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ÖN NASĐHAT 
Ey Allah’ın dostunu seven dostlar!... 

    

����-Şunu iyi bilelim ki Sevgi ile  
hallolmayan hiçbir iş olmaz.  
Hele hele bu sevgi  Allah ve 
Peygamber sevgisi ise.  
����-Üç kişi bir kişiyi zor zabteder. Ama 
sevgi karşısında insan kendini ateşe 
atar. Hatta (Allah korusun!) sevgi 
karşısında canına kıyar.Onun 
içindirki, 
����-Mü’min Kardeşim; 
Yerin ve  göğün kötülüklerle dolu 
olduğug gökler de  Đnternetler, yerlerde  
Đnciller alenen dağıtılmakta. Gençlerimiz 
elimizden çalınmakta. Peygamberimizin 
yerine Đsa (a.s)'ı,  Kur'an yerine Đncil'i 
sevdirerek Hıristiyanlığı aşılamaktalar. 

����-Burada her Mü'min'e  görev 
düşmekte. Gençlerimize Rasülümüzün 
sevgisini güzel adetlerini, güzel 
ahlakını aşılamamız lazım. 
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                        SEVGĐ 
 

Sevgiyle hallolur bütün müşküller, 
Sevgi hazinedir olmayan neyler? 
Güle sevgiden öter bülbüller, 
    Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
    Kalbi taş olsa da sevgiye muhtaçmış. 
 

Taht olur sevgiler gönül evine, 
Arkadaş olurlar, insan-ı kâmile, 
Yağ olur, gönülde yanan kandile, 
   Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
   Kalbi taş olsa da sevgiye muhtaçmış 
 

Ruhuna sevgiyle işler nakkaşlar, 
Uğruna aşılır dağlarla taşlar, 
Uğruna eğilir binlerce başlar,  
    Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
    Kalbi taş olsa da sevgiye muhtaçmış 
 

Sevgi karşısında kul olur şahlar, 
Gönüller aşk ile sevgi ile ferahlar, 
Sevgiyle hastalar bulur şifalar, 
    Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
    Kalbi taş olsa da sevgiye muhtaçmış 
                                                             Y.ÇĐÇEK 
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        ����-Bizi yoktan var edip yaratan  
Yüce Mevlâ’ya sonsuz hamd-ü 

senalar olsun. 
        ����-Kainatın Efendisi Muhammed 
Mustafa’ya da binlerce Salat-ü Selam 

olsun. 
    

Adı güzel kendi güzel MuhammedAdı güzel kendi güzel MuhammedAdı güzel kendi güzel MuhammedAdı güzel kendi güzel Muhammed(sav)(sav)(sav)(sav) așkına așkına așkına așkına    
    

   ALLAH(c.c) BUYURUYOR KĐ: 
 

����-Muhakkak ki Allah ve melekleri  
Peygamber'e salat ederler. 
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����-Ey Đman edenler!; Siz de O'nun      
üzerine salâvat getiriniz ve onun 
için selamet dileyin.                   Ahzab-51   
                 
 
 

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

MUHAMMED’Đ (s.a.v) SEVMEK 
 

����-Peygamber sevgisi, Cenâb-ı 
Hakk’ın affını ve mağfiretini 
kazanmanın en önemli vesilesidir.  
Nitekim Ayet-i Kerime'de  
����-Hz.Musâ'ya "Kelimullah" ,  
����-Hz.Đbrahim'e "Halilullah" dendiği 
����-Peygamberimize de "Habibullah" 
Habibullah deyimi Allah(cc)’ın 
sevgilisi anlamındadır.Diğer 
ünvanların hiçbiri  sevgili derecesine 
çıkamamıştır. 
����-Bir Hadis-i Şeriflerinde;  
Ben, Habibullah’ım. Bu, Allah’ın bana 
bir ihsanıdır, bir ikramıdır." 
buyurmaktadırlar.     Tirmizî,Menâkıb,1 
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����-Ey Resûlüm, de ki:  
“Ey  Đnsanlar, eğer Allah’ı 
seviyorsanız, gelin bana uyun ki; 
Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Allah 
gafurdur, rahimdir” buyrularak, 
bağışlanma Peygamber sevgisine 
bağlanmıştır.               Âl-i Đmrân sûresi,31 
����-  Allah(cc)’ı sevmemiz, 
Allahında da bizi sevmesinin 
ölçüsü ve şartı Peygamber 
Efendimiz(sav)’i sevmemiz ve 
O'na uymamız şarttır.  
����-Senden daha sevgili hiç bir şey 
yaratmadım. 
(Sen olmasaydın kâinatı 
yaratmazdım.)                           Deylemi                         
    

