bak, işi olmayan 
işi olsa da çalışamayanlar var onlara bak, işte kanaat budur. 
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����-Eğer maaşın beş yüz ise, üç yüz alıp geçinene bak kanaat 
et. 
����-Maaşın bin ise, beş yüz alıp geçinene bak kanaat et. 
����-Kanaat tembellik değil, kazancına şükürdür. 
�-Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir 
sadakadan daha hayırlıdır.  
�-Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak 
davranandır.                                                                   A.C. Bakara 263 
                                                                                            
  HER ALLAHIN NĐMETĐNĐ YEDĐĞĐNDE ONA ŞÜKRET 
 

ْא�(��1 َ ّ َ�� �F�Kכ��� א�ن� א�(��5כ� ر�ز��Kز����
َ ���Yא� א�����ي�  َk ُ َ ْ ْ ُِ َ َ ْ َ ِٰ ْ ُْ ُ ! َ ّ ��p �Rُ'�א� /�� ���J'� و�����'�ر�َ ُ َ ٍ ّ ُ ُ ! ُ ّ َ ْ . 

�-Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek 
olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip 
durmaktadırlar.                                                  A.C. 21. MÜLK 
 

�- Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: "Resurullah aleyhissalatu 
vesselam buyurdular ki: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu 
zaman gecesinde namaz kılın, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü 
Allah Teala hazretleri o gün, güneşin batmasıyla, dünya semasına 
iner ve şöyle der: 
�-"Bana istiğfar eden yok mu mağfiret etsem! Benden rızık 
isteyen yok mu rızık versem, belaya maruz kalan yok mu afiyet 
versem... Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu?" Bu hal fecrin 
sökmesine kadar ( yani tan yeri ağarana) devam eder."    K. S. 
 

�-Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal (ve) temiz 
olanlarını yiyin; eğer O'na kulluk ediyorsanız Allah'ın nimetine 
şükredin.                                                                      A.C. 114- NAHIL 
�-Allah kulun rızkını kesiverse onu kim verebilir. Her nimetini 
yediğinde Allah’a şükret 
�-Eğer Allah suyu dağlardaki taşların arasına sıkıştırmasa ona 
kimin gücü yeter. Her su içtiğinde Allah’a şükret  
�-Her yağmurun yağdığında, her güneşin doğduğunda yine 
Allaha şükret Allah’a şükret 
�-Yağmur yağmasa, güneş doğmasa karanlıkta kalırdın, 
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o yağmuru yağdırmaya o güneşi doğdurmaya kimin gücü yeter. 
Onun için Allah’a şükret 
 

                  
              RIZIK ALLAHIN ÜZERĐNEDĐR 
 

َو�(�א� ٍ (��1 د�א���\� /�� א����ر�ض� א���� ����Q א����7 ر�ز��P�Kא� و�
�?��Y���,�J�5�) ���Aא� و�(��J�5'�د����Pא� כ��R /�� כ��Jא�ب� (��6_��َ ُ ْ! ;ُ ُ ٍُ َ ! َ َِ ٌ ّ َ: َ َ َّ ََ ّ َْ ْ َْ ّ َ ََ َِ َ ُ َ ْ ُ ِ ِ ٍٰ َ َ ّ ِ ِ ْ ْ َ ْ ِ  

�-Yerde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir debelenen ( hareket 
eden) yoktur; onların duracakları yeri de, emanet edildikleri 
yeri de bilir. Onların hepsi açık bir kitaptadır.           A.C.hud 6- 
 

�- Rabbim bir ayeti kerimesinde ( siz beni anın ki bende sizi 
anayım ) Bakara 152. Biz kulluğumuzu yapar rabbimizi anar 
şükredersek o da bizi unutmaz. 
 

Denizde kayanın içindeki kurdun rızkını kim verdi.? 
 

�-Hz. Musa (a.s), kendisine vahiy geldiği bir sırada, kalbi, çoluk 
çocuğunun geçim durumlarına takılıp kalmıştı. Bunun üzerine 
Allah Teâlâ Hz. Musa'ya asasıyla, bir kaya parçasına vurmasını 
emretti. O da vurunca, kaya parçası yarıldı, içinden ikinci bir 
kaya parçası çıktı. Sonra, asasıyla ona da vurunca, o da yarıldı, 
içinden üçüncü bir kaya çıktı. 
�-Daha sonra da asası ile o kayaya da vurunca, o da yarıldı ve 
içinden, sanki bir zerre kadar, ağzında gıdası yerine geçecek bir 
şey ( bir yeşil yaprak) olarak bir kurtçuk çıktı. Musa (a.s)' nın 
kulağından perde kaldırıldı da O, kurtçuğun tesbihini duydu, 
(Allah’ına şöyle şükrediyordu) 
�-"Beni gören mevlayı, benim sözümü duyan mevlayı, benim 
yerimi bilen mevlayı, beni hatırlayan mevlayı, rızıklandıran 
mevlayı ve beni unutmayan zâtı, (Allahı ) noksan sıfatlardan 
tenzih ederim" diyerek tesbih ettiğini duydu.     Tefsir-i kebir: 12/507 
 

�-Ey Müslüman kardeşim iyi düşün şu ibret verici bir kıssadan 
çok büyük ders almalıyız. Bunlar bize büyük bir ders olmalı 
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kocaman, üç kat kayanın içindeki mahlukunu unutmayan yaratan 
ve rızkını veren seni beni unutur mu sanırsın. 
 

    . 
 
       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 

 

                          DOSTLUĞUN OLMADIĞI O GÜN 
 

�-Đman etmiş kullarıma söyle: "Alışverişin ve dostluğun 
olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve 
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak 
etsinler.                                                                 A.C.ĐBRAHĐM 31- 
                

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 
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�- “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                     
   

 

ĐNSANA HER SABAH ON ŞEY FARZ OLUR : 
 
1- Yataktan kalkarken Allahın adını anmak, 
2- Avret yerlerini örtmek, 
3- Namaz için abdest almak, 
4- Sabah namazını vaktinde kılmak, 
5- Rızık konusunda Allaha güvenmek, 
6- Allahın ayırdığı paya kanaat etmek, 
7- Allaha tevekkül etmek, 
8- Allahın takdirine sabretmek, 
9- Allahın nimetlerine şükretmek, 
10- Helal lokma yemek. T.G/561 
                                                                    

Allah’ımız iman edene de etmeyenede  rızk verendir. 
�-Hani Đbrahim: "Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve 
halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle 
rızıklandır" demişti de (Allah-Sadece inananları değil) inkar 
edeni de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateşin azabına 
uğratırım; ne kötü bir dönüştür o" demişti.    A.C. 126-BAKARA: 
 

BAK KĐ RABBĐMĐZ NEKADAR MERHAMETLĐ 
                            (BĐR  KISSA ) 
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�-Đbrahim Peygambere bir müşrik misafir olmak istedi, Đbrahim 
Aleyhisselâm; Müslüman olursan misafir ederim, dedi. O da 
kabul etmeyip döndü ve gitti. Cenabı Hak Đbrahim  (a.s) ; bir 
lokma ekmek için o kişinin dinini terk etmesini birde babasından 
kalan alıştığı dinini terk etmesini teklif ettin. 
�-O, yetmiş senedir kafir olduğu halde, ben onu besliyorum ve 
rızkını kesmedim buyurunca, Đbrahim Aleyhisselâm yola çıktı ona 
yetişti. Gel dedi, seni misafir edeceğim. Çünkü Rabbim senin için 
bana hitab etti, deyince o, hem misafir oldu ve hem de Müslüman 
oldu. 
 

Helal yemek, Helal yemek, Helal yemek, Helal yemek 
Temiz yemek, Temiz yemek, Temiz yemek, Temiz yemek 
 

�-Allah’ımız defalarca kulunun helal ve temiz yemesi için şu 
ayeti kerimeleri ile bizleri ikaz etmekte. 
 


�א� ; َ א�
��Pא� א�����
��1 א�(�)�'�א� כ��A'�א� (��6�G�s �1א�ت� (�א� ر�ز��K)�א�כ�� و�א���כ���و�א� ���7 א�ن� כ�)����J א�
�א�ه� ��?��6	�و�ن�َ َُ ُُ ْ َّ ُ َ ّ َ ِّ ِْ ُ ُْ ُْ ْ ُ ُ ُ ُِ ّٰ ِ َُ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َِ ِ َ ْ ٰ ! ّ َ  
 

�-Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz 
olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız, (yine 
yalnızca) Allah'a şükredin.                             A.C. 172- Bakara 
                 . 
Temiz rızıklar, dünya hayatında kulluk yapan mü'minler için 
 

�- Çünkü cennet kâfirlere haramdır. Kişiye düşen, helalinden ne 
bulduysa yemesidir. Peygamberimiz, bulduğu zaman karnını helal 
yiyeceklerle doyurur, şükreder; bulamayınca da sabrederdi.  
�-Eline geçtikçe tatlı yer, rastladıkça bal şerbeti içer, buldukça et 
yerdi. Bunların hiçbirini özellikle yapmadığı gibi; âdet ve 
alışkanlık da edinmemişti                                  (  Kurtubi,  7,  198 ) 
 

HARCAMASI SEVAP OLAN YER DÖRTTÜR : 
 

1- Düşmana karşı harcanan, 
2- Yoksullara verilen, 
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3- Kölenin azad olması için verilen, 
4- Ailesinin geçimi için harcanan. 
 

. 
           
          GEÇĐM DARLIĞI NEZAMAN GÖRÜLÜR 
    

����- (Kötü kadınlar çoğalıp, zina bir toplum içinde yayılırsa, 
halk, daha önce görülmemiş [frengi, AIDS gibi] bulaşıcı 
hastalıklara maruz kalır.  Ölçüde, tartıda hile yapılırsa, geçim 
darlığı baş gösterir.)                                   [Beyheki] 
 

�-Dünya hayatı bazılarına çok hoş gelir hatta zengin olup tavazu 
üzere yaşayanlara gülerler derler ki malı var yemeyi bilmez, 
üstüne başına giymeyi bilmez. Asıl inananların mükafatı ve süsü 
ahrettedir, lakin gafiller bunu bilmezler.  
Đşte ayeti kerime 
����-Đnkar edenlere dünya hayatı çekici kılındı (süslendi). 
Onlar, iman edenlerden kimileriyle alay ederler. Oysa korkup 
sakınanlar, kıyamet günü onların üstündedir. Allah, 
dilediğine hesapsız rızık verir.                          A.C.212- Bakara 
. 
�-Allah, bazen kulunun rızkını geniş tutar, bazen da kısar. 
Kulunu zengin veya fakir kılmak O'na aittir. Bu durum, rızık 
verilen kişinin, salih bir kul olduğuna, rızkı kısılan kişinin ise 
salih olmadığı manasına gelmez. 
�-  Zenginlik kimseye verilmiş bir hak olmadığı gibi; sahibi de 
Allah'ın rızasını kazandığı için zengin olmuş değildir. 
�-Çünkü Allah, çoğu kez asi, günahkâr ve kâfirlerin rızkını geniş 
tutar. Allah, bazen da sâdık kullarına bir hikmetten dolayı rızkı 
dar tutar. Kulun, bunu bir mükâfat veya bir ceza. Rabbine 
yakınlık veya uzaklık diye değerlendirmemeli. 
 

ALAH NĐÇĐN BĐR KULUNU FAKĐR, BĐR KULUNU 
                        ZENGĐN ETMĐŞ 
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����- “Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya 
hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik 
ve onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki, biri 
diğerine iş gördürebilsin. Rabbinin rahmeti, onların toplayıp 
yığdıklarından daha hayırlıdır.”                               A.C. (Zuhruf, 32) 
 

 

�- Đş gördürme hususunda fakirin zengine ne kadar ihtiyacı 
varsa zengininde fakire ihtiyacı var. Bir misal ülkenin en başı 
olan cumhurreisinin yumurta üretene ihtiyacı olur, çünkü 
Allahın kanunu bu. Kullarını zincirin halkaları gibi birbirine 
bağlamış 
����- Zengin olunca bununla Allah'a şükretmesi, Allahın 
rızasını böyle kazanması lazım. 
����-Fakir olunca da sabretmesi ve Rabbimin rızasını böyle 
kazanması lazım. 
����- Đşte bu sabır ve şükür ile kulun Rabbine yakınlık derecesi 
artar . 
              (Đbn Kesir, Fecr Suresi tefsirinden) paragraflar 
    

       Has kullar cennette hangi rızıklarla rızıklanacaklar ? 
 

َא�و����nכ� ِ ; ٰ i ٌ ����t ر�ز�ق� (�?��A'�م�ُ ُ ْْ َ ٌ َِ ْ ُ  

�- Đşte onlar; onlar için bilinen bir rızık vardır. 
�- Çeşitli meyvelerle onlar ikram görenlerdir. 
�-Nimetlerle donatılmış (Naim) cennetlerde. 
�-Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine 
çevirmiş iri gözlü huri kızları)  vardır. 
�- Sanki onlar, saklı bir yumurta gibi (çarpıcı ve pürüzsüz). 
                                                                                                    ( SAFFAT .ibni kesir ) 

 

�- Đbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resürullah (s.a 
v.) iki secde arasında şu duayı okurdu. 
�-"Allahümme'ğfir li ve'rhamni, ve'chürni, ve'hdini ve'rzukni. 
�- (Allah’ım bana mağfiret et, merhamet et, beni zengin kıl, bana 
hidâyet ver, bana rızık ver) derdi"        .k.s 1781 Ebu Dâvud, , (4023 
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�-   “Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, 
canlardan ve ürünlerden biraz azalma (fakirlik) ile imtihan 
eder ve deneriz. (Ey Peygamber!) Sen sabırlı davrananları 
müjdele.”                                                             A.C. (Bakara, 155) 
 

                    SANA SORSALAR NE DERSĐN? 
 

�-"Nîmetlerimin kıymetini bilir, emrettiğim gibi 
kullanırsanız onları arttırırım." (Đbrâhim sûresi: 7)                                                            
                                                

�-Müşrikler, Hz. Đbrahim’e dediler ki: “Gel seninle iş 
birliği yapalım, bir senin Rabb’ine bir bizim Rabb’imize 
yalvaralım. Hangisi haksa o bizi cennete götürsün.” 

�-Đbrahim Aleyhisselâm ise aşağıdaki şiirde yer alan 
şu cevabı vermişti: “Ben nasıl başka Tanrı’ya ibadet 
edebilirim? Beni yaratan O’ dur. Beni büyüten O’ dur.” 
 

BENĐ YARATAN 
Beni yaratan odur Allah 
Beni büyüten odur Allah 
Beni yürüten odur Allah 
 
Allah Allah Allah Yâ Allah, Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 
 
Beni duyuran odur Allah 
Beni doyuran odur Allah 
Beni kayıran odur Allah 
 
Allah Allah Allah Yâ Allah, Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 
 
Bana bildiren odur Allah 
Beni öldüren odur Allah 
Beni dirilten odur Allah 
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Allah Allah Allah Yâ Allah, Lâ Đlâhe Đllallâh 
Muhammed Rasûlullâh 

 
 

ALLAHIMIZIN ĐMTĐHANIDA VARDIR 

����- Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta 
kendilerini denememiz için onlara bol su 
verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, 
(Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba 
uğratır.                                                                   Cin 16-17. 

 ����- Rabbi ne zaman kulunu imtihan edip ona ikramda 
bulunur, ona nimet verirse; ‘Rabbim bana ikram etti' der. 
Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daraltırsa; ‘Rabbim 
bana ihanet etti, beni küçük düşürdü' der. 

 

�-Allah, insanı bazen zenginlikle sınadığı gibi, bazen de 
malda, canda ve ürünlerde noksanlıklarla sınar. Mal verip 
bakayım kulum bu verdiğimin hakkından gelebilir mi der.  

�-Bu yüzden kimisi az çalışır çok kazanır, kimisi çok çalışır 
az kazanır. Đnanan bir insan, çalıştıktan ve sebeplere başvurduktan 
sonra Allah’ın kendisine takdir ettiği rızka “kanaat” etmek 
durumundadır. 

�-Kanaat, şükrün önemli unsurudur. Kanaat eden bir insan 
mutlu bir insandır. Kendisini zenginlerle değil, yoksullarla 
kıyaslayan insandır. 

 

�-Peygamberimiz (s.a.v), kanaatin tükenmez bir hazine 
olduğunu bildirmekle, gerçek zenginliğe işaret etmiştir. Gerçek 
zenginlik, insanın gönlünün tok olmasıdır. Ama ne yazık ki, 
âyetler ve hadisler, insanın mala karşı çok hırslı olduğunu 
göstermektedir. 
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�- Đnsan kendisine bir vadi dolusu altın verilse, bir 
ikincisini isteyecek kadar hırslıdır. Bu insan ise, görünüşte 
zengin olmasına rağmen, ruhu aç olduğundan yoksul bir 
kimsedir. 

 

 

�- “Kanaattan hiç kimse ölmedi. 
�- Hırsla da hiç kimse padişah olmadı”              Mevlânâ: 
�- “Âlemin bal şerbetinden bana ne? 
�- Đşte önümde benim ayran tasım yeter.            Mevlânâ: 
����-“Dünyanın zevki ve neşesi kısmetine razı olup kanaat 

etmek. 
 

ĐMAM-I RABBÂNÎ HAZRETLERĐ ŞÖYLE BUYURMUŞTUR; 
 

�-Hak Tealâ çok merhametli ve ihsanı bol olduğundan, 
kullarının rızkına kefil olmuştur. Yani kendi üzerine almıştır. Bizi 
ve sizi bu düşünceden kurtarmıştır. 

�-Evde bulunanların sayısı çok ise rızkı çok gönderir. Biz 
kullar, bütün düşüncemizi, bütün gücümüzü Hak Tealânın razı 
olduğu şeyleri yapmak için kullanacağız. Evdekilerin yükünü 
onun ihsanına bırakacağız.                                       (Mektubât- 224.) 

 

          CEHENNEME NE PERDE OLUR 
 

�- Oruç (cehenneme) perdedir; sadaka hataları yok eder, tıpkı 
suyun ateşi yok etmesi gibi. Kişinin geceleyin kıldığı namaz 
salihlerin şiarıdır" buyurdular ve şu ayeti okudular. (Mealen): 
�-"Onlar ibadet etmek için gece vakti yataklarından kalkar, 
Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini ümit ederek 
O'na dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeyden 
de bağışta bulunurlar."                                       A.C. (Secde 16) 
 

        SÜNNETE UYMAK BEREKETĐ ARTIRIR 
 

-�- Ebu Sa'id radıyallahu anha anlatıyor: "Resûrullah 
aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 
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�-"Kim temiz rızık yer ve sünnete uygun amelde bulunur, halk 
da kendisinden bir kötülük gelmeyeceği hususunda güven 
duyarsa cennete girdi demektir."                            H. Ş  k. S 4652 
 

�-Her türlü işimizde sünnete uymak hayır ve bereket getirir. Bu 
konuda birçok hadis vardır. “Bereket, yemeğin ortasına iner. 
Tabağın kenarlarından yemeye çalışın. Ortasından yemeyin!” 
�-Allah Rasûlü, parmakları yalamayı ve tabağı israfsızca 
temizlemeyi emir buyurmuşlardır: “Birinizin lokması düşerse onu 
alsın, temizleyip tekrar yesin. Onu şeytana bırakmasın. Çünkü siz, 
bereketin, yiyeceğin neresinde olduğunu bilemeyebilirsiniz.” 

 

Mutlu sofra, dört şeyle olur : 
 

1- Yemekler helal kazançlı ise, 
2- Yenilirken Allahın adı anılıyorsa, 
3- Onu paylaşan ellerin sayısı çoksa, 
4- Sonunda Allaha Hamd ve dua edilirse 

 

�- Ey insanlar! Allah Teâla hazretleri tayyibtir, (temiz) tayyibten 
başka bir şey kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler, 
peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teâla 
hazretleri (peygamberlere); 
 

�- "Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin ve sâlih amel 
işleyin"     emretmiş, müminlere de:                A.C. (Müminûn 51) 
 

         KULUN TEMĐZ RIZK ĐSTEMESĐ 
 

�- Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; 
Sizi süratlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) 
kıldı ve size güzel-temiz şeylerden rızık verdi. Đşte sizin Rabbiniz 
Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.   A.C.64- MÜMĐN.                                              
 

�- Ümmü Seleme radıyallahu anlatıyor: "Resurullah 
aleyhissalatu vesselam, sabah namazını kılınca, selam 
verirken şöyle derdi: "Allahümme es'elüke ilmen nafi'an ve 
rızken tayyiben ve amelen mütekabbelen. 
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�- (Ey Rabbim! Senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul 
amel talep ediyorum." derecemi yükselt)" diye dua ederdi                                        

                                                                                            K.s.6233 
            kul Rızkı için çok şükretmeli 
 

�-Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim 
vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Araf 10 
 

KARANLIKTAN AYDINLIĞA KĐMLER ÇIKAR ? 
 

����'�uًر� ُ َ��vא��w��א� א��'�A�X�1 א�(�)�'�א� و����

��A�J'�א� ���G�Aכ��� א�
�א�ت� א��(�G�6�) ���7א�ت� �����y�Gج� א����� َ ِ َ ّ ُّ ُ ُِ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ٰ ٰ! َ ّ ِ ْ ُ ِ ٍِ ِِ ّْ َ ُ ٰ ْ ْ َא�ت� (��1 َ ِ ِ
:א���}��X�Aא�ت� א���z א���)�'�ر� ِ ُ ّّ َ ِ ِ َ ُ ُ  

�-Đman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura 
çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de 
(gönderdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) 
onu içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan 
cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir                              
                                                                                     A.C.11- TALAK. 
DAĞLAR KADAR MALIN OLSA  RIZKINI YERSĐN. 
 

   Enes' (r.a.) rivayeten: 
�-Şüphesiz Yüce Allah anne rahmine bir meleği vekil tayin 
etmiştir. O melek şöyle der: "Ya Rabbi nutfe oldu. Ya Rabbi 
rahme tutunan yapışkan bir madde oldu. Ya Rabbi, bir 
çiğnemlik et oldu. Allahu Teâlâ yaratılışını gerçekleştirmek 
istediğinde melek, 
�-'Yâ Rabbi, itaatkârmıdır âsi midir? Erkek midir, kız 
mıdır? Rızkı ne olacaktır? Ömrü ne kadardır?" Bunlar 
böylece anne rahminde iken yazılır.                      Buharı, Hayz: 17;  
 

�-Allah'ın ilminde bir insanın ömrü boyunca yiyeceği rızıklar 
bellidir. Bir insan, dağlar kadar mal ve yiyecek kazansa, onun 
ömrü boyunca bundan yiyeceği ve midesinin alacağı miktar 
muayyendir. 
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�- Kazandığı mal ve yiyeceklerin hepsini midesine doldurma 
gücü ve imkânı yoktur. Bu sebeple bir mü'min kazandıklarından 
ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık (âhirete azık) 
kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. 
Đşte bu husustaki ayeti  kerime ne güzel tavsiye etmektedir; 
�- Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. 
Allah'ın yüzünü (rızasını) isteyenler için bu daha hayırlıdır ve 
rahata erenler onlardır.                                       a.c. RUM–38 
               
                HERŞEYĐN HAYIRLISINI ĐSTE 
 

����-Allah’tan (c.c.) bir şey isterken hayırlısını istemek lazım. 
Ömrün, ilmin, malın veya evladın farketmez. Kısaca ne istersen 
hayırlısını iste. Hayırsız olan herhangi bir varlık kula sadece 
cefadır. 
                  VER HAYIRLISINI 

 

Ömrün çilesi ne kadar çoktur, 
Aciz kulunda hiç takat yoktur, 
Ömür verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 
 

Đlmin vebali ne kadar büyük, 
Amelsiz ilim sadece bir yük, 
Đlim verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

 
Bir yuva kurmak ister her kişi, 
Çok araştırır öyle bulur eşi, 
Eş verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 
 

Ailenin arzusu evlat der, 
Büyütüp eyleyeyim rahat der, 
Asi olacaksa verme Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

 
Malım mülküm her şey demek değil, 
Bu dünya sadece yemek yemek değil, 

                             Seninle aramıza giren malı verme vereceksen, 
Ver hayırlısını. 
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Uzun olan ömür bir gün biter, 
Ecel tırpanı bir günde biçer, 
Dünya ağlasan gülsen de geçer, 
Akıbetimizin Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

 
BAŞINIZ KIMILDADIKÇA RIZKI DÜŞÜNMEYĐN 
 

�- Halid'in oğulları Habbe  R. A. anlatıyor: "Resürullah 
aleyhissalâtu vesselâm bir şey tamir etmekte iken yanına girdik. 
O işte kendisine yardım ettik. 
�-Başlarınız kımıldadığı müddetçe rızık hususunda yeise 
(ümitsizliğe) düşmeyin. 
�-Zira insanı annesi kıpkızıl, üzerinde hiçbir şey olmadığı halde 
doğurur, sonra aziz ve celil olan Allah onu her çeşit rızıkla 
rızıklandırır (giyindirir ve yedirir)" buyurdular.     K.s. 7230."  
                                                        
�-Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu 
vesselâm buyurdular ki: "Kıyamet günü, dünyada iken yetecek 
kadar rızık verilmiş olmasını temenni etmeyecek ne fakir ne de 
zengin olacaktır."                                                        K. s. 7222 
 

 

MAL VE EVLAT SĐZĐ ZĐKĐRDEN ENGELLEMEMELĐ 
 

�-"Ey iman edenler, sizi ne mallarınız, ne evlâtlarınız 
Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar 
hüsrana uğrayanların tâ kendileridir. Herhangi birinize ölüm 
gelip de: " 
�-Ey Rabbim, beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin 
de sadaka verip dursaydım, iyilerden olsaydım" diyeceğinden 
evvel size rızık olarak verdiğimizden (Allah yolunda) 
harcayın. Hâlbuki Allah hiçbir kimseyi eceli gelince, asla geri 
bırakmaz. Allah ne yaparsanız, hakkıyla haberdardır."                                                               
                                                                  A.C. (Münâfıkün 9–11 ) 
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�-Ben bu sureyi cinlere de okudum, onlar sizden daha güzel 
karşılık verdiler. Şöyle ki: "Cenâb-ı Hakk'ın: "Rabbinizin hangi 
nimetini tekzib edersiniz?" Kavl-i şeriflerini her okuyuşumda 
şöyle diyorlardı: "Ey Rabbimiz, biz nimetlerinden hiçbir şeyi 
tekzip edemeyiz, bütün hamtlar sanadır." 
 

 
Dört kimsenin önceki günahları silinir,: 
 

1- Đyileşen hastanın, 
2- Müslüman olan müşrikin, 
3- Đnanarak Cuma Namazı kılanın, 
4- Helal kazanç ile Hacca gidenin. 
 

KUSURSUZ DĐL NASIL OLUR 
 

�-Đmamı azam h.z. bir gün talebeleriyle bir yere giderken 
öküzlerine araba koşulu olduğu bir kişinin yanından geçerken  
talebelerine şöyle der. Ben şimdi şu öküzlere bir dua okusam 
öküzler yere yatıverirler’ der. Talebeleri de ‘hocam bir okuyuver 
de görelim ‘ diye rica ederler. Đmamı azam h.z. okur, öküzler 
yatıverir. Talebeler hocam o duayı bize de öğret de bizde 
okuyalım der. Đmamı azam h.z.duayı öğretir.  
�-Talebeler okurlar, fakat öküzler yatmazlar. Talebeler imamı 
azam h.z.’ne sebebini sorarlar. Đmamı azam h.z. ‘ dua aynı fakat, 
okuyan ağızlar farklı’ der. 
�- Đşte ağızdan ağza fark olduğu gibi, dilden dile de fark vardır. 
Eğer duam kabul olsun istiyorsan iyi bir tövbeyi istiğfarla kalbi 
kalaylamak, bütün kötülükleri kalpten silip ağzını dilini de 
temizlemek gerek. 

 

         KUL   HASTA OLUNCA DUASINI KĐM DĐNLER ? 
 

����-Ata Đbnu Yesâr rahimetullah anlatıyor: "Resurullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kul hastalandığı zaman 
Allah Teâlâ Hazretleri ona iki melek gönderir ve onlara: 
����-"Gidin bakın, kulum yardımcılarına ne diyor bir dinleyin Eğer 
O kul, melekler geldiği zaman Allah'a hamdediyor ve senalarda 
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bulunuyor ise, onlar bunu, her şeyi en iyi bilmekte olan Allah'a 
yükseltirler. 
����-Allah Teâla hazretleri, bunun üzerine şöyle buyurur: "Kulumun 
ruhunu kabzedersem; onu cennete koymam üzerimde hakkı 
olmuştur.����-Şâyet şifâ verirsem, onun etini daha hayırlı bir etle, 
kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmem ve günahlarını da 
affetmem üzerimde hakkı olmuştur.                         K. S . 3213'                        
    ANA BABAYA ĐTAAT NELER YAPAR  
 
ANA BABASINA HĐZMET EDENĐN ÖMRÜ UZAR 
�-Ana ve babasına dua etmeyenin rızkı kesilir     ( Hadisi Şerif.) 
�-Duanın kabul olmasının teminatı ümmeti Muhammed’in 
evladına dua etmektir. 
 

ِو�א����6	�و�א� א����7 و���� ������כ�'�א� ���G�� �Fـא� و���א���'�א���	�
��1 א��5�Oא���א� و�����ي� א���,���{�� و�א����J�Gא�(�|� و�א��5��2א�כ�_�� َ! َ َ ََ َ َْ َ َ َ َ َ َ َٰ َْ َ ْ ْ ْٰ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ًْ ْْ ِ ِ ِ ً ْ� ! ُ ِ ُ ّٰ ُ ُ 
 

�-Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. 
Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 
uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında 
bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi 
davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran 
kimseyi sevmez.                                                                                   A.C.Nisa 36 
�- (Ana babasına hizmet edenin ömrü bereketli olur, 
karşı gelenin ise bereketsiz olur.)                        [ĐslamAhlakı]                                                           
 
�-Hadis-i Şerif : Kardeşlerinize günahsız ağızlar ile dua ediniz. 
Sahabe’i Kiram: günahsız ağız olur mu ya Rasurullah? - Bir 
kardeşin diğer kardeşi için yaptığı dua günahsız ağızla yapılan 
duadır. 
 

�-Ya Rabbi, beni bu sıkıntı ve bekleme azabından kurtar.» diye 
yalvarırlar. 
�-Allah’ın Resulü (s.a.v.)’n den gelen güvenilir bir hadiste şöyle 
buyuruyor: 
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“����-"(Olgun) bir mü’min, sonu cennet oluncaya kadar, hiçbir 
hayırdan doymaz, geri kalmaz."                                (Tirmizi)  
 

Đnancında bilinçli olan insan, lüks yaşam içinde olmayı istemez. 
Sebebi ise şunlardır: 
�-  Lüks yaşamak, insanı çok meşgul eder ve israfsızda olmaz. 
Mü’min ise, tutumlu olmak, helâl kazanmak, meşru ve mübah 
lezzetlerle yetinmek zorundadır. 
�-Ya Muaz! Aşırı lüks bir hayat sürmekten, şiddetle sakın! 
Doğrusu Allah’ın sevgili kulları aşırı bolluk ve refah içerisinde 
yaşamaktan sakınırlar.”  

�- Allah’ın Resulü(s.a.v.), Hz. Muaz b. Cebel (r.a.)i Yemen’e 
gönderirken bu tembihte bulunma ihtiyacı duymuştur 
“Nerede ve nasıl harcama yapacağını bil dengeyi bozma.” 
�- Düzenli bir hayata alışmak gerekir. 
 Saçıp savurmak gibi kötü alışkanlıklar bir hastalıktır. Đnanan 
müslüman bu hastalığa yakalanmamalı, çünkü israf haramdır. 
Hayat varlık ve yokluk gibi inişli çıkışlı bir yoldur, o saçıp 
savurduğuna bir gün muhtaç olabilirsin. O geçen zamanın 
yapısına ayak uydurman çok zor olur. 
�-Gereksiz harcamaları yaparken asıl ve lüzumlu harcamalardan 
kısmak zorunda kalırsın. 
Eğer aile reisi isen, bu yanlışlığın ev halkına ve çocuklarına kötü 
örnek olmamalısın. 
. �- Zengin ve bol harcama yapanlara, imrenip lüks yaşantısı 
olanlara karşı aşağılık kompleksine düşme. 
 

     Sa’dî-i Şîrâzî hazretlerinin buyurduğu gibi:  
 

“Hak teâlânın lütuf ve ihsân buyurduğu bahta ve rızka kanaat 
etmeyen kimse, Rabbini bilmemiş ve O’na itâat etmemiş olur.  
Ey sebât etmeyip, rızık için didinip duran kişi! 
Sakin ol, sakin çünkü yuvarlanan taşın üzerinde ot bitmez.” 

 

       ĐBRET ALINACAK YAŞANMIŞ BĐR HĐKAYE 
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�- Bir memur Türkiye’mizin en zenginine mektup yazar. 
Mektubunda şöyle der, sen çok zenginsin bende çok fakir.  
Aramızda iki buçuk lira servet farkı var, der 
�-Mektubu alan zengin okur ve mektubu yazanı çağırır bu 
mektupta ne demek istediğini sorar. Memur sen çok zenginsin sen 
ölünce kefenin metresi beş liralığına sararlar, beni iki buçuk 
liralığına sararlar. Aradaki farkımız iki buçuk liradır der. 
Zenginin bu olay hoşuna gider ve o zatı fabrikasına müdür alır. 
�-Đşte zengin ile fakirin en sonundaki farkı. 
 

           ÇOK MAL MÜMĐNĐ AZDIRMAMALI 
 

ْو���'� َ ���4�5 א����7 א�����ز�ق� ��?��6א�د�ه� ���I�6'�א� /�� א����ر�ض� و���כ��1 
����ل� َ ُ ِْ ّٰ َ ُ ُْ ِ ِ ِٰ َ ّ َِ ْ َ َْ ِ ْ َ َ ََ ! ِ َ ِ ّ َ��h�w�� ��h�6�b �6א�د�ه��?�� �Fא�ء א������
��,�	�ر� (�א� ٌ ٌ! ِ َِ َ َ! َ ! َ ُِ ُِ َ ّ ِ : ; َ ٍ َ َ  
 

�- “Allah, kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde 
azarlardı. Fakat dilediği ölçüde indiriyor. Çünkü O, 
kullarından haberdardır, her şeyi görendir.”      A.C.  (Şûrâ, 27)                                    
 

�- Peygamberimiz s.a v.yine defalarca, lükse düşkünlüğü ve  
çokça mal sebebiyle azgınlığı ve şımarıklığı şiddetle reddetmiş ve 
ümmetini bundan sakındırmıştır. 
�- Orta yollu harcamalardan uzak olmak, çokça kısmak ise 
şüphesiz cimriliktir. Her türlü maddi imkâna sahip iken,  gerekli 
ve lüzumlu harcamaları yapmalı. 
�- Yeterince,  malı varken, fakir olmaktan korkup hayra verince,  
malının azalacağı korkusunada kapılmamalı. 
�- Öyle ki, hayatının ilerleyen zamanlarında, harcamaya 
alışmadığından, cimri olarak yaşayan kişi hayra, vermek istese de 
veremez.  
 
BEREKET VE BEREKETSĐZLĐK NE DEMEKTĐR?  
  
�- “Sen evine, aile halkına geldiğin vakitte selam ver. Senin bu 
selamın hem sana hem de evin halkına bereket olur.” (H-i Şerif) 
�- (Yalan yemîn ile çok mal satılsa da böyle kazancın 
bereketi olmaz.)                                                            [Buhârî] 
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Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her 
bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, 
dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir. A.C.261- 
Bakara.                                                                                         
 (Alıcı ile satıcı birbirine doğru söyleyip, nasîhat edince, 
kazançları bereketli olur, malın kusurunu gizleyip, yalan 
söyledikleri zaman bu bereket kalkar.)                        [Buhârî] 
. 
  .                  
                   KALBĐ ÖLDÜREN NELER 
 

�-Basra şehri halkı Đbrahim Ethem K.S. gelip dua 
ettiklerini ama kabul olmadığını söyleyip sebebini 
sorduklarında cevaben: Kalbinizi on sebeple 
öldürmüşsünüz, diriltmezseniz dualarınız kabul olmaz. 
Buyurdu. 
 
 1)  Allah (c.c.) i tanırsınız ama kulluk etmezsiniz. 
 2)  Kitabı okur ve duyarsınız ama ona göre ibadet 
etmezsiniz. 
 3)  Şeytana düşman dersiniz ama hep onunla olursunuz. 
 4)  Peygamber (s.a.v.) i sever ve tasdik edersiniz ama 
sünnetlerini yapmazsınız. 
 5)  Cenneti seversiniz ama ona varmak için gayret 
etmezsiniz. 
 6)  Ateşi sevmezsiniz ama günahları severek yaparsınız. 
 7)  Ölümün geleceğini bilirsiniz ama tedbir almazsınız. 
 8)  Başkalarının ayıplarını kötülersiniz ama kendinize hiç 
bakmazsınız. 
 9)  Allah (c.c.)in rızıklarını yersiniz ama ona ne 
şükredersiniz, ne de tefekkür. 
10)  Ölenlerinizi gömersiniz ama ondan ibret almazsınız. 
Böyle olmaya devam ederseniz dualarınız kabul olur mu? 

 
            BĐR LĐRA, YEDĐYÜZ LĐRA NASIL OLUR ? 
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�-Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, 
her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, 
dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir. A.C.261- 
bakara 
�-Cenabı hak ayeti kerimesinde bizim anlayacağımız şekilde misaller veriyor. 
 Tarlaya ekilen bir buğday tanesi nasıl ki yedi saçak olur. Her saçaktan bir 
gövde olur, her gövdede bir başak olur her başakta da yüz adet tane oluyorsa 
sizin verdiğiniz hayrı ben böyle bereketlendirip çoğaltırım ki hayra verilen bir 
lirayı yedi yüz yaparım, kulumun ameline göre dilersem yedi yüzden daha da 
çoğaltırım buyurmaktadır. 

 

�- Bereket, az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak 
demektir. Az bir mal,  bereketli olunca,   çok kimsenin rahat 
etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. 
�-Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve 
ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olmasını 
değil, bereketli ve hayırlı olmasını istemelidir!  
 
               ĐNSAN BÖYLE CÖMERT OLMALI 

 
Büyük din ve bilim adamlarından Ulu Arif Çelebi anlatıyor : 

 

�- Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. 
Büyüğü Halil, küçüğü ise Đbrahim.  Halil evli çocuklu. 
Đbrahim ise bekarmış. Ortak bir tarlaları varmış iki kardeşin. 
Ne mahsul çıkarsa, iki pay ederlermiş. Bununla geçinip 
giderlermiş. Bir yıl, yine harman yapmışlar buğdayı. 
Đkiye ayırmışlar. Đş kalmış taşımaya. 
�- Halil, bir teklif yapmış :- Đbrahim kardeşim; ben gidip 

çuvalları getireyim. Sen buğdayı bekle. Peki abi demiş Đbrahim 
ve Halil gitmiş çuval getirmeye O gidince, düşünmüş Đbrahim:- 
abim evli, çocuklu. Daha çok buğday lazım onun evine Böyle 
demiş ve kendi payından bir miktar atmış onunkine. Az sonra 
Halil çıkagelmiş.- Haydi Đbrahim…! Demiş, önce sen doldur 
da taşı ambara.- 
�-Peki abi Đbrahim, kendi yığınından bir çuval doldurup 

düşer yola. O gidince, Halil’i düşünür bu defa: Der ki:- çok 
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şükür, ben evliyim, kurulu bir düzenim de var. Ama kardeşim 
bekar. 
 

�- O daha çalışıp, para biriktirecek. Ev kurup evlenecek. 
Böyle düşünerek, kendi payından atar onunkine birkaç kürek. 
Velhasıl, biri gittiğinde öbürü, kendi payından atar onunkine. 
Bu böyle sürüp gider. Ama birbirlerinden habersizdirler. 
Nihayet akşam olur. Karanlık basar. Görürler ki, bitmiyor 
buğdaylar. Hatta azalmıyor bile. Hak Teala bu hali çok 
beğenir. 
�-Buğdaylarına bir bereket verir, bir bereket verir ki . 
Günlerce taşır iki kardeş, bitiremezler. (şaşarlar bu işe)… 
Aksine çoğalır buğdayları. ambarları dolar taşar. 
�-Bugün “Bereket” denilince, bu kardeşler akla gelir. 
Bu bereketin adı : Halil Đbrahim bereketidir. 

 

      KUL NEYAPARSA UMMADIĞI YERDEN RIZIK GELĐR 
 

�F�Kز����
ُو� ْ ُ ْ َ َ�5�O �'�P�C ���7א� ��Q�� �Rכ��'�J�
ْ (��S�5�J��T ��� �U�G�O �1 و�(��1  َ ََ َُ َ ِٰ ّ َ َ ْ ََ ِّ َ ََ َ َ ُْ ْ: ِ ْ َ ُ ْ �	�K א�(���ه� �N��א����F�6ْ א�ن� א����7  َ : ! :ِ ْ َ ُ ِ َ َ ّٰ َُ ّ ِ ُ
�R�?�Eً א����7 ��כ��V�� �Rء �K	�ر�א� ْ َ ٍ ْ َ ِ ّ ُ ِ ُ َّٰ َ َ  

 

�-"Kim Allah'tan sakınıp korkar ve günahlardan kaçınırsa, 
(Allah) ona bir çıkış (yolu) yaratır ve onu ummadığı yerden 
rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse, O,ona yeter.(A.C.Talak,2-
3) 
                
ĐSMĐ AZAM OLDUĞU RĐVAYET EDĐLEN ON KELĐME : 
 

 

1- Lafzai Celâl = Allah, 
2- Kelime-i Tevhid = Lâ ilâhe illallah, 
3- Er-Rahmân Er-Rahim, 
4- Allah er-Rahman er-Rahim, 
5- El-Hayyul-Kayyum, 
6- Allahu lâ ilâhe illâ hu-vel Hayyul-Kayyum, 
7- Lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul-Kayyum, 
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8- Rabb, 
9- Allahu lâ ilâhe illâ hu el-Ahedüs-Samed 
    ellezi lem yelid velem yûled 
ve lem yekün lehü küfüven Ahed, 
10- El-Hannânül-Mennân Bedius-semavati vel-Ard 
Zülcelâli vel ikram el-Hayyül-Kayyum   
                                                                ibni Mace 10/44 
. 