����-Peygamber sevgisi bulunan bir 
kalbi cehennem ateşi yakmaz.  
����-Peygamber sevgisi  Cenab-ı 
Hakk’ın emridir. Peygamberi sevmek 
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Allah’ı sevmek demektir. Peygamber 
sevgisi; Mü'min'i Allah sevgisine 
götürür. 
Sevgiler  hiç karşılıksız kalmaz.  

 

Peygamberimizi sevmek   Đmanın 
şartlarından biridir. 

����-Her müslümanın Peygamberimizi   
sevmesi ve tanıması için bizden 
öncekilerin yani Sahabe-i Kiram'ın, 
ecdadımız Osmanlı'nın duydukları 
saygı ve sevgi bizlere örnek olmalıdır. 
 

ِא�ن� א�������� ����� א����� �������� و������� ��א�ل� َ��
� 	�����א� �������א�ن� א�������� ����� א����� �������� و������� ��א�ل� َ��
� 	�����א� �������א�ن� א�������� ����� א����� �������� و������� ��א�ل� َ��
� 	�����א� �������א�ن� א�������� ����� א����� �������� و������� ��א�ل� َ��
� 	�����א� ������� ّ َ ِّ ّ َ ِّ ّ َ ِّ ّ َ َّ ّ ََ ّ ََ ّ ََ ّ َُ َُ َُ َُ َََ ََ ْ َْ َْ َْ َََ ََ ْْ ْْ ََ ََ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ْ ّْ ّْ ّْ ُّ َُ َُ َُ َََ ََ ّّ ّّ ّّ ّّ ِِ ِِ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ       ���� ���	 ���� ���	 ���� ���	 ���� ���	ِِ ِِ ََ ََ ّ َّ َّ َّ َ ََ ََ

ِِو���
� 	��� ���� כ�א�ن� ��%�$� #�� א�"����!�و���
� 	��� ���� כ�א�ن� ��%�$� #�� א�"����!�و���
� 	��� ���� כ�א�ن� ��%�$� #�� א�"����!�و���
� 	��� ���� כ�א�ن� ��%�$� #�� א�"����!� ِِ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ْ َْ َْ َْ َِ َِ َِ َِ َِِ ِِ َ ََ ََ ََ َََ ََ ََ ََ ِِ ِِ ّ َّ َّ َّ َ ْْ ْْ ََ ََ     �'�(�)�'�(�)�'�(�)�'�(�)ْْ ْْ ََ ََ ََ ََ     
����-Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: 
"Kim benim sünnetimi ihya ederse 
beni sevmiş olur.Beni seven 
cennette benimle beraber olur."                    
                                       Kütüb-i Sitte,4107  
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NE KADAR SEVMEMĐZ LAZIM ? 
 

����-"Sizden biriniz, beni anasından-
babasından, çoluk -çocuğundan ve 
bütün insanlardan daha çok 
sevmedikçe imân etmiş olamaz"                    
                                                       Buhâri,Đman 8 

 (S.A.V.)'Đ KĐM NE KADAR SEVDĐ ? 
 
����-Đlk Allah sevdi ona "Habibim"dedi.   
     ( "Sevdiğim" dedi. ) 
 

����-SAHABE-Đ KĐRAM 
NE KADAR SEVMĐŞ ? 
 

����-OSMANLI 
NE KADAR SEVERMĐŞ  ? 
 

����-BĐZLER 
NE KADAR SEVĐYORUZ  ? 
 

SEN SAĞOL BEN SANA KURBAN 
OLAYIM DĐYORLARDI! 
 
. 
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Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkına    
 
 

        ETĐMĐ LĐME LĐME ETSENĐZ 
 

����-  YĐNE  O RASULÜN GÖSTERDĐĞĐ 
DĐNDEN DÖNMEM DĐYEREK 
ŞEHĐTLĐK  ŞERBETĐNĐ ĐÇEN, 
 

 

 (S.A.V)'Đ ĐYĐ TANIMAMIZ LAZIM 
    

����-Allah (c.c.): "O'nu ancak alemlere 
rahmet olarak gönderdik" buyuruyor: 
����-Peygamberlik gelmeden önce 
cahiliye döneminde  bile "Emin kişi" 
yani "Güvenilir Kişi idi. 
����-O kadar haya sahibiydi ki  Ashab'a 
göre O, genç kızlardan daha haya 
sahibiydi. 
����-O, şahsi bir sebeplerden dolayı 
hiçbir kimseden intikam almamıştır.  
����-Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'yi bile 
affetmişti. 
����-Kötülüklere karşı kötülükle karşılık 
vermez, bilakis affederdi.  
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����-Yüzünden tebessüm hiç eksik 
olmazdı.  
����-"Eğer; bir kimse yumuşak 
davranmaktan mahrumsa, hayırdan 
da mahrum olur." buyurmuştur.  
                                                         Kütüb-i Sitte-1997 
����-O, insanların en cömerti idi. 
����-Çok misafirperver idi. 
����-Birisine ikram ederken inanan- 
    inanmayan ayrımı yapmazdı.  
����-Đstişareyi önemserdi. 
Ebu Hüreyre diyor ki:  
����-Rasulullahtan daha fazla 
arkadaşlarıyla istişare eden bir kimse 
görmedim. Hayatı sade idi. 
����- Đsteseydi daha gösterişli hayat 
yaşardı ama öyle ki; 
����- Yattığı yerden kalktığında 
vücudunda hasır izleri görünürdü. 
����-Ölüm döşeğinde bile şöyle diyordu;  
����-"Şayet bir kimseye karşı maddi ve 
manevi bir hatada bulunduysam,  
her kimi incittiysem, işte şahsım, 
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işte malım mülküm, kimin bende 
hakkı varsa gelsin alsın" demiştir. 
 

����-Peygamberimizin  sevgisi dünyayı 
ışıtan  bir nurdur.O nur öyle yanar ki; 
Mü'minlerin kalp sarayını ışıtır. 
 

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

ĐŞTE SEVGĐ BU OLMALI 
 

����-Uhud savaşında şehit düşen 
babası , kocası ve oğullarının şehit 
olduğunu gördüğü halde naaşlarını 
bir kenara bırakarak;"Muhammed 
nerede?"  
 

����-Diye köşe-bucak onu arayan  ve 
Peygamberimizi gördüğünde; 
����-"Ya Rasulullah!, sen sağ olduktan 
sonra diğer bütün felaketler bana 
hafif gelir." diyen Hz. Sümeyra'nın 
sevgisini bir düşünün."         
                           Siret-i Đbn-i Hişam, C.3,S.43 
����-Onun içindir ki başta Sahabe-i 
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Kiram olmak üzere bütün 
Müslümanlarda mutlaka bir 
Peygamber aşkı  vardır. 
����-Bir Mübarek sefer olsa da gitsem 
Kabe yollarında kumlara batsam, 
Hub cemalin bir kez düşümde 
görsem. 
Ya Muhammed canım arzular seni! 

diyen aşıklar var.  
 

NURLU MEDĐNE, NEDEN DENMĐŞ? 
 

����-Medine'nin "münevver" olmadan 
önceki ismi Yesrib idi.Onu aydınlık ve 
nurlu bir şehir haline getiren 
    

( ( ( ( Nurlu șehir MedineNurlu șehir MedineNurlu șehir MedineNurlu șehir Medine----i münevvere ) i münevvere ) i münevvere ) i münevvere )     
ismini almasının  sebebi; 
����-Rasulullahın buraya teşrif buyurması 
ve kabrinin burada  bulunmasıdır.Bu 
sebeple Medineye duyulan sevda ve 
hasretin altında  ona olan özlem 
yatmaktadır.    
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GÜL KOKUSU ALIYORUM 
 

����-Medineye gidiyorum, 
����-Gül kokusu alıyorum, 
����-Ben Rasulü seviyorum. 
 