. 
            CEHENNEMĐ SÖNDÜREN ÜÇ ŞEY 

 

�Üç şey cehennemi söndürür; 
1. Allah (c.c.) için akıtılan gözyaşı, 
2. Peygamberimiz’in (s.a.v.) nuru 
3. Kur’ân okumaya giden talebenin ayak tozu. 

 

                SEVAP ĐŞLERSĐN YAVRUM 
 
Gece sabah edersin, 
Kalkar Bismillâh dersin, 
Sevap işlersin yavrum. 
 

Devamlı Allah derken, 
Besmele çek hep yerken, 
Sevap işlersin yavrum. 

 
Elin yüzün yıkarsın, 
Abdest alır çıkarsın, 
Sevap işlersin yavrum. 
 

Elif derken, Be derken, 
Okumaya giderken, 
Sevap işlersin yavrum. 

 

Abdestli Kur’ân’ı ellerken, 
Kur’ân’okuyup bellerken, 
Sevap işlersin yavrum. 
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Đlk emirdir okumak, 
Çok sevap hafız olmak, 
Sevap işlersin yavrum. 

 

Hıfzedersen Kur’ân’ı, 
Kurtarırsın ana babanı, 
Sevap işlersin yavrum. 
. 

         ĐSLAM ÂLĐMLERĐ BUYURDU KĐ: 
 

�-Evde Mushaf bulundurmak berekettir. 
�- Đyilik edenin malı bereketli olur. 
�-Eshab-ı Kehfin ve Eshab-ı Bedrin isimleri yazılı kağıdı 
evde ve üstünde taşımakta bereket vardır. 
�-Tarlayı abdestsiz sürmek bereketsizliğe sebeptir. 
����-Ustasına hürmet etmeyenin de kazancının bereketi 
olmaz. 
����-Seher vakti kalkmak berekettir.  
 

      HADĐS-Đ ŞERĐFLERDE BUYRULDU KĐ:  
 

 (Yemeği, toplu olarak yemekte bereket vardır.)   [Đbni Mace] 
 (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.)                 (Đbni Mace) 
 (Bereket, yemeğin ortasına iner. Onun için kenarından yiyin, 
ortasından yemeyin!)                                                       [Tirmizi] 
 (Sahurda ve sahur yemeğinde bereket vardır.)           [Taberani] 
(Yemekten önce ve sonra, elini yıkayanın evinin bereketi artar!)                                                                                                                                 
                                                                                    [Đ.E.Şeybe] 
(Sıcak yemekte bereket olmaz)                         .          [Deylemi] 
(Balda bereket ve şifa vardır.)                                 [T.Gafilin]                                               
(Sirkede, hurmada, sütte bereket vardır.)                   [Đbni Mace] 
(Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanın ki bereketsiz 
olur.)                                                                             [Ahmed] 
 
(Alışverişte çok yemin etmek, malın bereketini giderir.) [Müslim] 
(Ticarette bereket vardır, ticarete yalan, hıyanet karışınca bereket 
gider.) 
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                                                                                                 [Buhari] 
(Bereket büyüklerinizdedir.)                                               [Đ. Rafii] 
(Đlk çocuğunun kız olması, kadının bereketindendir.)   [Đbni Asakir] 
(Kız çocuğu bereketlidir.)                                                                       
                                                                                        [Deylemi] 
(Çocuksuz ev bereketsiz olur.)                                                          
                                                                                                   Ebuşşeyh] 
(Evine girince, ev halkına selam ver ki, evin iyiliği ve bereketi 
artsın!)                                                                             (ibni Mace) 
 “Rızkına razı olanın bereketi artar, razı olmayanın ki, bereketsiz olur.”   
                                                                                        (H.Ş.Ahmed) 
“Alışverişte çok yemin etmek malın bereketini kaçırır  
                                                                                        h.Ş./Muslim) 
“Đlk çocuğun kız olması, kadının bereketindendir.”(H.S.Đbni Asakir) 
“Misafir, bin bereket ve bin rahmetle gelir.”           (H.ş./Nisab-ül      
                                                                                               Ahbar) 
“Evinden erken çıkanın işi bereketli olur.”                   (H. S.Bezzar) 
“Muhammed isimli kimse bulunan ev ve yerde bereket olur.”  
                                                                                      h.  S./Deylemi) 
“Sabahın sünnetini evde kılmak, rızkın bereketine sebep olur  
                                                                            ( h  S. Đmad-ül-islam) 
“Yola çıkarken arkadaşları ile vedalaşan, onların duaları ile 
berekete kavuşur.                                                              (Hş.Deylemi) 
(Dua, ömrün bereketini artırır.)                                      [Tirmizi] 
(Kur'an okunan evin bereketi artar. Kur'an okunmayan ev, 
bereketsiz olur.)                                                                         [Darimi] 
(Vadeli alışverişte, ödünç vermekte ve arpa karışmış ekmekte 
bereket vardır.)                                                               [Đbni Mace] 
 

O,  DĐLEDĐĞĐNE HESAPSIZ RIZIK VERĐR.” 
 

�- "Kim bir kötülük işlerse, kendi mislinden başkasıyla ceza 
görmez; kim de erkek olsun, dişi olsun bir mü'min olarak 
salih bir amelde bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız olarak 
rızıklandırılmak üzere cennete girerler.             A.C. 40-MÜMĐN."                                                        
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  �-Efendimiz yağmurun yağdığı üç çeşit topraktan 
bahsetmişti. Yağmur, yağarken, hiçbirini diğerinden 
ayırmaksızın, hepsine eşit şekilde yağar! 

�- Eğer bu yağmur kayaların üstüne rast gelirse üstünden akıp 
gider, çünkü kaya ve taşların özelliği suyu emmek değil, üstünden 
akıtmaktır. 

�- Bazı topraklar da vardır ki, suyu muhafaza eder havuz, 
kuyu gibi. Halk onunla faydalanır, kendileri içerler, hayvanlarını 
sularlar, ekinlerinin sulanmasında yararlanırlar. 

�- Bazen de verimli bir toprağa yağar ki, bu toprak suyu emer 
ve onunla nice bitkilerin yetişmesine vesile olur. 

�- Đnsanlarda ahlakına göre çeşit çeşittir. 
�- Kimi insan, yaradanın uyarılarından anlamaz, dinlemez! 
�- Kimi insan uyarılardan yararlanır; ama ancak kendisini 

kurtarabilir, başkasına faydası olmaz! 
�- Kimi insan da kendisini kurtardığı gibi, pek çok insanı dahi 

faydalandırır. 
�- Öyle ise kendini şöyle bir kontrol et bakalım, bunlardan 

hangisine daha çok benziyorsun. 
�-Her şeyin üstüne yağan yağmur gibi ol. 
�-Kimseye zararlı değil, hep yararlı ol. 
 

RIZKIN BEREKETLENMESĐ ĐÇĐN BAZI DUALAR VAR 
 

����-Allah'ın sizin için (kendileriyle hayatınızı) kaim (geçiminizi 
sağlamaya destekleyici bir araç) kıldığı mallarınızı düşük 
akıllılara vermeyin; bunlarla onları rızıklandırıp giydirin ve 
onlara güzel (maruf) söz söyleyin                             A.C.Nisa-5. 
 

 

�- Borç sıkıntısı içinde olanların günde üç yüz defa bu duâya 
devam etmelerini önemle tavsiye ederiz. 

Okunuşu: 
�- Allahumme rahmeteke ercû, felâ tekilniy ilâ nefsiy tarfete 

aynin, ve aslıhliy şa’niy küllehu, lâ ilâhe illâ ente. 
Anlamı: 
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�-  Allah’ım rahmetini umuyorum, beni göz kırpması kadar 
bile nefsime terketme, her anımı düzelt,başka ilah  yok ancak sen 
varsın!. 

         �-�- 
�- "Sıkıntıda, zarurette kalan insanların devam etmesi gereken 

duâdır bu" buyurarak bize tavsiye eden Rasûlullah salla’llâhu 
aleyhi ve sellem. 

�-Sıkıntısı, derdi, borcu, sorunu olan insanlara bu duâyı 
tavsiye ederiz. Günde hiç olmazsa 40 defa devam edilebilir. 

Okunuşu: 
�- Đnne rabbiy yebsutur rızka limen yeşâu ve yakdiru leh ve 

ente hayrur râzıkiyn. 
Anlamı:                                  �-�- 
�- Rabbim...Şüphesiz ki Sen dilediğinin rızkını genişletir, 

dilediğinin de daraltırsın. En hayırlı rızık ihsan edicisin!. 
 

 

ŞU ON ŞEY HAKSIZLIKTIR, CEFADIR : 
 

1- Yalnız kendi nefsi için dua etmek, 
2- Her gün en az yüz ayet okumamak, 
3- Mescide girip de, namaz kılmamak, 
4- Mezarlıktan geçerken dua etmemek, 
5- Cuma günü şehre gelip de, Cuma namazı kılmamak, 
6- Semtindeki alimden bir şey öğrenmemek, 
7- Tanışıp da,bir birinin adını sormamak, 
8- Meşru davete gitmemek, 
9- Đmkân varken ilim öğrenmemek, 
10- Komşusu aç iken, kendisi tok olmak. 
                                                                  T.G/138 

 

          HERGÜN HER AN TEŞEKKÜR ETMELĐSĐN 
 

ُא����7 ّٰ ً א�����ي� ���A�b א����X�5'�א�ت� و�א����ر�ض� و�א�����ل� (��1 א����X�5א�ء (�א�ء �Cא����bج� ���F (��1 א��������Xא�ت� ر�ز��Kא� َ ; ;ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ََ ّ ََ َ َ َ َ َ! ِ َ َْ ََ ِ ََ َّ َّ َ َْ َ ْ َ ٰ َ ! ّ
�a�J�� כ��A����כ��� א��� ���y�uכ��� و���ْ َ ِ َ ْ َ َُ ْ ُ ُ َُ َ ّ َ َ k َ��ي� /�� א��������6 ��א�(���ه� و����y�u ��כ��� א�������Pא�ر�ْ ََ ْ َُ ْ ُ َ َ ّ َ َ k ! ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ  
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�-Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla 
size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle 
gemileri, denizde yüzmeleri için size, emre amade kılandır. 
Irmakları da sizin için emre amade kılandır. "  A.C.32 ĐBRAHĐM 
 

      GÖR KĐ ALLAHIMIZ NĐCE NĐMETLER VERMĐŞ 
 

�-Bir kişi sana bir bardak çay ikram etse ona defalarca eğilir 
teşekkür edersin de sana hayatını veren, üç öğün rızkını temin 
eden, evlat, mal, mülk veren yaratanına neden teşekkür etmezsin? 
�-Sabah kalkınca sıhhatle kalkdığın ve sana izin verip işine 
gittiğin için Allaha teşekkür et. 
�-Rabbim izin vermezse karnına bir ağrı veriverir işine 
gidemezsin 
�-Onun için ona teşekkür et 
�-Malın teşekkürü hayra vermekle 
�-Bedenin teşekkürü ibadet etmekledir. 
�-Sana birisi bir şey ikram etse ona memnuniyetini bildirmek 
için çok teşekkürler diye karşılık verirsin ve o ikram yapanın 
hoşuna gider, derki keşke daha çok ikramda bulunsaydım iş de 
Allah’ımız da verdiği nimete teşekkür edip memnuniyetini 
bildiren kuluna daha çok nimetler verir. 
�-Sabah kalkınca teşekkür et, çünkü hayatta sabaha erdin, 
niceleri akşam sağ yatıp sabaha eremeyip, ölenler var. 
�-Sofrana oturduğunda besmele çek ve hamdet. Allaha teşekkür 
et. Çünkü bir lokma yiyeceğe muhtaç olan var. Nice yiyeceği 
olup da yiyemeyen var. Sağ olduğuna şükret ve şimdi imkanın 
varken hazırlığını yap. 
 

          BĐN PĐŞMAN OLANLAR KĐMLER 
    

����-   Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın 
yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. Size düşünecek 
kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size 
uyarıcı da gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın 
(azabı)! Zalimlerin yardımcısı yoktur.                       A.C. .fatır  37 
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 Şu ayeti kerimeye bir kulak ver, sana bana neler neler  
hatırlatıyor!                      
 

�-Bir mezarlığa git, orada inim inim inleyenler var. Ahhhh.bir 
konuşabilseler. 
�- Ne kadar pişman olduklarını bir anlatabilseler, dünyaya geri 
dönmeyi o kadar isteyen var. 
�-O kadar pişman olan, o kadar çırpınan vardır ki, kabri kor ateş 
ile dolu olan, yılan çıyan vücuduna yapışık azap olan kabri tarak 
gibi birbirine geçerek azap gören var. 
�-Onlar bir daha dünyaya dönebilseler bütün varlığını hayra 
vermezler mi. Hiç alınlarını secdeden kaldırırlar mı. ? 
�- Ah bir konuşabilseler neler söylerler sana neler. O güzel 
Peygambermiz s.a v. öyle buyurmuştu. 
�-Benim bildiklerimi siz bilseniz, benim duyduklarımı da siz 
duyabilseniz ne bir şey yiyebilirdiniz, ne de uyuyabilirdiniz. 
�-Çoğu zaman peygamberimiz kabir azaplarını duyar ve 
yanındakilere de anlatırdı. 
�-Yüce rabbim Kuranı Keriminde o günü açık açık şu ayeti 
kerimelerinde bizlere bildirmektedir. O gün insanın kendi 
nefsinden başka hiçbir şey gözüne görünmeyeceğini cenabı hak 
ayeti kerimesinde bizlere bildirmektedir. 
 

           GÜNAHKÂR KĐMSE O GÜN NE ĐSTER? 
 

. . . �w�6�
َ ّ َ ُ�	�J���

�'�د� א�������م� ��'�  ���Pَ��و��� ْ َُ َْ َ ُْ ِ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ ُ!◌����� ���n�)�'�
َى� (��1 ����א�ب�  ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ ْ!◌�F�
ِ  

�- O gün günahkâr kimse (cehennemdeki yerini görünce) ister 
ki, o günün azâbından (kurtulmak için), oğullarını 

*- Karısını ve kardeşini, 
*- Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini 
*- Ve yeryüzünde kim varsa hepsini, fidye olarak verip 
de, tek kendini kurtarmak ister. 
*- Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) 
alevlenen bir ateştir. Derileri kavurup soyar. Yüz çevirip 
geri döneni, (kendine) çağırır! (Servet) toplayıp yığan 
kimseyi! Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) 
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yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, 
feryat eder. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. 
 *-Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, 
ki, onlar namazlarında devamlıdırlar ihmal 
etmezler.                                               A.C. Mearic 11-23 

          . 
    �-Yüce rabbim ayeti kerimesinde buyuruyor,                 
              
              �- Hala akıllanmayacak mısınız. A.C. enbiya 10 

 

����- Hala işitmeyecek misiniz.           A.C.  kasas 71 
    

����- Hala düşünmeyecek misiniz.         A.C. nahl 17 
    

����- Hiç düşünmez misiniz.                   A.C.enam 50 
    

����- Ne kadar az düşünüyorsunuz.        A.C. neml 62 
Düşün, düşün, düşün, düşün, düşün, düşün, bir daha düşün. 
ne olacak, ne olacak ahhh. Ne olacak ahirette senin işin. 
 

AKILLI ĐNSAN MUHASEBESĐNĐ KENDĐ YAPANDIR 
 

�- Allah, rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. Onlar 
ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayatı, 
ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir diye bizlere 
öğüt vermektedir. 
�- Akıllı insan her gün akşam olunca kendini hesaba çeker başını 
iki elinin arasına alır, düşünür ve azalarına sorar. 
�- Ey benim kalbim bugün neler düşündün, iyilik mi düşündün 
yoksa fenalık mı, benim menfaatime mi yoksa kötülük düşünerek 
aleyhime mi çalıştın. 
�- Daha sonra gözlerine sorar ey benim gözlerim, hak olan 
helalime mi baktın yoksa aleyhime olan harama mı baktın. 
�- Daha sonra ellerine sorar. Bugün benim için helal olan hayır 
mı işledin, yoksa haram olan şeyler mi tuttun. 
�- Daha sonra ayaklarına sorar. Bugün hak olan sevap 
yolundamı yürüdün yoksa günah işlenen cepheye mi yürüdün. 
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Bunların hesabını ben bir gün vereceğim şimdi size bir sorayım 
der 
 
                        ĐNANAN KUL YAŞAMAK ĐÇĐN YER, 
                   
                                  YEMEK ĐÇĐN YAŞAMAZ 
            . 
           HZ.ÖMER. R.A. NELERE DĐKKAT EDERDĐ? 
 

Ömer r.a her gün hesap tutardı sevabının az oldu ğu o akşam 
sabaha kadar uyumayıp ibadet ederdi. 
�- Çünkü cenabı hak Cin suresinin son ayeti kerimesinde her 
şeyi sayı ile verdim buyuruyor. O zaman kulun yaşadığı ömür 
sayı ile yediği lokma rızık sayı ile yürüdüğü adımlar sayı ile alıp 
verdiği nefeste sayı ile. Akılı insan ben bunların hesabını bir gün 
nasıl vereceğim diye düşünür. 
 

MÜMĐN KARDEŞĐNĐ HOR GÖRMEK ÇOK GÜNAH 
 

َ>��א�ِ َ 
�כ��� و�א���,�'�א� א��A�?�� ���7כ��� �������'�ن�ّ�'�bא� ��_��� א���2*�(�)�'�ن� א��b'�ة� �Cא������A'�א�  َ َُ َ ْ ْ ُْ ُ َُ ِّ َ َ َ َ َٰ َّ ُ ٌَ ّ ْ َُ ََ ُ َُ َْ ْْ ِ ْ َ ِ ْ  

�- Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 
arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının; umulur 
ki esirgenirsiniz.                                              A.C. HUCURAT. 10 
 

�-Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, onu 
yalanlamaz. Onu utandırmaz. Bir müslümanın diğer bir 
müslümana ırzı malı kanı haramdır. Takvalık işte budur. Bir 
müslümanın diğer bir müslüman kardeşini hor görmesi ona şer 
olarak yeter. 
  
ON ŞEY, ON ŞEYDEN BAŞKASI ĐLE ISLÂH EDĐLMEZ  
 

            1- Đlim, şüpheli şeylerden sakınmaktan başkası ile, 
2- Amel, ilimden başkası ile, 
3- Kuvvet, Allahın ipine sarılmaktan başkası ile, 
4- Sultan, adaletten başkası ile, 
5- Asalet, edepten başkası ile, 
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6- Sevinç, emniyetten başkası ile, 
7- Zenginlik, cömertlikten başkası ile, 
8- Üstünlük, tevazudan başkası ile, 
9- Cihad, tevfikten başkası ile, 
10- Fakirlik, kanaatten başkası ile. 
                                    Menakip S/501   müslim tercüme  277 

. 

�- Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir 
parayla değişenler yok mu, işte onların yiyip de karınlarına 
doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü 
Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Ve onlar 
için elim bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında 
sapıklığı, mağfirete karşılık da azabı satın almış kimselerdir. 
Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar. A.C. Bakara 174-175.                                                
 

�- Đlminden sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimselerin 
ağızlarına kıyamet günü ateşten bir gem takılır.   Ebu Davud, Tirmizi 
 

�-Ebu Hureyre r.a. çok hadis rivayet ettiği söylenince şöyle 
demiştir. 
�- “Eğer Kur’an da iki ayet olmasaydı hiçbir hadis rivayet 
etmezdim” sonra Bakara suresinin 159. ve 174. ayetlerini 
okumuştur. 
 

�-Öyle ise, din ile ilgili hiçbir hüküm gizlenemez. Allah’ın 
ayetlerini ve delillerini gizleyenler, söylemeyenler, yaymayanlar, 
yayılmasına engel olanlar yahut değiştirenler Allah’ın lanetine ve 
melekler gibi lanet etmek şanından olanların lanetine 
uğrayacaklardır. 
�- Lanet, öfkelenmek ve kızarak kovmaktır. Allah’ın laneti, 
böyle kimselere rahmetinden uzaklaştırması ve azabına uğratması 
demektir.  
�-Misal şeytani aleyhillane Allah tarafından lanetlenmiştir. 
 
                   GÜNEŞĐN NURUNU SÖNDÜRME 
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�- Her kulun doğuştan bir güneşi vardır. Allah öyle 
yaratmıştır. Đnsan o güneşin ışığı ile hayatını sürdürür. 
O da kulun kalbidir, doğuşta pırıl pırıl kişiyi aydınlatır. Kul 
ne zaman ki günah işlemeye başlar, aynen güneşin tutulması 
gibi bir köşesinden o da kararmaya başlar. Kul günaha 
daldıkça kalp güneşi karanlığa gömülür. Kalp tamamen 
kararınca,  kulun güneşi kararmış, gündüzü gece olmuştur. 
�- Karanlıkta yürüyen biri nasıl ki nere gittiğini bilmiyorsa o 
da öyle olur. Her türlü günaha dalar, işlemediği günah 
kalmaz. Çünkü o artık, ışık olan dünyanın karanlığında 
yaşıyordur. Allahın evim dediği kalbi karardığından, günah 
işlemeye doyamaz. ( Atasözü vardır; kulun kalbi kararınca 
yapamayacağı olmaz derler.) 
Halbuki Allah‘ımız” ben göklere, yerlere sığmam ama mümin 
kulumun kalbine sığarım” diyor. 
 