Anam feda babam feda, 
Yollarına bu can feda, 
Ya Muhammed 
Ya Mustafa 
Ya Muhammed 

 

����-Medineye gidiyorum, 
����-Gül kokusu alıyorum, 
����- Candaşların seviyorum 

Benide al alyanına 
Benide al alyanına 
Ya Muhammed ya mustafa 
Ya Muhammed ya mustafa 
 

            NAKARAT 
 

Anam feda babam feda, 
Yollarına bu can feda, 
Ya Muhammed 
Ya Mustafa 
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Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

SAHABENĐN SEVGĐSĐNE BAK 
 

����-Müşrikler tarafından 
yakalanarak idama mahkum 
edilen Zeyd, darağacına çıkarıldığı 
vakit, 
����-"Şu anda senin yerinde 
Muhammed'in olmasını ister 
misin?" sorusuyla karşılaşınca 
şöyle der; "Değil onun şu anda 
burada olmasını istemek, O’nun 
ayağına batacak bir diken, gelsin 
benim yüreğime batsın" 
demiştir.                                             Taberi   
 

 93 YAŞINDA MÜBAREK ZAT’IN AŞKI 
    

����-"Đstanbul'u fetheden emir ne güzel 
bir emir, onun askeri ne güzel bir 
askerdir!" müjdesini duymuştu. 
 

����-Rum Konstantiniyye'sini (yani 
Đstanbul'u) Mü'minlere tesbih ve 
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tekbirlerle açmadıkça, kıyâmet 
kopmaz!.." 
 

����-Eyyubü’l Ensari o mübarek zat, 
Peygamberimizin bu müjdesinin 
uğruna  93 yaşında olduğu halde 
Medine-i Münevvere'den kalkarak, o 
günün zor ve zahmetli yolculuğunu 
göz önüne alarak Đstanbul'un 
surlarına  gelmişti. 
  
����-Surların çevresinde müthiş bir 
cenk başlamıştı. Savaşın devam ettiği 
günlerde Hazret-i Halid'i amansız bir  
hastalık yakalamıştı. Artık ölüm 
yatağındaydı. 
Ordunun Başkumandan'ı Yezid, 
derhal onun huzuruna koştu ve dedi: 
����-Bir arzun var mı Ey Ebâ Eyyûb, 
(r.a), kuruyan dudaklarını dili ile 
ıslatıp tane tane cevap verdi: 
 
.    
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����-Ben ölür ölmez; beni alıp tâ 
ilerilere, surların dibine  götürün ve 
orada toprağa veriniz..." Kabrimin 
üzerinde atlarınızla yürüyüp dümdüz 
yapınız. 
����-Ya Halid! Bunu ne maksatla 
yapmamızı istiyorsun? 
 

����- Maksadım odur ki; Đstanbul'u fethe 
gelen Đslâm orduları gayrete gelsin ve 
benim kabrimin, surların dibinde 
olduğunu bilsin. Bu onlara şevk ve 
cesaret verecektir.   Tecrîdu-s Sahabe,C.1/S.161 

    

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

OSMANLI ONU NASIL ANARDI ? 
 

����-Milletimizin Hz. Peygambere olan 
sevgisinin bir alâmeti olarak,  
����-Osmanlı ordusuna  şöyle isim 
verirdi. 
 Asakir-i Mansure-i Muhammediyye,  
����-Devletine ise, 
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  Devlet-i Aliye-iOsmaniyye; 
"adını vermiştir. 
����-Bu yüzden toplumumuzda, 
 asker ocağına "Peygamber Ocağı",    
����-Askerimize de Mehmetçik denir.  

Adı güzel kendi gAdı güzel kendi gAdı güzel kendi gAdı güzel kendi güzel üzel üzel üzel Muhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkına    
 

ĐKĐNCĐ MURAT NĐÇĐN AĞLIYORDU?  
 