�- Tûlu: Güneşin doğuşudur. Güneş doğmadan karanlık 
gitmez. 
Güneş nasıl arz üzerine doğunca karanlık kayboluyorsa, 
insanlarda ki ALLAH, Resulullah, korkusu, sevgisi ve aşkı da 
insanın kalbini öyle aydınlatır. Eğer o aşk doğmazsa kalbi 
karanlıkta kalır. Böyle bir kul birde bakarsın Allahın hoşuna 
giden bir amel yapar ve Allah o kuluna kurtuluş ve hidayet 
yolunu gösterir. Çünkü Allah’ımız iman edenlerin dostudur 
işte ayeti kerime. 
 

. ُא����7  ّٰ ِ و���� א�����
��1 א�(�)�'�א� ��������P�E (��1 א���}��X�Aא�ت� א���z א���)�'�ر�َ ُْ ّّ َ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ّ َْ ُ ُ ِ ُ L ُ ٰ ! َ ّ ُ ِۜ....  

 

�-Allah, iman edenlerin Velisi (dostu ve destekçisi) dir. 
Onları karanlıklardan nura çıkarır; inkar edenlerin 
velileri ise Tağut'tur. Onları nurdan karanlıklara 
çıkarırlar. Đşte onlar, ateşin halkıdırlar, onda süresiz 
kalacaklardır.                                          A.C. bakara 257- 
 



 49 

�- Birde bakmışsın tövbe etmeye başlar ve o karanlıktan 
aynen güneşin tutulmadan kurtulduğu gibi kalbinin üzerinde 
ki o siyah perdeden kurtulur. Kul tövbeye ve ibadete devam 
ettikçe o siyah perde sıyrılır, kalbin nuru karanlıktan 
kurtulur ve o zat kurtulunca yaptıklarına bin pişman olur. 
Ahh ben ne yapmışım der. 
 
                    
            
                  KALBĐN ÖNEMĐNE BĐR BAK 
 
�-Bursa’da Ulu cami’yi yaptıran Yıldırım Bayezıd, Buharalı 
emir sultan Hz’leri ile camiyi gezerken ona sorar: Cami’yi nasıl 
buldunuz?           Emir Sultan:  
—Güzel, ancak her şeyinin tamam olması için dört köşesinde 
birer meyhane yapsanız iyi olurdu der. Bu duruma şaşıran 
Yıldırım:  
 
—�- Burası ALLAH’ın evidir, buraya nasıl meyhane yapılır ki?  
Emir Sultan:  
—Ey Sultanım, aslında ALLAH’ın evi müminin kalbidir, siz 
niçin şarap içerek, günah işleyerek onu şarap doldurup 
kirletiyorsunuz deyince bu can alıcı sözler can evinden vurur ve 
içmemeye karar verir (Müneccimbaşı tarihi              C.1,s.205) 
�- Đşte Allah dostları insanın taşıdığı kalbin ne kadar kıymetli 
olduğunu bu kıssa ile daha da iyi anlatmışlar. 
 
     
           HAKĐKĐ NAMAZ NASIL KILINMALI 
 

�-Ailene namaz kılmakla emret ve kendin de ona sebat ile 
devam et. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz 
rızıklandırırız. Güzel âkıbet takva ehlinindir. A.C.  (Tâhâ, 132)                                      

 

�- Ve onlar Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek 
sabrederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık 
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olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak ederler ve 
kötülüğü iyilikle savarlar. Đşte bu yurdun (dünyanın) güzel 
sonucu (ahiret mutluluğu) onlar içindir.                      A.C.  22-RAD 
 
�-Namaz vakti geldiği zaman kalkıp bir zahiri abdest ve bir de 
batıni abdest almalı ? 
�-Zahiri abdest nasıl alınır, yıkanması gereken azaları su ile 
yıkamakla alınır. 
 
BATINĐ ABDESTĐ NASIL ALMALI, NASIL YALVARMALI ? 

 

�- Tövbe edip, pişman olup ve dünya sevgisini terk edip 
�- Đnsanların medh ü senasını terk edip, 
�- Riyaseti, başolmayı terk edip, 
�- Kin ve hasedi terk edip. 
�- 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  
�- Đçsem 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; Yarab 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                                                    Ac. Tevbe 82      
 �- Mescide gidip, tüm azalarıyla kıbleye yönelip  
�- Kabeyi görürüm. ümidi ile korku arasında namaza durmak. 
�- Namazda iken Allah’ın beni gördüğünü bilmek. 
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�- Sağımda cennetin, solumda cehennemin, 
�- Arkamda ölüm meleğinin bulunduğunu bilmek. 
�- Kendini sanki sırat köprüsüne ayağımı basmış sanarak, 
�- Bu kıldığım namaz son namazdır diyerek. 
�-Huzurlu bir rüku ve, içten ağlayıp niyaz etmek secde 

etmek. 
  �- Büyük bir ümitle oturup duaları okuyup, ihlasla selam 
vermek. Đşte samimi içtenlikle namaz böyle kılınır. 

.  
                  HANGĐSĐ RIZIKTIR 
 

�-Bir müşrik, Hz. Muhammed'e geliyor Hz. Muhammed'e 
diyor ki: 
�-"Eğer, gerçekten Peygambersen şöyle bakalım, elimdeki 
hurma benim rızkım mı değil mi?. Niyeti, Hz. Muhammed 
"rızkındır" derse atacak, "değildir" derse yiyecek. Çok zeki 
ya kendisi, o yüzden böyle bir yol bulmuş. Hz. Muhammed 
şöyle cevap veriyor: 
�-"Eğer yersen, o senin rızkındır, yemezsen, değildir." 
Rızkın ne olduğu konusunda çok açık bir kıssadır bu. Zira, 
rızk kişiseldir. 
�-Ulaşabildiklerimiz rızkımızdır, ulaşamadıklarımız ise 
rızkımız değildir. 

                                 
                                               R I Z I K 
 

َو���� ُ ���	�ن� ���G�(�Gכ� א���z (�א� (��J?�)�א� ���F א�ز�و�א���� (�)����P ز����Yة� א��G��v'�ة� א���	����Gא� ��)����F�G�C ���P�(�J و�ر�ز�ق� َ ِْ ْ ْ ِٰ َ َ َ َ: َِ ِ! ِْ ُْ َُ َ َ َ َِ ْ َ َُ ّ َ ِّ ِٰ ْ ْْ ََ َ ْ َْ ًَ !; ْ ّ َ ّ ُ َ
����ٰر���כ� ��h�b و�א� ْْ َ َ ٌ ََ َ ِ ّ  

�-Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için 
yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. 
Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir A.C.   
                                                                                                      (Tâhâ 131 
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�- Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; onlara ve size 
biz rızık veririz. Şüphesiz, onları öldürmek büyük bir hata (suç ve 
günah)dır.                                                                         A.C. 31- ĐSRA 
 

�-  Rızık: Allah'ın; kullarına ve bütün hayvanlara takdir edip 
yarattığı ve onların gıdalandığı şeylerdir. Her olacak şey, Allah'ın 
ilminde belli olduğundan, her yaratığa ne yiyecek ne içecek ise, 
Allah'ın ilmi ile meydana gelmiş ve takdir edilmiş olup, 
rızık da takdir edilmiştir. 
 

�-Herkes kendisi için takdir edilen rızkını yer. Kimse kimsenin 
rızkını yiyemez. Bir kimse, rızkı tükenmeden, kendisi için takdir 
edilen rızkını yemeden ölmez. 
 

RIZKININ BOL OLMASINI ĐSTERSEN ŞU GÜNAHLARDAN                       
                                           KAÇACAKSIN. 
 

Çok Günahlı olan fiillerden bazıları nelerdir? 
 1. Adam öldürmek (imanlı kişiyi)........ (Ayet, Nisâ; 93). 
 2. Küfür ve Şirk; Allah’ı inkâr etmek ve ortak koşmak, (Ayet,Muhammed;1) 
 3. Ribâ (Faiz) almak ve yemek,……............................... (Ayet, Bakara; 275) 
 4. Haksız yere yetim malı yemek,………....................... (Ayet, Nisâ; 10) 
 5. Namuslu kadınlara iftira, zinâ isnad etmek,............... (Ayet, Nûr; 4) 
 6. Savaştan ve savaş meydanından kaçmak,………… (Ayet, Enfâl; 16) 
 7. Ana-babaya karşı gelmek,…...................................... (Ayet, Đsrâ; 23) 
 8. Sihir yapmak ve sihire inanmak,................................ (Ayet, Bakara; 102) 
 9. Kâbe’ye hürmetsizlik etmek,...................................... (Ayet, Mâide; 2) 
10. Zinâ ve Fuhuş yapmak,............................................. (Ayet, Đsrâ; 32) 
11. Alkollü maddeler, uyuşturucu kullanmak,.................. (Ayet, Mâide; 90) 
12. Kötü kişilerle arkadaş olmak,…................................. (Ayet, Furkân; 28) 
13. Hırsızlık yapmak,....................................................... (Ayet, Mâide; 38) 
14. Gerektiği halde şahitlikten kaçınmak,........................ (Ayet, Bakara; 283) 
15. Yalan yere şahitlik etmek,......................................... (Ayet, Furkân; 72) 
16. Yalan yere yemin etmek,........................................... (Ayet, Bakara; 225) 
17. Gasp (zorla almak, zaptetmek),................................ (Ayet, Kehf; 79) 
18. Rüşvet almak ve vermek,……................................... (Ayet, Bakara; 188) 
19. Hayvanlarla temasta bulunmak (Cinsel ilişki),……… (H.Ş., Ebû Dâvûd) 
20. Hısımlardan ilgi ve alakayı kesmek,…..................... (Ayet, Nisâ; 1) 
21. Peygamber adına hadis uydurmak,………................ (Ayet, Necm; 3-4) 
22. Namazı vaktinde kılmamak,……............................... (Ayet, Meryem; 59) 
23. Mazeretsiz Ramazan orucunu vaktinde tutmamak,. (Ayet, Bakara; 184) 
24. Ölçü ve tartıyı noksan kullanmak,……...................... (Ayet, Mutaffifîn; 1) 
25. Livata (Erkek-erkeğe cinsel ilişki kurmak ve  hanımı 

ile ters yoldan ilişki kurmak),....................... 
(Ayet, Arâf; 81) 

26. Ashâb-ı Kirâma dil uzatmak,..................................... (H.Ş., Buhârî) 
27. Din âlimlerini küçümsemek,...................................... (H.Ş., Taberânî) 
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28. Zulmedenlerin yanında olmak, (yağcılık) yapmak,... (Ayet, Hûd; 113) 
29. Namusunu, ailesini ve yakınlarını kıskanmamak,… (H.Ş., Tahrîm; 6) 
30. Ailesini başka erkeklere pazarlamak,........................ (H.Ş., Nesâî) 
31. Đyiliği emretmeyi, kötülüğü men etmeyi terk etmek,. (Ayet, Â.Đmrân; 104) 
32. Gücü yettiği halde hacca gitmemek,….................... (Ayet, Â.Đmrân; 97) 
33. Kur’ân okumayı öğrendikten sonra unutmak,........... (H.Ş., Buhârî) 
34. Diri bir hayvanı ateşe atıp yakmak,........................... (H.Ş., A.b.Hanbel) 
35. Kadının, kocasının makul isteklerini (mazeretsiz) reddi, (Ayet, Bakara; 223) 
36. Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,...................... (Ayet, Yûsuf; 87) 
37. Allah’ın azabından emin olmak,......................................(Ayet, Arâf; 99) 
38. Ölü hayvan eti yemek (murdar), ............................... (Ayet, Enâm; 145) 
39. Domuz eti yemek,..................................................... (Ayet, Nahl, 115) 
40. Başkasının aleyhine arkasından çekiştirmek,……. (Ayet, Hümeze; 1) 
41. Kumar oynamak,………............................................ (Ayet, Mâide; 90) 
42. Đsyân etmek (devlete karşı başkaldırmak),...... (H.Ş., Buhârî) 
43. Hâkimin bilerek haktan ayrılması,................... (Ayet, Mâide; 8) 
44. Yol kesip başkasının malını almak, gasp yapmak, (Ayet, Mâide; 33) 
45. Zihâr (karısını annesine benzetmek),.............. (Ayet, Mücâdele; 2) 
46. Günah işleyene yardımcı olmak,……........... (Ayet, Mâide; 2) 
47. Şehveti tahrik edici ölçüde müzikle uğraşmak, (H.Ş., Tirmizî) 
48. Bakılması haram olan yerlerini açmak,                    

vücut hatları belli olacak şekilde giyinmek,..... 
(Ayet, Ahzâb; 59) 

49. Dinen farz ve vacip kılınan hakları ödememek, (Ayet, Bakara; 83) 
50. Đntihar (Kendi kendini öldürmek),.................... (Ayet, Nisâ; 29) 
51. Đdrar ve büyük abdest gibi necasetten korunmamak, (Ayet, Müddessir; 4) 
52. Verdiği zekâtı, sadakayı ve yardımı başa kakmak, (Ayet, Müddessir; 6) 
53. Kaderi yalanlamak ya da inkâr etmek,............ (H.Ş., Buhârî) 
54. Kâhin ve müneccimi tasdik etmek,.................. (Ayet, Neml; 65) 
55. Soya-sopa, sülâleye sövmek,......................... (H.Ş., Buhârî) 
56. Allah’tan başkası adına kurban ve adak kesmek, (Ayet, Bakara; 173) 
57. Çocuğu ilimsiz ve itikatsız yetiştirmek,............ (Ayet, Tahrîm; 6) 
58. Kötülüğe örnek olmak, fenâlığa çığır açmak,.. (H.Ş., Müslim) 
59. Müslümana silâh çevirmek,............................. (H.Ş., Buhârî) 
60. Karşısındakini küçük düşürmek için tartışmak, (H.Ş., Tirmiz”) 
61. Hadımlaştırmak (Erkeklik uzvunu aldırmak),... (H.Ş., Buhârî) 
62. Nimete karşı nankörlük etmek,....................... (Ayet, Đbrahim; 7) 
63. Đhtiyaç fazlası malı ve suyu ihtiyaçlıya vermemek, (Ayet, Haşr; 9) 
64. Zekât vermemek,............................................. (Ayet, Fussilet; 7) 
65. Başkasının günah ve kusurlarını araştırmak,.. (Ayet, Hucurât; 12) 
66. Bir müslümanın diğer müslümana “kâfir” demesi, (Ayet, Nisâ; 94) 
67. Nikahlı eşleri arasında adaleti gözetmemek,... (Ayet, Nisâ; 129) 
68. Elle nefsini uyararak doyuma ulaşmak (mastürbasyon), (H.Ş., A.b.Hanbel) 
69. Ayhali veya loğusa kadınla cinsel ilişkide bulunmak, (Ayet, Bakara; 222) 
70. Stokçuluk yapmak,......................................... (H.Ş., Đbn Mâce) 
71. Cuma ezanı okunduğunda alım-satımda bulunmak, (Ayet, Cuma; 9) 
72. Başkasının kapı penceresinden kötü niyetle bakmak (H.Ş., Tirmizî) 
73. Başkasının evine izinsiz girmek,.................... (Ayet, Nûr; 27) 
74. Gıybet etmek,................................................. (Ayet, Hucurât; 12) 
75. Đsraf etmek,..................................................... (Ayet, Arâf; 31) 
76. Erkek, kadına; kadın, erkeğe benzemeye çalışması, (H.Ş., Buhârî) 
77. Đşçinin ücretini vermemek ya da geciktirmek,.. (H.Ş., Buhârî) 
78. Yabancı kadınla tenha bir yerde baş başa kalmak, (H.Ş., Buhârî) 
79. Müslümanların gelip geçtiği yollara pislik atmak (H.Ş., Müslim) 



 54 

 
  

         KĐMSE, KĐMSENĐN RIZKINI YĐYEMEZ.. 
 

ْو�א�ذ� ِ َ�	�
�	���� ��ٌ ��א�ذ�ن� ر���כ��� ����� ��כ������ ���ز�
�	���כ��� و������ כ�������� א�ن� ����א� ! ِ َِ َ َ َ! ََ َ َ ََ َّ ّ َ َِ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َْ َْ ! ُ ّ َ َ ّ َ َ  

�-Allah, kulunun gidişatına göre, mükâfat olarak rızkını çoğaltır 
veya ceza olarak daraltır. "Hatırlayın ki, Rabbiniz size: Eğer 
�-Şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer 
nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetli dir.                                                                                             
                                                                                A.C. (Đbrahim, 7) 
�-Rızkını elde etmede insanların çalışmalarının rolü vardır. 
Kulun rızkının genişliğinin sebeplerinden birisi de, günahlardan 
kaçınmak ve namazı da dosdoğru ve devamlı kılmaktır. 
�-Beslenmeleri ve yaşamaları için bütün canlıların rızıklarını 
veren yalnız Allah Teala'dır. O'ndan başka rızık veren yoktur. 
����-"Yeryüzünde bulunan bütün canlıların rızıkları ancak 
Allah'a aittir."                                                            A.C. (Hûd, 6) 

Şu on huy, veli kulların huyudur : 
 

1- Kalp temizliği, 
2- Cömertlik, 
3- Doğru sözlülük, 
4- Alçak gönüllülük, 
5- Musibetlere karşı sabır, 
6- Yalnız iken gözyaşı dökmek, 
7- Đnsanlara iyilik tavsiye etmek, 
8- Merhametli olmak, 
9- Dünyanın faniliğini düşünmek, 
10- Her şeyden ibret almak T.G/566 
.                                        

                      ĐKĐ TÜRLÜ RIZIK VARDIR 
 

�- Bedenlere ait maddî rızık ve ruhlara ait manevî rızık dır  iki 
çeşittir. bütün canlıların bedenlerinin rızıkları, yiyecek içecek gibi 
şeylerdir. Bunlar da Yüce Allah'ın yarattığı bitki ve hayvanlardan 
temin edilir. Đnsan ve cin ruhlarının rızıkları ise, manevî rızıkların 
en şereflisi ma'rifetullah, yani Allah'ı bilmektir. 
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�- Bundan sonra diğerleri, Allah'a ibadet, kullarının haklarına 
riâyet ve güzel ahlakı bilgileridir. Bedenlerin rızkı olan  
bedenlerin kuvvetlenmesi ve ölüm zamanına kadar yaşamanın 
sağlanmasıdır. 
 

. �-  Sebeplerine yapıştıktan sonra, rızıkları taksim eden 
Allah'ın taksimine râzı olup kanaat etmek ve O'na şükür ve 
hamd etmek lazımdır. "O halde bütün rızkı Allah katında 
arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin."     A.C. (Ankebut, 17) 
 
      
        YĐYECEĞĐNĐ ĐÇECEGĐNĐ  SANA VEREN KĐM ? 
 

�-Yerde biten şu bitkileri, toprak bize acıdığından mı 
yetiştiriyor sanıyorsun, yağmurun bize ve diğer canlılarla 
bitkilere acıdığından mı yağdığını sanıyorsun. Unutma ki 
bize rızık veren, bizi düşünen, yağmuru gönderen o suyu 
gönderende o bitkileri gönderende o. o güzel Allah’ımızdır. 

 

�-Rabb, “Đçmekte olduğunuz suyu, bildirin bana. Buluttan 
onu siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu 
tuzlu, acı bir su yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi A.C. 
(Vâkıa, 68-70 ) 
�- Buna göre mü'min, rızkı elde etmek için Rabbına rızkı kazana 
bilmeyi kolaylaştırması için,  Allah'a dua etmesi gerekir. 

 

Dört şey, amelleri sevapsız yapar. 
1- Gıybet yapmak, 
2- Yalan söylemek, 
3- Koğuculuk yapmak, 
4- Harama bakmak. T.G/159 
 

 

        RIZIK KAZANMAK ĐÇĐN ÇALIŞMAK 
 

�- Herkesin rızkını araması ve Yeryüzünün çeşitli 
bölgelerine gitmesi ve çalışması rızkını aramasıdır. 
�- Bu konuda. Rabbim şöyle buyruyor 
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�-“O size yeri boyun eğer yaptı. Haydi onun omuzlarında 
yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin ”               A.C. (Mülk, 15).                                                                    
 

�-Ve Allah'ın rızkından yiyin. Yani, Allah'ın sizi nimetlendirdiği 
şeylerden istifade edin. Rızık kazanmada sebeplere tutunmanın 
müstahap olduğuna bu âyet delildir. Bu konuda Hadis-i Şerif de 
şöyledir: “Gerçekten Allah, çalışıp kazanan mü'min kulunu 
sever.”                                                            A.C. (Đbn Kesir, c. 4, s. 397) 
 
                            . 
                               CAHĐL ADAM KĐMDĐR? 
 

�-Ahmed Bin Hanbel, evinde veya mescidde oturup “ben 
çalışmam, nasıl olsa rızkım ayağıma geliyor” diyen adam 
hakkında sorulunca şöyle demişti: “O, ilimden yoksun cahil 
adamdır. Oysa Rasulullah (s.a.s.) “Allah, rızkımı mızrağımın 
ucunda yaratmıştır.” buyurdu.                           Buhâri. 11, s. 305-306 ) 

 

�- “Allah, kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde 
azarlardı. Fakat dilediği ölçüde indiriyor. Çünkü O, 
kullarından haberdardır, herşeyi  görendir.” A.C. (Şûrâ, 27)                       

 

�-Şiddetli fakirlik çekse de, mü'min, Allah'ın bildirdiği Ayeti 
Kerimeler gereği olan bu fakirlikten dolayı mahzun olmaz. 
Çünkü insana verilen tüm dünyalık, az bir metâ ve geçici bir 
zevktir. 
�-Çünkü mü'minin maksadı âhiret olduğundan asıl gaye Allah'ın 
rızasıdır. Bu dünyanın Allah katında değersiz olduğunu da bilir. “ 
 

Cemaatle beş vaktini kılana, beş mükafat vardır : 
 

1- GEÇĐM SIKINTISI kaldırılır, 
2- Kabir azabı çektirilmez, 
3- Amel defteri sağ eline verilir, 
4- Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer, 
5- Hesaba çekilmeksizin cennete girer. 
 

    Dünya malının ahiretin yanında sivrisinek 
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    kanadı kadar kıymeti yoktur. 
 

����-Yani, cahillerin birçoğu mal vermemizin, verdiğimiz 
kimselere olan sevgimizin bir delili olduğuna inanmayıp, mal 
için küfür üzerine toplanmasalardı,  
“Rahman'ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve 
üzerine binip çıkacakları merdiven (asansör) yapardık.”   
                                                                                    A.C. Zuhruf 33 
�-Yani, merdiven, kapılar, koltuk ve yastıklar hep gümüşten 
olacak. Ama, bütün bu dünyalıklar, Allah katında değersiz ve 
geçici olan şeylerdir. 
�-Müminin arzusu ve gayreti, Allah rızasına ve âhirete 
yöneliktir; dünya metâına değil. Çünkü; “Dünya, Allah katında 
bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı, hiçbir kâfire 
asla ondan su içirmezdi.”                                              (Tirmizî) 
 
Müslümanın parası pulu malı olmalı, bunlar kasada, 
kesede, sayada kalmalı. Allahın evi olan kalbe 
girmemeli. 
 
�- Bu söylediklerimiz, müslümanın fakirliğe teslim olmasını ve 
çalışmayı bırakmasını istediğimiz manasına gelmez. 
Burada kasıt edilen, müslümanın, rızkı az ve kısık kalıyorsa, onun 
yukarıda ifade edilenleri hatırlaması, elinin darlığından ve 
rızkının azlığından dolayı üzülüp huzursuz olmamasıdır. 
 
       RIZKI GENĐŞLEYĐNCE KUL NE YAPMALI 
    

����-Rızık Genişliği Đmtihanı Karşısında Müslümanın Tutumu 
�-Rızkın bollaşıp yayılması durumunda müslümana düşen, bütün 
gaye ve incelikleri göz önünde bulundurması, Allah'ın zenginlere 
gösterdiği görevleri yerine getirmesidir. Bu görevler ise kısaca şu 
ayeti kerime açıklamakta: 
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�- “Bu (mal), Allah'ın rızıklarından (bir rızık) dır. Size 
verdiğimiz rızıktan infak edin (Allah için harcayın.)” 
                                                                                          A.C. (Münâfıkun, 10) 
�-Malı kötüye kullanmaktan zulüm ve sömürü vasıtası 
yapmaktan sakınmalıdır. Çünkü mal, bazen sahibini azdırır. 
 

 

�- “Size verdiğimiz rızkın temizlerinden yiyin. Ama bu hususta 
taşkınlık etmeyin; sonra gazabım üzerinize iner. 
Kimin üstüne gazabım inerse artık o, (ateşe) düşmüştür. 
                                                                                                                            A.C. (Tâhâ, 81)                                                  
                                                                                            
                MAL ĐNSANI AZDIRMAMALI 
    

����-Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde 
azarlardı. Fakat O, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, 
kullarının haberini alandır, onları görendir.        A.C.ŞURA 27 
          
 
�-Allah'ın verdiği rızıkla azgınlık;  nankörlük etmek, eğlenceyle 
meşgul olup oyalanarak kulluğu unutup nimetlerin şükrünü eda 
etmeli aksi halde. 
�- Karun ve Salebe‘nin kıssasını aklınız da bulundurmak gerekir. 
Karun'a Allah çokça mal vermişti de, o azmış ve mal onun 
şımarmasına sebep olmuştur. 
�-Hatta daha da ileri giderek malı, kazanç yollarını bilmesi 
sayesinde kendisinin elde ettiğini iddia etmişti. Taşkınlığının 
sonucu da Kur'an ın haber verdiği gibi olmuştu: 
      “Nihâyet biz, onu da evini de yere batırdık!”A.C.  (Kasas, 81) 
 
             BAZEN ALLAH KULUNU ĐMTĐHAN EDER 
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�-Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kıldı; üstün 
kılınanlar, rızıklarını ellerinin altında bulunanlara onda eşit 
olacak şekilde çevirip verici değildirler. Şimdi Allah'ın 
nimetini inkar mı ediyorlar?                                       A.C.   71- NAHIL 
 
KĐMLER, NĐÇĐN KARNINA TAŞ BAĞLAMIŞTI ? 
 

Üzülmemeli, eli daraldığı, rızkı azaldığı ve geçimi zorlaştığı için 
tasalanmamalıdır. Daima Resulullahı ve onun ashabını, onların 
yaşadığı fakirlikleri, karınlarına taş bağlamak zorunda kalışlarını 
hatırlamalıdır.  
 

�- “Sizden biri, mal ve yaratılış itibariyle kendinden üstün bir 
kimseyi gördüğünde, kendinden daha aşağı olanına baksın 
(Kendisini onunla mukayese etsin).                           ( Buhâr 11, s. 322) 
 

�-  Sahih-i Müslim'de şu ilave rivâyet edilmiştir: “Đşte bu, 
Allah'ın size olan nimetlerini hakir görmemek için uygun olan bir 
davranıştır.” Bu hadiste, hasedin (çekememezlik) ilacı vardır. 
 
 DÜNYADA YA BĐR GARĐP YA DA BĐR YOLCU GĐBĐ OL 
 

�-Yine Buhari'nin rivâyet ettiği şu hadisi aklında 
bulundurmalıdır: 
�- “Bu hadisin anlamı, dünyaya meyletmeyin, orayı vatan 
edinmeyin, orada kalmayı içinizden (bile) geçirmeyin ve vatanları 
olmadığından gariplerin bir yerde bağlanıp kalmadıkları gibi siz 
de bu dünyaya bağlanmayın. 
 

                                  ĐŞTE MĐSALĐ 
 

�- Misal; Bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken senin 
uçağın yabancı bir havalimanında 5 saatlik rotar yapsa, sana 
biri gelip dese ki: “Bende 5 katlı bir apartman var. Çok da 
hesaplı sana vereyim”. Sen ona “Kardeşim ben 5 saatliğine 
buradayım ne yapayım apartmanı?” demez misin? “Hayır çok 
ucuz, gel sana bunu yarı fiyatına vereyim.” diyen kişiye, 
“Kardeşim sen deli misin? Ben yolcuyum.” demez misin? 
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�- Peki nasıl oluyor da Ey Müslüman kardeşim; şu 
dünyada yolcu olduğunu, burada kısa bir zaman 
kalacağını bile bile dünyaya lüzumsuz ve sayısız yatırım 
yapıyorsun. 
 

            DÜNYADA HAKKIN ÜÇ SALĐSE 
 

�- Đlim adamlarının tahminine göre bu dünyanın ömrü 
250 milyon seneymiş. Bu hesaba göre 70 yaşındaki bir 
kişinin bu dünyada kalma süresi 3 salisedir. Bu üç salise 
için bu dünyayı sevmeye değer mi? 
 

�- Rızık, Allah'tan istenmeli. O nasib etmezse, hiçbir sebebin 
faydası olmaz. Allah'ın öyle rızık kapıları vardır ki (ticaret ve en 
ileri seviyedeki teknik sebepler gibi) bunlar kapanınca, bütün 
sebeplerin tesirleri de kapanır. 

 

               ĐKĐ TÜRLÜ AÇLIK VARDIR 
 

�-Dünyada ebedî kalış olmadığı gibi, dünyanın nimetleri de 
fanidir. Fani olduğu gibi, hepsinin başında ve sonunda zahmetler 
vardır ve zevkleri de çabucak geçer. Manevî rızkın ise, kalıcı ve 
ebedi olan tadı, bizimle kalır. 
 

         ŞU GEÇĐCĐ ŞEYLERE  SAKIN KAPILMA 
 

�-Allah’ımız bizi uyarıyor! 
 

�-  "Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın 
yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal 
hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici 
kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. 
Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır. 
�-De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva 
sahipleri için Rableri yanında, içinden ırmaklar akan, 
ebediyyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve (hepsinin 
üstünde) Allah'ın rızası, hoşnutluğu vardır. Allah, kullarını 
çok iyi görür."                                              A.C. (Âl-i Đmran, 14-15) 
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        ĐNANMAYAN YER, ĐÇER HAKKA GEL DESEN, 
                                AYAKLARI TĐTRER!" 
 

�-Seni yaratan, seninle beraber rızkını da yaratmıştır. O 
Rezzâk'tır. Senin için takdir edilen rızkı bir başkasının yemesine 
imkân ve ihtimal yoktur. Sen, kendi rızkını bitirmedikçe ömrün 
de son bulmaz. 
�-Allah Teala, bir kulunu yaşatmak istemediği zaman rızkını 
kesiverir; bir kere de rızkı kesince, kimsenin sana rızık vermesine 
imkân bulunmaz. 
 

         
          BU ELMAYI AĞAÇ MI VERDĐ DALI MI VERDĐ ? 

 

�-Düşünmemiz gerekmez mi? Elime aldığım bir elma, hangi 
ağacın dalından koptu da bana kadar ulaştı? 
      Sözgelimi Amasya'nın filân köyünde yaratılıp yetişen, bu 
elma; Đstanbul'da benim avucuma düşüveriyor. 
�- Onun milyonlarca insandan herhangi birine değil de bana 
nasip olması, Allah'ın onu benim için yarattığını gösterir. 
Yeryüzündeki meyve ağaçları, âdeta ellerini meyvelerle 
doldurup; 
�-"Ey Âdemoğlu, beni ye" diye yalvarmaktadır. Bu, bizim 
yiğitliğimizden değil; Allah’ımızın cömert olmasındandır.  

 

     ANA KARNINDA SENĐ BESLEYEN KĐM DĐ ? 
 

�-.Onu Sefa ile besleyen kimdi? Rızkı, göbekten geliyordu, 
doğunca oradan gelen rızkı bitti; göbek kesildi.  
Kendi başına gıdalanamayacağını bilen Rab insanı unutmadı.  
Bu defa, rızkı orada yaratıldığı için, Allah, bebeğin annesinin 
göğsünde sütten pınarlar çağlattı. 
�-Yumurtadan civciv kuş çıktığında görürüz ki, kabuğunu kırar 
kırmaz yavru kuş ağzını açıp bekliyor. 
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�-. Ona ağzını açmayı öğreten kimdir? Đşte Allah'ın Razzâk ismi 
ile rızık vermesi bize bunları düşünmemizi ve her zaman O'na 
teşekkür etmemizi hatırlatmaktadır. 
 

�-"Yeryüzünde hiçbir dâbbe, yani debelenip duran hiçbir 
canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın."      A.C. (Hûd, 6). 
 
      SENĐN RIZKINI ALLAH  (c.c) DEPOLAMIŞ 
 

!א�����ي� َ ّ َ �1�) �F��َ �R�?�E ��כ��� א����ر�ض� ���Cא���א� و�א����X�5א�ء ��)�א�ء و�א�����ل� (��1 א����X�5א�ء (�א�ء �Cא����bج�  َ َ َ َ َِ ِ! ِ َ َِ ً ً َْ ََ ََ ; ; ; ;ِ َ ََ َّ َّ َْ ُ� َ َ ً ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ
َא��������Xא�ت� ر�ز��Kא� ��כ��� �A�?��� ��e�C'�א� ���7 א���	�א�د�א� و�א��� ���J���X�A�?'�ن� ُ َ ْ َ ْ ُْ ْ ْ ُ ُ َْ ََ ً َ ِ ٰ َ ّّ ِ َ ْ َ َ k َ ً ِ ِ َ َ َ  

 

 

�-O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina 
kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) 
ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile 
Allah'a eşler koşmayın.                                                A.C. 22-  BAKARA 
 
�-Bütün canlıların rızkı, gıdası beslenmesi, yaşamak için gerekli 
olan bütün şartlar ve sebepler Allah'a aittir, canlının rızka 
kavuşması da Allah'ın yetkisi altındadır. 
 

�- Uyan Ey Müslüman! Kur’ân-ı Kerîm’in dört yerinde 
“Dünya hayatı oyun ve eğlencedir” diye geçmektedir. 

�- Yüce Mevla’mız; “Ben yere göğe sığmam, kulumun 
kalbinde yerim var” diyor. Sen kalbini bir dinlesen anlarsın. Sen ne 
iş yaparsan yap o kalp hep Allah Allah Allah diye çalışır. Unutma 
bu Allah’ın (c.c.) makinesidir ve O’na çalışır. 
 

YARATAN MEVLÂ’M 
 
Yaratandır O Mevlâ’mdır, 
O’ndan iyi bilen mi var? 
Şah damarımdan yakındır, 
O’ndan yakın kimim vardır? 
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Al ilâhî canım benim, 
Şu kalbim hayatta kalsın, 
Benim iman evimdir o, 
Rabb’im orda tek sen varsın. 

 
Dünyalara sığmayan Mevla’m, 
Kulun kalbinde yerin var, 
Tek başıma döneceğim, 
Senden başka da kimim var? 
. 
 
 

         
         BEREKETĐ NASIL ELDE EDEBĐLĐRĐZ? 
 

�-Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, 
(kaybettiklerinin)  hasretini çeker durursun.   A.C. 29.ĐSRA 
 

�-Takvâ: Hocaefendilerin’ yorumları ışığı altında Takvâ, 
Allah’ın emirlerini tutup, yasaklarından kaçınmak emirlerine 
uyarak O’nun azabından korunma ve sakınmak; 
 

�-Farzları titizlikle yerine getirmek ve büyük günahlardan 
kaçınmak; küçük günahlara karşı titizlik göstermek; şüphelilerden 
kaçınma gibi anlamlara gelir. Takvâ, her türlü hayrın başıdır. 
 
“Takvâ sâhibi biri, hiçbir zaman muhtaç olmaz.” Denmiştir. 
 

�- Kur’an’da; “Eğer o ülkelerin ahalisi, iman edip takvâ 
dâiresine girselerdi, elbette Biz üzerlerine gökten, yerden nice 
bereket ve bolluk kapılarını açardık. Fakat onlar 
peygamberleri yalancı saydılar, Biz de işledikleri kötülükler 
sebebiyle kendilerini cezaya çarptırdık.”         A.C. (A‘râf, 96) 
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HAYIRLI ĐŞ ĐÇĐN BEREKET DĐLEMEK LAZIM 
 

�- Rahmet ve bereket Peygamberi Efendimiz, bütün işlerinde 
Allah’tan hayır ve bereket dilemiştir. Meselâ, evlenmeyi 
düşünenler için: “Đkinizi de hayırla birleştirsin.” buyurmuştur. 
Demek ki evlenme meselesinde “hayır ve bereketi” düşünmek ve 
bu şekilde dua etmek gerekiyor. 
�-Aynı şekilde, Allah Resûlü, yemek yediren bir sahabinin dua 
isteği üzerine şöyle buyurmuştur: 
�- “Allah’ım! Onlara vermiş olduğun rızıkları bereketli eyle. 
Onları affet ve onlara merhamet buyur!” O’nun güzel hayatında 
benzeri dualar çoktur. 
. 
 
KĐMĐN MALI BEREKETLĐ, KĐMĐN BEREKETSĐZDĐR 
 

�-Allah Rasûlü (Aleyhisselâm), Hakîm b. Hizâm’a şöyle 
buyurmuştur: “Yâ Hakîm! Şüphesiz şu mal, göz alıcı ve çok 
tatlıdır. Ancak bununla beraber insanların ellerinin kiri vardır 
onda. Kim bunu cömertçe gönül zenginliği ve cömertlikle alırsa o 
mal ona bereketli olur. 
�-Kim de onu açgözlülükle alırsa, o mal ona asla mübârek ve 
bereketli olmaz. 
�-Bu, nefsi cimri olan kişi, tıpkı yiyip yiyip asla doymayana 
benzer.”  
 
ALIŞVERĐŞĐ DÜRÜST YAPANIN MALI BEREKETLĐ OLUR 
 

�- Doğruluk ve sadâkat meselesi çok önemlidir. Đlgili bir Hadîs-i 
Şerif şöyledir:” “Alıcı ve satıcı her ikisi de doğru (sâdık) olur ve 
her şeyi açık seçik belirtirlerse alışverişleri mübarek, bereketli ve 
hayırlı olur. Şayet bazı şeyleri gizlerler ve dahi yalan da 
söylerlerse alışverişlerinin bereketini kaybederler. 
          
Hadis-i Şerifle bildirilen kıyametin alametlerinden bazıları; 
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�- Kötü kadınlar, çoğalıp, fuhuş bir toplum içinde yayılırsa, 
halk, daha önce görülmemiş [frengi, aids gibi] bulaşıcı 
hastalıklara maruz kalacak. Ölçüde, tartıda hile yapılacak ve 
geçim darlığı baş gösterecek.                                               [Beyheki] 
 

�- Kıyamet alametleri bir ipteki boncukların peş peşe 
kopması gibi birbirini takip eder.)         [Đ.Ahmed, Taberani]  
(Kıyamet Cuma günü kopacaktır.)                            [Buhari] 
               
                    DÜNYA OYUN VE EĞLENCEDĐR 

 

�-  “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey 
değildir. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki 
daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?A.C. En‘âm: 32) 
 

HALK ARASINDAKĐ HATALI GÜNAH DEYĐMLER! 
 

�-Haşa ! burası Allahın unuttuğu yer, 
�-Haşa ! Allah el aleme mal verirken beni unutmuş, 
�-Haşa ! Allah’ında yanlış işi var,  
�-O zamanın adamları içki içmeyi becerememiş onun için 
içki haram olmuş demeleri  
�-Allahın namaza ihtiyacı mı var diyerek namazı hafife 
alma gibi. 

 
�- Hadis-i Şerifle bildirilen kıyametin diğer alametlerinden        
                 bazıları da şöyledir:  
 

1- Emanete riayet kalkar. 
2- Veled-i zina çoğalır. 
3- Đçki çok içilir. 
4- Zekat verilmez. 
5- Hanıma uyup, anneye isyan edilir. 
6- Erkekler ipek giyer. 
7- Zararından korunmak için insanlara mudara edilir. 
8- Gençler fasık olur. 
9- Daha önce yaşamış âlimler cahillikle suçlanır. 



 66 

10- Tefecilik, faiz aşikâre olur. 
11- Bilgin veya âlim denilenlerde, zerre kadar iman 
olmaz. 
12- Đslam’a uymak ayıp sayılır. 
13- Herkese iyilik eden Müslüman ahmak sayılır. 
14- Đslam’a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur. 
15- Mescitlerde, toplantılarda fasıkların sesi yükselir. 
16- Cihad terk edilir. 
17- Bid'atler yayılır. 
18- Günaha teşvik artar.  
19- Đyiliğe mani olunur. 
20- Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker kalkar. 
22- Komşuluk kötüleşir. 
23- Camilerde Kur'an-ı kerim teganni ile okunur. 
24- Aşağı kimseler söz sahibi olur. 
25- Zararından korunmak için insanlara ikram olunur. 
26- Çalgı aletleri çoğalır. Her yerde çalgı çalınır. 
27- Anarşi çoğalır. 
28- Adam öldürmek çoğalır.  
29- Dine uymak, güzel ahlaklı olmak ayıp sayılır. 
30- Cansızlar da konuşur. 
        �-�- 
 

HAKĐKĐ MÜMĐN BOLLUKDA DA DARLIKDA DA                                                 
                           ŞÜKREDENDĐR. 
 

َو�א�ذ�א� ِ َ ���P�(�) ���
���C ر����\� א�ذ�א� �F�(�) ���P�Kא�ذ�א� א�ذ�א� ��� �F�G���6_�� א��G�(�) ���P��ْ (��� א���)�א�س� ���� د���'�א� ر� ْ ُْ ٌ ُ ُْ ً ِْ ِ! َ َ َ َ ُِ ِ َِ ْ َ َُ َ َ ََ ; !َ ّ َِ ْ َ َ! ُ ّ َْ َ ٌُ ّ ََ ّ ّ

�����כ�'�ن� ���P������L َ ُ ِ ْ ِ ُِ ْ ِ ّ َ  

 

�-Đnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız 
bağlılar' olarak, Rablerine dua ederler; sonra kendinden 
onlara bir rahmet tattırılınca hemencecik bir grup Rablerine 
şirk koşarlar.                                                                          A.C.  33-RUM 
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�- Hakiki müminin içi sevgi ile doludur. 
�- Saygılıdır, sabırlıdır, şefkatlidir. 
�- Yardımseverdir, hoşgörülüdür. 
�- Özverilidir, tutumludur, kanaatkârdır. 
�- Cömerttir, çalışkandır, içtendir. 
�- Dirençlidir, tatlı dillidir, güler yüzlüdür. 
�- Utangaçtır, ağzı dualıdır, bütün bu güzellikler, 
inançlı olan insana yakışan özelliklerdir. 