����-Peygamberimizin müjdesine nail 
olan Fatih'in babası II.MURAD  'ın her 
üç gecede bir Peygamberimizi 
rüyasında gördüğü, eğer bu zaman 
zarfında göremezse kendisini bir 
odaya kapatarak akşama kadar 
ağladığı rivayet edilmektedir.                
                                          Hadîkatü'l Cevâmî, I, 243   
 

Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkına    
 

AYAK ĐZĐNĐ BAŞINA TAKMIŞTI ? 
 

����-Derviş Mehmet Sultan I. Ahmed'in 
başına taktığı sorgucun altına 
Rasulullâh'ın ayak resmini yaptırarak, 



 
 

17

O’nu başına taç etmiş ve üzerine 
kendi söylediği; 
����-Nola tacım gibi başucumda 
götürsem daima" demiştir. 

    

Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkına    
    

 BUNUN HEPSĐ RASULÜMÜZE SEVGĐ 
 

����-Hacc için Şam`dan çıkan biri 
yaklaşık 40 günde Medine-i 
Münevvere`ye, 50 günde de Mekke-i 
Mükerreme`ye ancak varabilmekte 
idi.Tabiki bu yorucu ve uzun 
yolculuğu; bulaşıcı hastalık riski, 
kum fırtınaları, susuzluk ve bedevi 
saldırıları ve harcanan büyük paralar 
da iyice zorlaştırmakta idi. 
 

����-Hicaz Demiryolu`nun inşasının en 
önemli amacı Hacc’ı kolaylaştırmaktı. 
Mukaddes topraklara gitmek isteyen 
Müslümanların aylar süren Hacc 
yolculuğu ayrı bir önem taşımaktaydı. 
Bunu kolaylaştırmak için. 
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Şu sevgi şu hürmete bak!... 
 

����-Cennetmekan Sultan II. 
Abdülhamid  Han’ın böyle bir aşk ile 
binbir zorluklar içinde yaptırdığı 
Hicaz Demiryolu inşaatında 2666 
köprü ve menfez, 7 demir köprü, 9 
tünel, 96 istasyon, 7 gölet, 37 su 
deposu, 2 hastane ve 3 atölye 
yapılmıştı. 
����-Medine-i Münevvereye 20 km  
yakınına gelindiğinde Peygamber 
Efendimiz rahatsız olmasın diye 
Medine’nin merkezine kadar raylara 
keçe döşetmiş ve trenin raylar 
üzerinden geçmesi ile çıkacak sesleri 
engelletmişti. 
 
����-Lokomotif, şehre yaklaştığında 
hızını keser ve yavaşça perona 
yanaşırdı. Yolcular parmak uçlarına 
basarak  trenden, edeple, hürmetle 
inerlerdi.  
. 
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����-Hicaz Demiryolu şimdi görenlerin 
içini sızlatıyor. Ama tek sevindirici 
nokta ise geçtiğimiz senelerde bir 
harabe görünümü andıran Medine 
Tren Đstasyonu’nun restore edilmesi 
oldu. 

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

ÇĐVĐLERĐ  TAHTA ĐLE ÇAKIN ? 
    

����-Osmanlı Paşalarından Medine 
Müdafii Fahrettin Paşa, Rasulullah'ın 
ruhaniyeti rencide olur endişesiyle 
Ravza’nın tamirinde çalışan ustalara 
çiviyi tahta çekiç ve araya stik bandaj 
konarak çakılmasını emretmişti.  

 

ALTMIŞ ÜÇ BASAMAK NĐYE ? 
 