        �        �        �        �-����- 
 �- Hadisi Şerif “Kim ki Vakıa süresini her gece okursa ona 
ebediyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her sabah 
okursa ona ebediyen fakirlik yaklaşmaz.” Havassul Kuran-Đmamı Ya’fi) 
 

 
ŞU ÜÇ ŞEYDEN BĐRĐ MUTLAKA MÜMĐNDE BULUNUR 
     
                       Efendimiz  S.a v. 

�- Buyurur ki: “Dünya müminin zindanıdır”. (Ruhul 
beyan.) 
1. Geçim darlığı yani geçim sıkıntısı çekmek. 
2. Birinden zarar görmek, hakarete uğramak, zulme 
uğramak gibi haller. 
3. Kendi  çocuğundan birinin, anne babasından birinin 
veya akrabasından birinin hasta olması. 
        Đşte kardeşlerim bu üç halden biri mutlaka müminde 
bulunur. Bunlardan biri olmasa diğeri olur.  
�-.Bu gibi zamanlarda ve hallerde sabretmek ve ecrini de 
mükafatını da yüce rabbimizden beklemek 
gerekmektedir. 

 

        “BELA HER GÜN NEREYE GĐDEYĐM DER. 
 

�-Size, rızık olarak verdiklerimizden temiz olanlarından 
yiyin, bu konuda azgınlık yapmayın, yoksa gazabım üzerinize 
kaçınılmaz olarak iner, benim gazabım, kimin üzerine inerse, 
muhakkak o, tepetaklak düşmüştür.                 A.C.  81- TAHA. 
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�- Allah c.c. belaya şöyle hitap eder. Dostlarımı ve bana itaat 
edenlerden en iyilerini seninle imtihana çekerim, sabırlarını 
denerim, seninle günahlarını temizlerim, seninle derecelerini 
yükseltirim. 
�- Ferah yani huzur nereye yöneleyim kime gideyim der. 
�- Yüce Allah huzura şöyle hitap eder; düşmanlarıma, bana 
asi gelenlere git bununla daha da azmalarını murat ederim, 
bununla günahlarını bir misline çıkarırım, seninle onları 
gaflette kılarım, mallarını çoğaltırım.” buyurdu. 
                                                                               (ramuzul ehadis.) 

 
 
 
 

                              KANAAT NEDĐR? 
 

�-Ey iman edenler, hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve 
hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmezden evvel, size rızık 
olarak verdiklerimizden infak edin                  A.C. 254Bakara 

�-Kanaat, çalışmayıp tesadüfen önüne çıkanı yemek 
değildir. 

�- Kanaat, bileğin emeği, alın terinin karşılığı kazanılana 
razı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek demektir. 
Başkasının daha çok kazandığını görünce, onu kıskanmamak, 
onun gibi çok çalışmak demektir. 

                                     �������� 
�-Bir gün bir genç, sabah erkenden işine gidiyordu. Eshab-ı 
Kiramdan bazıları, bunu uygun görmediler. Orada bulunan 
Peygamber efendimiz buyurdu ki:  
 

�- Öyle söylemeyiniz! Eğer kimseye muhtaç olmamak, 
ana babasını ve aile efradını muhtaç etmemek için işine 
gidiyorsa, her adımı ibadettir. Eğer kazanacağı para ile 
öğünmek, keyf sürmek niyetinde ise, şeytanla beraberdir.            
[Taberani ] 
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           ��           ��           ��           �� 
�-Kanaat demek, ihtiyacından fazla kalan kazancını bir yere 
yığmak değil, Đslamiyet’in emrettiği hayırlı yerlere vermek; 
fakirlere, kimsesizlere, hastalara, cihat edenlere yardım etmek 
demektir. 

 
         KUR’ÂN-I KERĐM OKUMAK, BEREKETTĐR. 
 

 �- O’nun bereket ve şifâ oluşu, O’na olan îtikad ile doğru 
orantılıdır. “Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki 
insanlar onun âyetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde 
olanlar ders ve ibret alsınlar.”                                  A.C. (Sad, 29). 
 
. 
. 
                  BU HATALARDAN NASIL KURTULURUZ 
 

�--Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı 
emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan 
(fazl) vadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir.   
                                                                                                    A.C. ( 268 bakara ) 

�-Đnsanoğlu beşerdir şaşar, bütün günahtan uzak durması çok 
zordur. Zaten o, temelde melekler gibi değildir. Bu açıdan o her 
zaman hata işlemekle yüz yüzedir. Đnsan için asıl önemli olan, 
hatasını anlayıp onu bir daha yapmamak. Đşte, onu meleklerden 
daha yüksek seviyeye ulaştıracak şey de budur. 
 
�-Günaha tövbe eden, günah işlememiş kimse gibidir.(h-i ş.)    
    

����   KUL KUSUR ETMEMĐŞ OLSAYDI, NE OLURDU ?    
 

�-Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, 
günah işleyip tövbe eden kimseler yaratırdı ve onlara 
mağfiret ederdi.” 
                                                                                                 (H.ş.) , (2748). 

َ◌: و���'���'�א� א���z א��G��� ���7?�א� א�
��F א���2*�(�)�'�ن� ��?��Aכ��� �������A'�ن� َ َُ ِ ْ ُ ُْ ُ َ ِّ َ ; َُ ُ ُْ ْ َ ُ ّ َ ً ! َ ِ ّٰ ِ َ  
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�- “Ey iman edenler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki 
kurtuluşa eresiniz.”                                                              (A c.) Nûr, 31 

 
                    GÜNAHLAR NASIL ÖRTÜLÜR 
 


�א�; َ����'�w�� �\��: א�
��Pא� א�����
��1 א�(�)�'�א� ��'���'�א� א���z א����7 ��'� !ً ُْ َ ًَ َ َ ََ ِ ّٰ ِ ; ُ ُ ُ ٰ َ ّ َ ُّ َ . 

����  Allah, Tövbe Edenin Günahını Örter!  ���� 
“Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah’a dönün. 
Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. (A c.) Tahrîm, 8. 
 
Tövbe hem dille hem de gönülle yapılmalı. 
 

�- Kişinin kendini yenilemesi ve bir iç onarımdır. Yani, kötü ve 
çirkin davranışlarla bozulan kalbî, yeniden düzene koymasıdır. 
�-Böyle bir daha dönmemek üzere bir niyetle tövbe eden bir 
kimsenin günahı ne kadar çok olursa olsun Allah’ın rahmeti o 
günahlardan daha çoktur.   
Yeter ki, kul pişman olup O’nun kapısına tövbe ve istiğfarla 
gelebilsin. 
�-Evet, günümüz de çarşısıyla, pazarıyla sanki bir günah deryası 
haline gelmiş ya da getirilmiştir. Şeytan her yerde kol gezmekte, 
her köşe başında kendi ağına düşecekleri beklemektedir. mümin, 
böyle bir toplum içinde 
Yanlışlıkla gözüne, kulağına bir şey iliştiği zaman, hemen tövbe 
ve istiğfarla Rabbine yönelmeli. 
 
�-Tövbesinden geri dönmek istemeyen bir insan, kendisini 
devamlı günaha çağıran arkadaş ve çevreden de uzak durmalıdır. 
Aksi takdirde bu gün olmasa bile yarın şeytan onu tekrar ağına 
alabilir ve tövbe ettiği günahları işlettirebilir. Müslüman uyanık 
olmalı, o şeytanın ağına düşmemeli. 
 

ŞEYTANIN EN TATLI Hilesi 
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 1 - BĐR DEFAYLA BĐR ŞEYCĐK OLMAZ. 
 2 - DAHA GENCĐZ.BOŞ VER 
 3 – KALBĐN TEMĐZYA SEN ONABAK O YETER. 
 4 - ALLAH (C.C.) ĐLE KUL ARASINA GĐRĐLMEZ. 
 5 - ĐBADETLERĐNĐ EMEKLĐ OLUNCA YAPARSIN. 
 6 - ZAMAN SĐZE UYMAZ SĐZ ZAMANA UYUN. 
 7 - BĐR ŞEYCĐK OLMAZ HADĐ ONU  ALLAH(C.C)     
                   AFFEDER. 
 8 – SEN HADDĐNĐ AŞMIŞSIN BĐRAZ ZOR    
         AFFEDĐLĐRSĐN. 
 9 - FAZLA DÜŞÜNME KAFAYI YERSĐN SEN KEYFĐNE   
         BAK. 
 10 – CENNETE KOYMASALAR CEHENNEMDE YERĐM VAR 
YA. 
 11 –SENĐN NAMAZINA ALLAHIN ĐHTĐYACIMI VAR. 
 12 – AMAN AMAN HA DĐKKAT BEYNĐNĐZĐ 
YIKAMASINLAR 
 
                            ARKADAŞINI İARKADAŞINI İARKADAŞINI İARKADAŞINI İYİ SEÇYİ SEÇYİ SEÇYİ SEÇMMMMELİSİNELİSİNELİSİNELİSİN!!!!    
 

َو�א�ذ�א� ِ ُ ����t �R�G�K א�����,�َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ 
��1 א�(�)�'�א� א�����?��� (��1 ��'� 
���א�ء !���A�� �1 כ�����و�א��
ُ'�א� ���א� ر�ز��Kכ��� א��K ���7א�ل� א����� ; َٰ َ َ َ َ َْ َ َ َْ ُ ُ ُِ ْ ُ َ ََ َ; ُُ ! !َ ّ ِ َ ّ L ّٰ ُ َ َ َ ّ ِ
ٍא����7 א��F�X�?�s א�ن� א������J א���� /�� ����eل� (��6_�� ! ُ َ ٍُ َ !َ ُ َّ ِ ِّ ْ ُ ْ َْ َ^ َ ْ ٰ  

 

�-Ve onlara: "Size Allah'ın rızık olarak verdiklerinden 
infak edin" denildiği zaman, o inkar edenler iman edenlere 
dediler ki: "Allah'ın, eğer dilemiş olsaydı yedireceği kimseyi 
biz mi yedirecekmişiz? Gerçekten siz, apaçık bir şaşkınlık 
içindesiniz."                                                                       A.C. (Yasin 47) 

 

�-Yaşadığımız ortam, dost ve arkadaşımızı iyi düşünerek 
seçmemiz lazım kişiyi iyiliğe götürende kötülüğe götürende 
arkadaştır. Hani derler ya arkadaşını söyle senin nasıl biri 
olduğunu söyleyeyim. Arkadaşına özenenleri görüyoruz çoğu 
zaman kötülüklere ve içinden çıkılmayacak bataklıklara düşüyor. 
Arkadaşım şöyle giyiyor, böyle geziyor, şöyle tozuyor o israf 
yapıyorsa seninde israf yapman, günaha girmen gerekmez. 
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�-Hani Nasreddin Hocaya biri gelmiş demiş ki, hoca hoca! 
şuradan birisi elinde börekle geçti. Hoca; banane.  
Hocam hocam sizin eve gidiyordu.  O zaman sanane demiş. 
�-El alem ne yaparsa yapsın, sana ne. Senin günah işlemene 
sebep olana bir soruver. Senin işlediğin günahın ateşine yanmaya 
da  razı olacak mı, hayır. 
Bir atasözü vardır şeytan insanı aldatır, lakin suyunu hazırlamaz. 
kötü arkadaş da böyledir. 
�-Ey israftan, faizden bütün haramlardan kaçınan mümin 
kardeşim yukarıdaki saydığımız unsurlar bereketi kaçıran 
şeylerdir. 
�-Elalem ne yaparsa yapsın. 
�-Behlüldane halk için çok endişe edermiş Allah bunlardan bana 
da sorar diye. Bir gün kasaplara uğrar bakar ki kesilen her koyun 
kendi bacağından asılı o zaman derki işte kişi ne yaparsa kendi 
yaptığından sorumludur.  
 

DAGLAR KADAR BORCU OLSA BU 
DUAYI SITKĐLE OKURSA ALLAH 
ONA KOLAYCA ÖDETTĐRĐR 

 
���P�A��א� �R�Kَ ّ ُ َ ّ ِ ُ �1�X�� כ��A�l���� ����( ْ א�כ������ ����◌َ��כ� �����O �1א�(�כ� و�����ْ َْ ّ ََ ََ َ َِ ِْ َ ِ ِِ َِ ِ َ ِ َ ِ ْ

�uَ'�א�כ� َ ِ  
Hz. Ali (radıyallâhu anh)'nin anlattığına 
göre, "Bir mükâteb ona gelerek: 
"Kitâbet borcumu ödemekten âciz 
kaldım, bana yardım et" dedi. Ona şu 
cevabı verdi: "Sana, Resûlullah 
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(aleyhissalâtu vesselâm)'ın bana öğretmiş 
bulunduğu bir duayı öğreteyim. (Onu 
okuduğun takdirde) Sıyr dağı kadar 
borcun da olsa, Allah onu sana bedel 
öder. Şöyle diyeceksin: "Allah'ım, 
yeterince helalinden vererek beni 
haramından koru. Lütfunla ver, 
başkasına muhtaç etme." [Tirmizî, 
Daavât 121, (3558).] 
 
 

         YÜZ KĐŞĐNĐN KATĐLĐ NASIL AF OLMUŞTU ? 
 

�-Hz. Đsa (a.s ) devrinden sonraki zamanlarda yaşayan azılı bir 
katil adam vardı. Bu adam tam doksan dokuz kişiyi öldürmüştü. 
Bir gün yapmış olduğu işin yanlış olduğunu anladı ve tövbe 
etmeye karar verdi. Ancak kendisi gibi o kadar insanın canını 
almış azılı bir katilin tövbesini acaba Allah kabul eder miydi? Bu 
soru beynini kemirip duruyordu.  
 �- Mutlaka bunu ehil bir kimseye sormam lazım. Yoksa içim 
rahat etmeyecek, dedi ve yanındakilere bu konuda kendisine 
yardımcı olabilecek bir kişinin olup olmadığını sordu. Ona bir 
adamdan bahsettiler. Halk o adamı bir din alimi olarak biliyordu. 
Ancak bu adam, din âliminden ziyade ilimden fazla nasibi 
olmayan, ibadetlerini yerine getirmeye çalışan, bu şekliyle de 
halkın güvenini kazanmış bir insandı. 
Adam bu şahsın yanına gitmeye karar verdi. Yanına geldiğine 
ona şöyle bir soru sordu: 
 

�-Efendim, ben doksan dokuz kişiyi öldürdüm. Ancak şimdi 
pişman oldum. Tövbe etmek istiyorum. Tövbe etsem Allah benim 
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gibi bir adamın tövbesini kabul eder mi? 
 

�-Dini konularda sadece yüzeysel bilgisi olan adam, karşısındaki 
adamın içinde bulunduğu pişmanlığı anlayacak ve ona ne 
yapması gerektiğini söyleyecek yeterli donanıma sahip olmadığı 
için ona, 
 

�- Artık iş işten geçmiş. Bu kadar insanın katili olan bir 
insanı Cenab-ı Hak affetmez. Senin tövben kabul olmaz 
deyiverdi. 
Bu cevap soruyu soran adamın canını fazlaca sıktı. Birden 
sinirlendi. Gözü karardı ve sinirle o adamı da öldürdü. Böylece 
öldürmüş olduğu kişi sayısı yüze ulaşmış oldu. 
 

Aradan birkaç gün daha geçmişti. Katil adamın içindeki 
pişmanlık duygusu onu başka arayışlara götürdü. Yanındaki 
insanlara, 
 

�-Tavsiye edebileceğiniz başka bir din alimi yok mu, diye sordu. 
Bu sefer ona hakikaten âlim bir zattan bahsettiler. Bu zat, dini 
konularda uzman olduğu gibi aynı zamanda bildiklerini hayatına 
yansıtan hem alim, hem de zahid bir insandı. 
 

Katil adam hemen yola koyuldu ve alim zatın evine gitti. Alim 
zat bu adamı çok güzel karşıladı. Kısa bir tanışmadan sonra katil 
aynı soruyu bu zata da sordu. Alim zat, adamın içinde bulunduğu 
derin pişmanlığı görmüştü. Ona şöyle cevap verdi: 
 

 �- “Evladım! Rabbimiz çok merhametlidir. Tövbeleri kabul 
eder. Bundan daha büyük günah işlesen bile Allah seni 
affeder. Ancak bunun için samimi bir şekilde tövbe etmen ve 
bir daha asla aynı günahı işlememen lazım.”  
 

Katil adamın yüzünde bir tebessüm belirdi. Bu cevap içini 
rahatlatmıştı. Bu sırada âlim zat, ona mutlaka uyması gerekli 
olduğu şu şartları da söyledi: 
�- Tövbe ettikten sonra, tövbenin gereğini yerine getirebilmen 
için içinde bulunduğu ortamı, arkadaşlık grubunu terk etmelisin. 
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Çünkü o yer seni günaha çağırıyor. Onların tesirinde kalıp aynı 
günahı bir daha işleyebilirsin. Öncelikle bu büyük kozu şeytanın 
elinden almalısın. Bu sebeple sana bir yer tavsiye edeceğim. O 
yere git, oraya yerleş. Orada Allah’a ibadet eden, ahlaklı, kültürlü 
insanlar var. Onlarla arkadaşlık kur. Bir daha da asla seni günaha 
sürükleyen bu yere gelme. 
 

�-Adam bu tavsiyelere harfiyen uyacağına dair alim zata söz 
verdi ve ona teşekkür etti. Bütün eşyalarını toparlayıp alim zatın 
bahsettiği şehre doğru yola koyuldu. Đçinde Rabbine karşı yapmış 
olduğu tövbenin huzuru vardı. Yolu yarılamıştı ki, ölüm meleği 
kapısını çaldı. Ölüm bu, yer ve zaman dinlemez ki! Adam 
oracıkta son nefesini verdi.  
 

�-Bu sırada yeryüzüne adamı almak için hem rahmet hem de 
azap melekleri geldi. Rahmet melekleri, 
 

�- Bu adam günahlarına tövbe etti. Bu sebeple onu biz 
götüreceğiz, dediler. Haklıydılar. Ancak azap melekleri de şunu 
söylüyorlardı: 

- Hayır bu adamı bizim götürmemiz lazım. Tövbe etti ama hiçbir 
hayırlı amel işlemedi ki! Tövbesinin gereklerini yerine getirmedi. 
 

�-Peki şimdi ne olacaktı? Her iki taraf da adamın kendilerini 
alması gerektiğini savunuyorlardı. Aralarında bu tartışma devam 
ederken Allah, başka bir meleği onlara hakem olarak gönderdi. 
Bu melek, onların arasını bulacaktı. Şunları söyledi: 
 

�-Adamın ayrıldığı şehir ile gideceği şehrin arasını ölçün. 
Hangisine yakınsa adam o şehre aittir. Günah işlediği yere 
yakınsa onu azap melekleri, gideceği yere yakınsa rahmet 
melekleri alsın. 
 

�-Melekler her iki mesafeyi de ölçtüler ve adamın gitmekte 
olduğu şehre daha yakın olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine onu 
rahmet melekleri alıp götürdüler.          (Buhari, 3283; Müslim,766)        

 

KIRK GÜN NEDEN ÖNEMLĐ ? 
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�-Ağız haram yemez se 
�-Dil yalan söylemez, se 
�-Yapılan dua reddedilmez, 
                �-�- 
�-Ya haram yerse? 
�- Haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz. Tıbben de 
kanıtlanmıştır. Kan değişimi kırk günde tamamlanır. Şu 
vücudumuz ne çekiyorsa dilimizden çekiyor. 
 

�- Đslamiyeti yaşayanın kalbi yumuşak toprağa benzer, 
Đslamiyeti yaşamayanın kalbi ise sanki bir taşa benzer. 
�-Yağmur her yere aynı yağar toprağın kalbine işler 
gider, taş ise üzerine yağan yağmuru kabul etmez sıyrılır 
gider. Đnsanlara anlatılan dini nasihatte böyledir kiminin 
kulağına girer yer eder, kimisi de dinler ama hiç içine 
işlemez ve istifade edemez. Kafalarda  böyledir 

 

 
         Taş kafa. Boş kafa. Hoş kafa 
 
KAÇTÜRLÜ KAFA VARMIŞ     (BĐR KISSA) 

               
�-Bir şehrin mezarlığını başka bir yere nakledilmesi icab 
etmiş. Orada bulunan bir Allah dostuna bu hususta bize 
yardımcı ol derler. O muhterem zat mezarlığa gider, çıkarılan 
kafa taşlarına elindeki değnekle kontrol eder. Her kafa tasına 
elindeki değneği sokmaya çalışır. Kafatasının birine sokar, 
değnek tası deler geçer. Başka birine sokar, değnek yarı yere 
kadar girer. Üçüncü kafatasına sokmak ister, hiç girmez. 
Böylece bu çıkaılan kafa taslarını üç kısımsa ayırır.  Bunların 
hepsini taşımayın, sadece şu değneğin yarıya kadar girdiği 
kafa taslarını taşıyın der. Bunun sebebi nedir, ey Allah dostu 
diye sorarlar. Şöyle cevap verir; üç türlü kafa vardır. 
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�-Değneğin hiç girmediği taş kafa, hiçbir nasihat almamış, 
nasihat dinlemiş, kafasına hiç bir şey girmemiş. Ondan hiçbir 
fayda olmaz, taşımaya da değmez, onu atın çöpe gitsin der.  
Değneğin bu yandan girip öbür yandan çıkdığı kafatası ise 
boş kafa. Çok nasihat dinlemiş ama bir kulaktan girmiş öbür 
kulaktan çıkmış, taşımaya değmez onu da atın çöpe der. 
Değneğin yarı yere kadar ancak girdiği kafatası ise hoş kafa. 
�-O ne duydu ise onu hıfzetmiş ve Allahın emirlerini tutmuş   
amel etmiş. Đşte böyle kafaları öbür mezarlığa taşıyın der. 
�-Bu kıssadan da anlaşıldığına göre kafaları boş taşımayalım 
 o allahımızın emirlerini hep aklımızda tutalım hem 
emirlerine  de uyalım. 
 
   GÖRÜLMEYEN KUVVET NASIL BĐRŞEY ? 
 

�- Bazıları Allah bana yardım etmedi diyenler var 
�- Allah yardım etmese, sen olabilir miydin? 
�- Allah yardım etmese, sen büyüyebilir miydin? 
�- Allah yardım etmese, sen yürüye bilir miydin? 
�- Allahın izni olmadan kuşlar kanat açamaz. 
�- Bulut rahmet saçamaz, dalda yaprak açamaz. 
�- Canlı nefes alıp veremez. 
�-Bazı güç kuvvet vardır, yardım vardır gözle görülmez. 
�- Misal rüzgar dağları yıkar, binaları yıkar. 
�-Onu gözle göremezsin ancak yaptığı işlerle var olduğu 
anlaşılır. Đşte Allah’ımızın var olduğu ve sana yardım ettiği 
seni bir damla necis sudan kocaman bir insan yapması 
kanıt olarak yetmez mi. ? 
 
 
       KALPLER, ZĐKRULLAH ĐLE TATMĐN OLUR 

 

�-"Đnsanın vücudunda bir et parçası vardır. Eğer o ıslah 
olursa, bütün vücut ıslah olur. Eğer o fesada uğrarsa, 
bütün vücut fesada uğrar. Dikkat edin o da kalptir.”  
                                                                                                                                     (Müslim)"  
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�1�
َא����� ! َ ّ ����כ��� א����7 א���� ����כ��� א� ���7��������X א���,��A'�ب�َ ���P���'�A�K ����X����א�(�)�'�א� و� ُ ُ ُُ ْ ُ ُّ ِّ َِ َْ ُ َْ َِ ِٰ ّٰ ِّ ِْ ِْ ِِ َِ َ : ْ ُ ُ َ َُ ٰ 
 

�-Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain 
olanlardır. Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle 

mutmain olur.                                             RAD  28 !   
 

�-Seni yaşatıp hayata bağlayan kalbi bir dinle. Her atışında 
Allah Allah Allah der. O Allah derken acaba sen ne haldesin, 

gözün nerede, gönlün nerede? Uyanık ol ey müslüman. 
 

�-Đmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki: Allah’u Teâlânın 
�-emirlerini yapmamak kalbin bozuk olmasındandır. 
 �-Kalbin bozuk olması, dine tam inanmamaktır. 
�-Đmanın alameti, dinin emirlerini seve seve yapmaktır. 
�- [Namaz kılmayıp günah işleyen kişilerin, (Benim kalbim 
temiz, sen kalbine bak) demeleri ne kadar yanlış olduğu buradan 
da anlaşılmakta.] 
. 
�-Kalp, sevgi yeridir. Sevgi bulunmayan kalpler ölmüş     
                                    gibidir.  

 

Beş kişinin namazı kabul olmaz; 
 

1- Kocası, kendisine dargın olan kadın, 
2- Efendisinden kaçan köle, 
3- Üç günden fazla küs duran kimsenin, 
4- Devamlı olarak içki içen kimsenin, 
5- Cemaatinin sevmediği imamın. T.G/290 
                                                       

                  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.”                                                                                                                                            1 (Hadis-i ş.) 
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Allahın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız! 

 

ْو�א����Gכ��� ُ ٰ ٰ َ�) �R�1 כ��) َ ِ ّ ُ ْ �א� �uא����X�J'�ه� و�א�ن� ��?�	�و�א� ��?����X א��Y�'�w��[ ��� ���7א� א�ن� א�������5א�ن� ��}��A'�م� כ���א�ر� ِ ٌ َ ِّ َ َُ ٌ َُ ْ َْ َٰ َّ ِ ْ َ ّ َِ ِ: َ ُ ْ ُِ ّ َ ْ ُ َ ََ : ُْ ُ َُ  
 

�-O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın 
nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan 
çok zalimdir, çok nankördür.                                          A.C. Đbrahim suresi 34 

 
�-Yüce rabbimiz kuluna, verdiğilmi nimetleri 

“Saymaya kalksanız sayamazsıznız” buyurmakta. 
 Nimet deyince sadece yediğimiz ekmek veya yemekten 

ibaret değildir. 
 

�-Yediğimiz ve içtiğimiz bir nimet 
   �-Giydiğimiz de bir nimet, 
   �-Sağlık üzerine yaşadığımızda bir nimet 
   �-Nefes alıp verdiğimizde bir nimet 

�-Soframıza oturduğumuzda soframızda çeşit çeşit 
nimetleri görüyoruz onların her birisi bir bölgeden gelip 
senin benim soframa konmuş. 

�- Soframıza Cenabı Hak rızık olarak göndermiş. 
Soframızdaki her bir nimet için ayrı ayrı şükretmemiz 
gerekmez mi? 

 

�-Bir insan doğarken ne sırtında bir atlet nede 
ayağında bir pabucu vardır. Üzerimize giydiğimiz her bir 
kıyafetimiz Allah’ın bir nimeti değimli? 

�- Bu kıyafeti bizlere nimet olarak veren Allah’a 
şükretmemiz gerekmez mi? 
   �-Hayatımızı sürdüre bilmek, bizlerin rahat nefes 
alıp verebilmemiz için oksijeni bir nimet olarak veren Allah’a 
şükretmemiz gerekmez mi? 

�-Allah’ın verdiği bu gibi nimetleri saymaya kalksak 
sayamayız. 
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                            NEFESLERĐN SAYISI 
 

ًو�א��w�O|� כ��V�� �Rء ��	�د�א� َ َ ٍَ ْ َ ّ ُ ٰ ْ َ َ ……… 

 
Her şeyi Allahımız sayı ile verir A.C. CĐN. 28 

Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine 
orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik.  A.c.19.hicr 

�Bir kişi bilimsel anlamda 24 saatte 35 bin ile 40 bin arası 
nefes alıp verir. Cin sûresinin son âyet-i kerîmesinde Yüce Allah 
her şeyi sayıyla verdiğini bildirdiğine göre bu 35 bin nefesin 
hangisini hayra, hangisini şerre harcadığını kullarına sormaz mı? 

�Đnsanoğlu çok gafil, bir geri baksan bu güne kadar ne 
yapabildin? Dün yaşanmaz, yarın ne olur bilinmez, gün bugün 
gafil olma insanoğlu. 

           
               GAFĐL OLMA 

 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Ecel denen o şerbeti, 
Elbet bir gün içeceksin. 
 

              Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Kefen denen o gömleği, 
Elbet bir gün giyeceksin. 

 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Kabir denen kara yere, 
Elbet bir gün gireceksin. 
 

Gafil olma insanoğlu, 
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Elbet bir gün öleceksin. 
Yaptıkların hesabını, 
Teker teker vereceksin. 

 
     BUNLARDA AYRI AYRI BĐRER KUL HAKKI 

 

�-O güzel Resulumuz (s.a.v.) buyuruyorlar ki 
“Cebrail (a.s) komşuluk hakkında bana öyle emirler getirdi 
ki, komşunun komşuya mirasçı olacağından korktum.” 

 

�-Diğer bir hadisi şerifinde Resulümuz şöyle 
buyurmaktadır “Komşusu aç iken, kendisi tok yatan bizden 
değildir.” 

�-Peki, mahallesinde aç varken yemeğinin fazlasını 
çöpe dökenler bizden midir? Đşte bu hak değilmi dir! 

 

�-Yine Resulumüz yoldan bir balgamı kaldıran bir 
sadaka vermiş gibi sevap alır diye müjdelerken yolları 
kirletmek veya yollara engeller bırakmak; Bu da bir kul 
hakkı değil mi? 

 

�-Çevremizdeki akarsuları, denizleri veya yeşillikleri 
kirletmek kul hakkı değil mi? 

Bu varlıklar yalnız sana mı verilmiştir. Bunların her 
birisinin kul hakkı olduğunu unutma. 

 

�- Bizden öncekiler bizlere bu güzel mirasları 
bırakmasaydılar, bizler nerede ve nasıl yaşardık ve nasıl 
gölgelenebilirdik! 

�-Bizden sonrakilere bu mirası tertemiz 
devredemezsek bu da kul hakkı değil mi? 

 

�-Yerlere tükürürken ve çöp atarken iyi düşün! Bir 
başkası bunu yaparken sana ne kadar çirkin ve kötü 
geliyorsa, sen yaparken bir başkasına da öyle zor geliyordur. 
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�-Bunların müşterek kullanım alanlar olduğunu 
unutma. 

Ortak kullanım alanlarını senin kirletmeye, bozmaya, 
kırmaya, engellemeye hiç hakkın yok. 

 
ِو�(�א� (�)�?����P א�ن� ��,����P�(�) �R�6 ����,�א������P א���� א������P כ�����و�א� ��א����7 َّٰ ِ ُ ُُ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ّ ّْ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ َ َ                                 

�w��'�ن� א���א��
َ و������F���'�u و����  ّ َ ُ ِْ َ َ َ َِ ُ �Aَ'�ة� א���� و���m כ��5א���z و���� 
�)���,�'�ن� א���� و���m כ�א�ر��Y'�ن� َ َُ ِ َ ْ ُْ َُ َ ََ َّ ِّ ُِ ِ ْ ُ َ ٰ َُ َ ٰ  
 

Namaz Kılmamak Hayrın Kabul Olmamasına Sebeptir! 
 

“Onların sadakalarının kabul edilmesine engel olan şey, 
onların Allah’ı ve peygamberini inkâr etmiş olmaları, namaza 
üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek sadaka vermelerinden 
başka bir şey değildir.                                           (Ac.) TEVBE 54 
RIZIK GENĐŞLĐĞĐ ve BEREKETĐ ĐÇĐN ON TAVSĐYE 
 

1- Namazı tadili erkan ile kılmak. Hadis- Şerifte “Bir adamı 
namazın ruku ve secdesini hafifletir (tadili erkanı terk eder) 
görürseniz onun çoluk çocuğuna acıyınız”      (Ruhul Beyan) 
Yani tadili erkanı terk eden maişet darlığına düşer, tadili 
erkana riayet eden ise maişet genişliğine kavuşur. 
 

2- Zekatını tam, hatta fazla fazla vermek. Malın şükrü mal 
iledir. Yani zekat, malın şükrüdür. Toprak mahsullerinin zekatı 
onda birdir ve “öşür” diye isimlendirilmiştir, ticari malların ve 
paranın zekatı ise kırkta birdir. Şükür ise malın artmasına 
sebeptir. Ayeti Kerimede “Eğer nimetime şükrederseniz onu 
elbette ve elbette çoğaltırım” buyurmuştur. (Sure-i Đbrahim 7) 
Yani zekat, malı hem telef olmaktan muhafaza eder, hem de 
ilahi hazineden artmasını temin eder, 
 

3- Sabah vakti uyanık olmak. Hadis-i Şerif “Sabah uykusu 
rızka manidir” (Tergib) Yani bir müslüman sabah namazını ve 
manevi ilticalarını ihmal etmemelidir. 
 

4- Vakıa suresini okumaya devam etmek. Hadisi Şerif “Kim ki 
Vakıa süresini her gece okursa ona ebediyen sefalet isabet 
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etmez, kim ki bu sureyi her sabah okursa ona ebediyyen 
fakirlik yaklaşmaz.”                      (Havassul Kuran-Đmamı Ya’fi) 
 

5- Duha namazına devam etmek. Duha namazı güneş 
doğduktan 45 dakika sonra başlayıp öğle namazına 15 dakika 
kalıncaya kadar kılınan ve en büyük fiili teşekkür olan 6 
rekatlık nafile namazdır.  
 

6- Geçim darlığı çeken ve borçlarını ödemekte zorlanan 
kimselerin Allah rızası için kurban keserek ve o kurbanı 
tasadduk ederek tıkanıklığı açmaya çalışmaları ehlullahın 
tavsiyesidir. 
 

7- Güneş doğarken 1 “Euzu”, 300 “besmele” ve 100 “salavat-ı 
şerife” okumaya devam edenleri ummadıkları yerden Allahu 
Teala rızıklandırır ve bir sene geçmeden zengin (nisaba malik) 
hale getirir.                                        (Tefcirut Tesnim Sh.18) 
 

8- Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbihatı (33 
sübhanellah, 33 elhamdülillah, 33 Allah-u Ekber) okumayı asla 
terke etmemek. Çünkü kelime-i tenzih (sübhanellah) günahları 
söküp atar, kelime-i tahmid (Elhamdülillah) her türlü nimete 
şükürdür, kelime-i tekbir (Allahu Ekber) ise kulun ibadetini ve 
tevbesini Allahu Tealaya layık hale getirir. 
 

9- Yemeklerden sonra mutlaka yemek duası yapmak. Duaya 
başlarken 3 kere “elhamdülillah” denilmesinde ki hikmet: Kul 
birinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde Cenab-ı Hak ‘Kulumun 
şükrü bana ulaştı’ der, ikinci defa ‘elhamdülillah’ dediğinde 
‘sana nimetlerimi artıracağım der, üçüncü defa ‘elhamdülillah’ 
dediğinde ise ‘kulumu affettim der. 
 

10- Nimeti israf etmemek, ayakta su içmemek, ekmek kırığını 
toplamak ve tabağı sünnetlemek. 

         Çok Manidar Sözler 
 
KĐTAP OKU KURAN OKU DUA OKU AMA KĐMSEYE   
                  LANET OKUMA 
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 ELĐN AÇ GÖZÜN AÇ GÖNLÜNÜ AÇ KÜFRE AĞZINI AÇMA. 
DAVET ET HAYRET ET.AF ET TEVBE ET AMAN    
                 ĐHANET ETME. 
DOĞRUYU BUL ALICI OL  SATICI OL BULUCU OL LAKĐN                                                            
                  BÖLÜCÜ OLMA. 
HEDEFE KOŞ  CĐHADA KOŞ YARDIMA KOŞ SAKIN ALLAHA          
                 ORTAK KOŞMA. 
EŞĐNĐ BEĞEN ĐŞĐNĐ BEĞEN AŞINI BEĞEN SAKIN KENDĐNĐ                         
                 BEĞENME. 
PARA VER ĞÖNÜL VER SELAM VER  SADAKA VER SAKIN                 
                 SIRRINI VERME. 
   
           
  . 
 
             ZEKÂT VERENE MELEKLER DUA EDER 
 

�- Allah Rasûlü (sas), zekâtı verilen bir malın artması için 
meleklerin her gün şöyle dua ettiklerini bildirir: “Her gün iki 
melek inerek, onlardan biri; ‘Allah’ım! Malını, Allah yolunda 
harcayıp infak edenin (malını bereketlendirmek suretiyle) 
arkasını getir.’ diye dua ederken, diğeri de, ‘Malı tutup cimrilik 
edenin malını telef et ya Rabbi!’ diye bedduada bulunur  
 

    DÜRRETÜL VAĐZĐNDE  GEÇEN ŞÖYLE BĐR H.Ş. 
 

�-Peygamberimiz Sav. zekat ayeti geldiğinde, ey insanlar 
zekatınızı verin zekat malınızın kalesidir. Zekatı verilen mala 
hiçbir zarar gelmez dedi yine Peygamberimiz.‘Mallarınızın 
zekatını vermekle malı koruyucu kale içine alınız’ 
�- ‘Sadaka vermekle hastalara şifa arayınız,  bela gelişine karşı 
dua ve niyazla karşılık veriniz’.  
�-Bu hadisi duyan hristiyan gider malının zekatını öder. Ortağı 
Mısır’a ticaret için gitmiştir. Eğer Muhammed bu sözünde doğru 
ise malımda, ortağımda korunmuş olur. 
 O zaman Müslümanlığı da kabul ederim der.  
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�-Eğer yalanı meydana çıkarsa kılıçla karşısına çıkarım ve 
onunla vuruşurum dedi. O anda kafileden bir mektup gelir. 
Mektup da şöyle der, hırsızlar yolumuzu kestiler. Malımızı, 
elbisemizi her şeyimizi soydular diye haber gelir. 
 �- Hıristiyan bu duruma çok üzülür. Daha sonra ikinci bir 
mektup gelir, üzülme, sıkılma biz kafilenin arkasında 
(develerimizi sulamak için) bulunuyorduk. Hırsızlar onları  
soydular, biz tüm mallarımızla birlikte selametteyiz. 
Hıristiyan da bu mektubu okudu ve o anda o peygamber haklı ve 
doğrudur dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ’e gelir ve kendisine  
�-Đslamı anlatmasını ister. Daha sonra da iman eder, Đslam ile 
şereflenir. 
 

  . 
. 
   ALLAHTAN BAŞKA DOST EDĐNEN NEYE BENZER 
    

�- (Allah’tan başka dost edinenlerin hali, kendine yuva 
yapan örümceğin durumuna benzer. Halbuki evlerin en 
çürüğü örümcek yuvasıdır. Keşke bunu bilselerdi.) [Ankebut 41] 
 

�- (Đki müslüman karşılaşıp müsafeha (tokalaşma) ederlerse, 
Allahü teâlâ, bunların dualarını kabul eder. Ellerini 
birbirinden çekmeden önce günahlarını affeder.)    [Bezzar]                               
 

�- (Đki müslüman karşılaşıp, selamlaşıp müsafeha eder ve bir 
de bana salevat-ı şerife okursa, anadan yeni doğmuş gibi 
günahları temizlenir.                                                 [R.Nasıhin] 
 

�- Ya Ali, cahillikten daha kötü bir fakirlik, akıldan daha 
faydalı bir servet, bencillikten daha korkunç bir yalnızlık 
ve istişareden daha iyi bir yardımcı yoktur; hiçbir akıl da 
tedbir almak kadar yararlı değildir. Güzel ahlak gibi soy sop 
ve şükür gibi de ibadet yoktur. 
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�- Resullulah s.a .v.  Ya Ali, sözün afeti yalan, ilmin afeti 
unutmak,  ibadetin afeti ihmalkârlık, cömertliğin afeti 
minnet, yiğitliğin afeti zulüm, güzelliğin afeti bencillik 
ve soyluluğun afeti ise onunla övünmektir. 
 
  BU KISSA  SABRIN VE TAKVALIĞIN DERSĐ OLMALI  
 
 �-    Đmamı Azam hazretleri ile bir zat tartışma esnasında hasmı 
Đmam-ı Azam’a bir tokat vurmuş. Bunun üzerine imam-ı Azam 
sinirlerine hakim olarak şöyle demiş:  
�-" Senin bu hareketine aynı ile mukabele edebilirdim ama 
etmeyeceğim. Seni halifeye şikayet edebilirdim, bunu da 
yapmayacağım. Seni Allah’a havale edip ahirette davacı olmayı 
ve hakkımı almayı dileyebilirdim fakat bunu da yapmayacağım. 
�-   Sadece sorulursa Cennet’e sensiz girmek istediğimi 
söylerim.” Demiş. Đmam-ı Azam’ın bu hassasiyeti karşısında 
adam duygulanmış ve ağlayarak eline kapanmış.  
�-Đ.Azam, “Ağlamana hiç gerek yok ben seni baştan zaten 
affetmiştim.” diyor. Böylece Đmamı.Azam hasmına hem büyük 
bir edep ve hoşgörü dersi veriyor, hem de onu vicdanen mahkum 
ederek intikamını fazlası ile alıyor. Bu bizlere sabır dersi dir. 
 

     HERGÜN ĐŞLEDĐĞĐMĐZ ŞU ÖNEMLĐ SEKĐZ ŞEY 
 

Allahın kırmızı ışığını, yani hududunu geçme 
Yaptıkların şu sekiz şeyden biridir, bunları da iyi bil 
  �-Farz �-Vacip�--Sünnet�- Müstehab 
  �-Mubah�--Haram�--Mekruh�-  Müfsit 
Her gün bunların birini veya bir kaçını işliyorsun amma, 
Allah bunların hangisinden razı, hangisinden razı değil 
biliyor musun? Ne yaptığını bilmek her kulun üzerine bir 
borçtur. 

� (TALEBÜL ILMĐ FARĐZATUN ALA KÜLLĐ MÜSLĐMĐN 
VE MÜSLĐMETÜN) 

� TALEBÜL HELALĐ FARĐZATUN ALA KÜLLĐ 
MÜSLÜMĐN VE MÜSLĐMETĐN 
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�- Çünkü Kuran’ı Kerim ve hadisi şeriflerde ilim 
öğrenmek ve helal rızık talep etmek müslüman olan kadın ve 
erkeğe farzdır.                                                  ( H. ş  MÜLTEGA ) 

Onun içindir ki misal olarak ben Türkiye Cumhuriyetinde 
yaşıyorum ancak yasalarını bilmiyorum demek mazeret 
midir? Dinimizinde müslümanlara uyması gereken kurallar 
koymuş. Ben müslümanım ama müslümanlığın emrini 
tutmam, tanımam deme hakkın yok. 

� Müslümanı uyarmak ve bilgilendirmek için altı yüz 
sahifelik Kuranı Kerim gelmiş milyonlarca hadis şeriflerle o 
güzel peygamberimiz bizleri uyarmış. 

 

‘’HELALI  BĐLDĐREN KURAN, 
HARAMI BĐLDĐREN KURAN, 
KIYAMETTEN BĐLDĐREN KURAN 
DAHA SANA NE DESĐN BU KURAN’’… 
 

                                      MĐSAL 
�- Namaz kılma, oruç tutma, zekat verme, hacca gitme, Farz 
Kuranı Kerim kesin hükümlerinden olan, uymamız gereken 
bir emirdir ana babaya itaat etme ve içki içmeyi yasak etme 
gibi bunlardan herhangi birini hafife alma veya inkar etmek 
insanı uçuruma götürür yani cehenneme götürür. 
                                   VACĐP 
�- Farz ile sünnetin arasında uymamız gereken bir 
emirdir. 
                                   SÜNNET 
�- Peygamberimiz (SAV) yaptıkları ve bizlere tavsiye 
ettikleridir ki Kuranı Kerimin emirlerinin açıklamasını ve 
uygulamasını Peygamberimiz (SAV) açıklamış. 
Peygamberimizin, yaptıklarını ve hadisi şeriflerini 
müştehidler yani mezhep imamları açıklamış. 

  
 �-Misal bizim mezhebimiz Đmanı Azam hazretleri gibi 
imamlar hadisi şeriflere açıklık getirmiştir. 
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   Eğer biz Resulümüzün sünnetine uyar onun tavsiyelerini 
yaparsak ancak o zaman mahşerde ondan şefeat 
dileyebiliriz. 

 

                             MÜSTEHAP 
 

�- Müstehabın hükmü: Đşlenmesinde sevap olup, terkinde 
günah olmamasıdır.Kuşluk namazı, teheccüd namazı, 
nafile oruçlar ve nafile sadakalar gibi. 
 

                                        MÜBAH 
 
�- Mübah; Yapılmasında sevap olmadığı gibi, terkinde de 
günah olmayan işlerdir. Yemek, içmek, oturmak, kalkmak 

gibi                            HARAM 
�- HARAM Kuranı Kerim kesin hükümlerinden olan 
uymamız gereken bir emirdir. 
Din kurallarına aykırı olan, dini bakımdan kesinlikle 
yasak olan şeyleri açıklayan bir emirdir. 
                                                 

                         BEREKETĐ ENGELLEYEN 
           FARKINA VARMADAN ĐŞLENEN GÜNAHLAR 
  
1- Allahın varlığı hakkında insanda meydana gelecek en ufak bir 
şüphe ve tereddüt etmek. 
2- Cenab’ı Hakka analık, babalık veya oğulluk isnad etmek. 
Haşa "Allah Baba" demek veya "Her şeyi yaratan Allah ama 
Allah’ı yaratan kim" (!) gibi 
3-Peygamberlere günah isnadında bulunmak 
4- Meleklerden herhangi birini inkar etmek. 
5- Hakkında ayet olan herhangi bir mucizeyi inkar etmek 
6- Mirac hadisesi gibi mucizeleri inkar etmek. 
7- Kur’an-ı Kerim’in bir ayet veya bir cümlesini inkar etmek. 
8- Kabir sualini ve azabını, öldükten sonra dirilmeyi inkar 
etmek  
9- Hesap gününü, sıratı, mizanı, cennet cehennemi inkar etmek.  
10- Cennet nimetleri veya Cehennemin azabını inkar etmek. 
11- Herhangi bir farzın bir cüz’ünü veya tamamını inkar etmek, 
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12- Faizi, insan öldürmeyi, günah ve haram kabul etmemek... 
13- Haramlardan birini helâl addetmek 
14- Bir mü’mini küfürle suçlamak. 
15- "O adam peygamber olsa gene inanmam" demek. 
16- "Peygamber gelse gene kabul etmem" demek. 
17- "Allah olsan ne yapabilirsin sen bana" demek. 
18- "Allah’ımı inkar edeyim bu böyle" demek. 
19- "Ne olur şu güzelim şarap haram olmasaydı" demek. 
20- "Namaz kılmam, kılmayacağım" demek. 
21- Küfrü söylendiğinde onu gülerek karşılamak. 
22- Allah’a (cc) peygemberimize ve peygamberlerden herhangi 
birine, dine veya kitaba sövmek. 
23- Ağza veya göze sövmek, küfretmek. 
24- Herhangi bir sünneti işleyene "sana hiç yakışmamış" demek. 
(Mesela sakal ve bıyık) 
25- "Peygamber gelse kararımdan beni caydıramaz" demek.  
26- "Bu işin inşallahı, maaşallahı yok artık" demek.  
27- " Küfrün adını günah koymuşlar, böylesine küfür sevaptır" 
demek.  
28- "Oruç tutup namaz kılmak neye yarar benim kalbim temiz" 
demek ve farzları hafife almak.  
29- Hastalanmayan birisine: "Seni Allah unuttu" demek.  
30- Gelecekten haber vereni doğru söylüyor demek.  
31- "Eğer bu işi ben yapmış isem kâfirim olayım" demek.  
32- "Allah’ın hiç işi kalmamışta bu gibi şeyleri mi yaratıyor" 
demek.  
33- "Allah falan kuluna şu kadar veriyor bana ise şu kadar 
veriyor. Bu adalet midir" demek.  
34- "Eğer Allah cenneti bana verse, sensiz girmem" demek.  
35- "Falan kimse ile cennete bile girmem" demek.  
36- "Falan kimse kıble olsa o tarafa yüzümü çevirmem" demek.  
37- "Ramazan bitti, artık namazı rafa koydum" demek.  
38- Alim kıyafetine bürünüp alimi çirkinlikle taklit etmek. 
39- Boşanma hakkında : "Ben talak malak bilmem" demek.  
40- "Hırıstiyanlık, Yahudilikten daha hayırlıdır" demek.  
41- "Allahü Teâlâ falan kimseyi vaktinden evvel öldürdü demek. 
42- Yabancı kadına bakıp da : "Güzele bakmak sevapdır" 
demek.  



 90 

43- Ahiretten bahseden kimseye, "Oradan haber veren kim? 
Oraya gidip gelen var mı?" demek günahdır. 
 

                                   MEKRUH 
Tahrimen mekruh: Vacibin terkidir. Harama yakın olan 
mekruhtur.Bunları kasıtla işleyen günahkâr olur. 
 
Tenzihen mekruh:  Mubah, yani helal olan işlerine yakın 
olan, yahut, yapılmaması yapılmasından daha iyi olan 
işlerdir. 

MÜFSĐD 
 

�- Başlanmış bir ibâdeti bozan ve iptâl eden şeydir. Müfsidin 
özürsüz, kasten yapılması günâh sayılır. Hatâ ile, sehven 
meydana gelmesinde ise günah ve azab yoktur. Namaz içinde 
kendisini alamayıp gülmek gibi. 

.             
                              HAYRA DAVET 
                  

     ����- Mümin kardeşim; yerin göğün tehlike çanlarının 
çaldığı, yerler de Đncillerin, gökler de internetlerin zehir 
kusmakta olduğu,bu günlerde dünyanın ekonomik sıkıntı 
içinde kıvrandığı ve Türkiye’de ise geçim sıkıntısından her 
dört aileden birinin boşandığı veya boşanmak üzere olduğu 
şu asırda bu kervana seninde katılma zamanın geldi de 
geçiyor bile.  
    

����-Geçim darlığı yüzünden kanaati öğrenmemiş, dinimizi 
bilmeyen, yuvasını yıkan, yoksulluğu görmemiş, canından 
bıkmış veya para uğruna dininden çıkmış olanları hep 
görüyor ve duyuyoruz. Đşte tüm bunlar din eğitimi 
noksanlığından ileri geliyor. 
       
 ����--Onlara dinimizi öğretmenin,  imkânı olan her 
Müslüman’ın vazifesi olduğuna inanıyorum. 
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����- Böyle zor günler geçiren birinin eline şu kitapçığımız 
geçmiş olsa o, kanaati, israfı, haramı günahı öğreneceğinden 
yuvasını yıkmaktan vaz geçebilir. Böylelikle o kişilere 
dünyanın en büyük iyiliğini yapmış olursun. 
     
   ����--Bu kitapçığımız da 79 çeşit büyük günahlar, haramlar, 
helaller, konuları geçmektedir. 
����-Misal; birkaç arkadaşına çay ısmarlamış sayıver. Hatta 
cenaze, mevlit ve özel toplantı günlerinde dağıtacağın iki 
putur şeker yerine bu kitapçıktan dağıtarak, hem sevap 
alırsın, hem de bir hatıran kalır. 

 

   YEGÂNE GAYEMĐZ DĐNĐMĐZE    HĐZMETTĐR     
 
 
                                   SON NASĐHAT 

    
����- Kıymetli Mü’min Kardeşim! 

Bu kitapçıkta, Mevlâ’mızın emirlerini Ayet-i Kerîme ve Hadîs-i 
Şeriflerden bazılarını hatırlatarak sizlere yardımcı olmak istedik. 
����-    Kâinatın efendisi Peygamberimiz (Salâtu selâm üzerine olsun) 

bizlere iki emânet bıraktığını belirtmiştir. Bunlardan birisi 
Kur’ân-ı Kerîm, diğeri de Efendimizin sünnetidir. Kim bu ikisine 

sımsıkı sarılırsa onun yolu Allah’a ulaşır. 
����- Halk arasında bir kısım dedikodular dolaşmaktadır. Örneğin, 
sahih hadislerin sayısının sadece 8 adet olduğu gibi. Bu iddiaları 
öne sürenlere sorunuz. Efendimiz peygamber olarak 23 yıl süren 
peygamberlik süresi içerisinde sadece 8 adet hadis mi dile getirdi? 
Yine bu iddia sahiplerine sorunuz. Kendileri bir günde kaç farklı 

konu konuşmaktadır? 
����- Allah yolunda hizmet amacıyla Orta Asya’dan, Horasan’dan, 
Bağdat’tan, Hindistan’dan, Basra’dan kalkıp o günün zor şartları 
altında yaya, deveyle veya gemiyle aylarca hatta yıllarca o sıcak 
çöllerde Hadîs-i Şerîf toplamak için ilim adamları ne zahmetler 

çekmiştir? Zaman zaman en doğru kaynak için 55 defa o mübarek 
yerlere gitmekten çekinmemişlerdir. En zayıf dedikleri Ebû 

Hureyre (r.a.) dahi her bir hadis rivayet ederken gözünden bir 
fincan dolusu yaş akıtmıştır. 

����- Đşte bu kadar ciddiyetle toplanan hadislerin çoğunun zayıf, 
sadece 8 adet olduğunu iddia etmek kimin haddinedir? Bu iddialar 

uydurma, kötü niyet ve amelsizlikten başka bir şey değildir. 
Kötü niyetli kişilere bir misal vererek cevaplıyacak olursak; 
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Misal : “����- Bir binayı göz önüne alın. Binayı yaparken, önce 
temelini, sonra duvarını,daha sonradan da çatısı yapılır. O binayı 
sökmek istediğinizde bunun tersi yapılır. Önce çatısı sökülür, sonra 
duvarı sökülür,daha sonra da temeli sökülür. Dinimizi zayıflatmak 
isteyenler çatıdan başlayıp, önce müçtehit, yani mezhep imamlarını 
devre dışı bırakmak suretiyle, ondan sonra binanın duvarı olan 
Hadis-i şeriflerin bazısına inanıp bazısına inanmayarak duvarı 

bertaraf etmek ve dinimizin temeli olan Kur’âna dil uzatmaya bile 
çekinmeyen kötü niyetli kişiler her zaman da olduğu gibi bu 

zamanda da yine zehirlerini kusmaktadır. 
����- Uyanık ol Ey Müslüman! 

Şuurlu ol ve dinine, imânına sahip ol! Gayemiz Cenab-ı Haktan bu 
gayretimizin kendi rızasına ve günahlarımızın bağışlanmasına 
vesile kılmasını niyaz ederiz                       

                           
                     ĐŞĐN ASLI  ŞÖYLE    

ALLAHIMIZ KULUNU BĐLĐR GÖRÜR KULU       
YALVARIRKEN DUYAR VE KARŞILIK VERĐR. 

,����-Ona göre Allahın gördüğünü ve duyduğunu düşünerek, 
dua edip ona teslim olmak ,����-bin defa günah işlesen,  bindefa 
tövbe etsen ,bindefa tövbeni bozsan, yine o allahın kapısına 
gel, başka gidecek kapıda yok seni ebedi bağrına basacak 
allahdan başka bir sadık dostda yok. bakara 257.de( kulumu 
karanlıktan aydınlığa çıkarırım) diyen mevla. unutmayalım 
ki her zifiri karanlığın sonunda  bir aydınlık vardır tıpkı tan 
yeri ağarır ken ışğın önünden basan karanlık gibi 

,����-Đşde rabbim kuluna sana bana en yakınımız ve 
duamıza icabet ettigine delil ayeti kerimesi 
����- Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben 

çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine 
karşılık veririm. O halde (kullarım da) benim davetime 
uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar                            
                                                                                       A.C.BAKARA186   
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GÖNÜL ĐNCĐLERĐ YAYIN 
 

Çatal Çeşme Sok. Üretmen Han. 27-29-z-7 
Tel (212) 528 55 40 -- 0505 443 87 98 

                                          Cağaloğlu- Đstanbul  
                            Web Adresi www.gonulincileri.com 

      
 

             KĐTAPÇIĞIMIZDAKĐ KAYNAKLAR 
 

KURANI KERĐM DĐYANET VAKFI  MET NĐ  VE 
TERCÜMESĐNDEN 

Kur’an-ı  
Buharî  
S. Tirmizi               
Sahih-i Müslim     
E. Davûd               
S. Mace                 
Tergib ve 
Terhib    
El müsned             
Camiü’s sâğir        
Kütübü sitte           
Taberî         
 

Meâli  
Hadis kitabı  
Hadis kitabı 
Hadis kitabı 
Hadis kitabı 
Hadis kitabı 
Hadis kitabı 
Hadis kitabı 
Hadis kitabı 
Hadis kitabı 
Tefsir kitabı 
 

        
 
13 
 6  
 8    
16   
10 
 7   
 6   
 4    
18  
 6    

 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
Cilt 
 

                
                 KĐTAPÇIĞIMIZDAKĐ KISALTMALAR 

A.C.  Ayet-i c. ……... = Kur’an ayetleri 
H.Ş.    ……………….= Hadisi şerif 
K.S.   ………………. = Kütübü sitte hadis kitabı 

 
 
BU KULLANDIĞIMIZ KAYNAKLARA EMEĞĐ GEÇEN 
HERKESE AYRI AYRI ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.  
 VEFAT EDEN LERE ALLAHDAN RAHMET DĐLERĐM EMEĞĐ 
GEÇEN HERKES DEN ALLAHIMIZ RAZI OLSUN YOLDAŞI 
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ĐMAN ŞAHĐDĐ KURAN ŞEFAATCISI MUHAMMET ALEYHĐS 
SELAM OLSUN.       ………………. AMĐN 

 

SORSAN SANKĐ HĐÇ KUSURU YOKMUŞ 
Bazı kendini temize çıkarmak  isteyenler şöyle söylerler. 
����- tek kusurum içki içerim der. haram 
����-tek kusurum oyun oynuyorum der. haram A.c  Maide 90 
����- tek kusurum namaz kılamıyorum der.        gü,nah 
����- tek kusurum kapanamıyorum der.               gü,nah 
����- tek kusurum sigara içiyorum der. .                           A.c.  ĐSRA 27- 
Böyle diyenlere sormak lazım sen daha ne yapacaksın 
����- (Avret yerlerinizi örtün! Yalnız iken de Allahü Teâlâdan hayâ 
edin!)                                                                              [Tirmizi]  
bukadarı sana yeterde artar.  
����-Benim tek kusurum dediğin içki Kuranı Kerimin üç yerinde 
yasak edilmiş. 
����-Tek kusurum dediğin namaz Kuranı Kerimin 83 yerinde 
emredilmiş 
����-Kusurum oyun dediğin ise Kuranı Kerimde Allahımız  onun 
şeytan işi olduğunu bildirmekte 
����-Benim tek kusurum sigara dediğin ise zararını adedi henüz 
daha yeteri kadar açıklanamayan bir zararlı , aynı zamanda 
israfdır.israf ise kuranımızda haramdır. 

����-Tek kusurum örtünememe dediğin hem Kuran ı Kerimde  (AHZAP 59)  
Hemde hadisi şeriflerde, haram olan kesin hükümdür. 
����-Bunları hafife almak bile günahtır.  işte ayeti kerimeler. 
    

����-Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak 
şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; 
umulur ki kurtuluşa erersiniz.                       A.c  Maide 90 
����Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; 
şeytan ise Rabbine karşı nankördür 

����- (yalnızken de, avret yerinizi açmayın! Çünkü yanınızdan hiç 
ayrılmayan [hafaza] melekler vardır. Onlardan utanın ve onlara 
saygılı olun.)                                                          [Eşiat-ül-lemeat] 
                    

KIKAN KĐTAPLARIMIZ 
 

1-GÖNÜL ĐNCĐLERĐ (ŞĐĐR) 
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2-ALLAH’IMIZIN 101 EMRĐ (NAMAZ) 
3-BĐZĐ BEKLEYEN ZOR GÜNLER 
4-ALTIN HAYAT (KUTLU DOĞUM) 
5-EŞLERĐNE KARŞI ERKEKLERĐN        
VAZĐFESĐ 
6-HANIM KARDEŞLERĐN VAZĐFESĐ 
7-NAMAZ KILAMIYORUM DĐYENLERE... 
8-KUR’AN-I KERĐM’ĐN DÜŞÜNDÜRÜCÜ 
   VE ÜRPERTĐCĐ AYETĐ KERĐMELERĐ 
9-CENNETĐN MĐRASÇILARI KĐMLER 
10.GEÇĐM DARLIĞI KĐMLER ÇEKER 
11-YASĐN-Đ ŞERĐF VE (ĐLMIHAL) 
12-101 SORU 101 CEVAP (CEP ĐLMIHAL) 
13-YASĐN-Đ ŞERĐF (CEP BOY) 
14-GÖNÜLDEN GÖNÜLE ĐNCĐLER (CEP ŞĐĐR) 

 
                                HANĐ REÇETE 

 
 �-  Ey insanoğlu şu kısacık ömür için 

hastalandığında kapı kapı dolaşıp en iyi doktoru ve en 
iyi reçeteyi arıyorsun da, çalışıp çalışıp kazanamıyorsan 
bu bereketsizliğin sebebini niçin aramıyorsun .    

 

               .����- .����- .����- .����- .����- 
 

.����- Bandrol Uygulamasına Đlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.Maddesinin 2. 
Fıkrası Çerçevesinden Bandrol Taşıması Zorunlu 
Değildir. 
 
�- Ey müsliman sen çalışıp çalışıp kazanamıyorsan. 
Kazanıp da hayırını bereketini göremiyorsan. 
       Bunun sebebini hiç araştırdınm: 
            

. 
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   BERKET VE  RIZK NEZAMAN DAĞITILIR ? 

Hiç unutmayınki Seher vakti duaların en çok kabul 
olduğu ve rızıkların dağıldığı saatdir.Eğer işinin aşının 
ürününün ömrünün bereketli olmasını istersen, seher vakti 
uyanık ve ibadette ol, bu berekete bir misal verelim, 

����- Koyunlar tek tek doğurduğu halde sene boyu 
etlikler, adaklar ve her yıl kurbanlar kesildiği halde, 
binlerce sürü halinde çoğalıp gitmektedir. Sebebi nedir 
dersiniz.                      

 ����- Köpekler ise her doğumda dört, beş, altı, yedi, 
sekiz gibi çok doğurdukları halde koyun gibi bereketli 
olmaz koyun gibi sürüsüde yoktur…...   
           ����- Sebebi şu dur, seher vakti köpekler uyur 
koyunlar ise ayaküstü ibadettedir. Koyunu olana veya 
koyun güden birine sorarsanız daha iyi öğrenirsiniz 
sürünün içinden en az iki tanesi nöbettedir. 

����- Nöbette ayakta tespih etmektedir o koyun 
yorulup da tam dizlerini bükerken, diğer iki koyun ibadet 
için ayağa kalkar ve bu sürü böylelikle sabaha kadar 
ibadet eder. Ve seher vakti koyunlar uyanıktır. 
  Not: Bu konuyu yazarı olarak ve koyun güden biri olarak 
bizzat şahit olduğum bir konudur. 
 
                 ����Gönül gözü görmeyenin 

    ����Can gözü ona neylesin 
    ����Dünyada Allah demeyen dil 

                    ����Mahşer gününde ne söylesin   
 

HELALDAN OLUR ĐSE HAREKET ORDA OLUR ĐŞTE BEREKET 
 

 
TEK KURTULUŞ YOLUMUZ VAR ODA TÖVBE 
  
����Allah, yetmiş yıllık mesafede genişliği olan bir tövbe 
kapısını batıdan açtı. Güneş oradan (batıdan) doğana 
kadar bu kapı kapanmayacaktır       (Ramuz’ül Ehadis)      3994 