����-II. Abdülhamid'in Anbariyye 
semtine yaptırdığı  her iki, minaredeki 
basamak adedinin, Peygamberimizin 
yaşadığı senelere hürmeten altmış üç 
olduğu belirtilmektedir.  
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Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

SAĞ ĐKEN MEZARA NĐÇĐN GĐRDĐ ? 
����-Sevgi uğruna Türk büyüğü Ahmet 
Yesevi  Hocamız,  Peygamberimizin 
dünyada altmış üç sene yaşadığını; 
bu âlemin ışığından, havasından, 
güneşinden, ayından, bütün kıymetli 
değerlerinden ancak altmış üç sene 
istifade etti diye onun hürmetine ona 
olan sevginin sembolü olarak, kendi 
125  yıl yaşadığı halde ancak 
ömrünün altmış üç seneden sonraki 
kısmını, bahçesine kazdırdığı  kabir 
gibi bir çukurda geçirmiştir. Târih-i Taberî                              
 

ŞAĐRLER ŞĐĐRLERĐ ĐLE SEVMĐŞ 
 

����-Yunus Emre şiirinde; 
"Canım kurban olsun senin yoluna 
Adı güzel kendi güzel Muhammed! 
����-Yine Türk şairleri selam 
göndererek; 
Ey bad-ı saba, uğrarsa yolun semt-i 
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Harameyne, Selamımı  arzeyle 
Rasulü'ssakaleyne!" demiştir. 
 

Adı güzel kendi güzel așkınAdı güzel kendi güzel așkınAdı güzel kendi güzel așkınAdı güzel kendi güzel așkınaaaa    
 

SÜLEYMAN ÇELEBĐ'NĐN SEVGĐSĐ 
 

����-"Vesiletü'n- Necat" adını verdiği 
Mevlidin, yazılma sebebi ve gayesi 
rivayete göre; Bursa Ulu Camii'nde 
imamlık yaptığı sırada kürsüye çıkan 
vaizin biri, Bakara suresinin 
285. ayetini yorumlamış; 
"Peygamberler arasında her hangi bir 
farkın olmadığını" söylemiştir. Bunun 
üzerine vaizin bu yorumunu kabul 
etmeyen Süleyman Çelebi; 
����-"Ölmedi Đsa göğe bulduğu yol 
����-  Ümmetinden olmak için idi ol'" 
beytini söylemiştir. 
����-Bu olay ve bu cümleden hareketle 
günümüzde okunan meşhur Mevlid-i 
Şerif eserini kaleme almış. Mevlid 
müellifi Süleyman Çelebi eserinde, 
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ona olan sevgisini şu dizelerle dile 
getirmektedir: 
 
����-Merhaba ey padişahı du cihan, 
����-Senin için oldu kevn ile mekan,       
����-Ermedi evvel gelen bu devlete, 
����-Kimse layık olmadı bu rif'ate. 
  
Yani Peygamberimizin erdiği 
mertebeye diğer Peygamberler 
ermedi diye onun üstünlüğünün 
olduğunu eserinde dile getirmiş.        
                                                                                                         

����-Ayağının bir tozuna bütün 
cihanı verseler almam Ey AIlah'ın 
Rasulü, Vücudunun bir kılına yedi 
kat semayı verseler değişmem Ey 
Allah'ın Rasulü! 

    

....    
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Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

SAKIN EDEPTE KUSUR ETME ! 
      

����-Şair Nabi; Hacc’a gider.Nihayet bir 
seher vaktinde Medine topraklarına 
girerler.  
Nabi, Peygamberin kabrini ziyaret 
edeceğim diye heyecanlanır, öbür  
tarafında  bir  Paşa  ayaklarını uzatıp 
yatmış uyuyor.  Bu durum Nabi' yi 
üzer. 
����-Đki cihan güneşinin bulunduğu 
topraklara geldik. Biraz sonra Medine 
şehrine gireceğiz. 
 ����-Böyle yatmak hiç münasip olur 
mu?" diye düşünür ve bu heyecanla 
dudaklarından şu mısralar dökülür. 
����-Sakın  terk-i edebten kuy-ı 
mahbub-ı hudadır bu  
Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa' 
dır bu... 
. 
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����-Nabi farkında olmayarak bu 
mısraları birkaç kere tekrarlar. 
Her tekrar edişte sesi biraz yükselir. 
Ve nihayet öbür tarafta uyumakta 
olan Paşa uyanır. 
 

����-"Nabi ne oldu, ne söylüyorsun?" 
der. Nabi de : 
 

����-Efendim, Peygamberimizin Kabr-i 
Saadetlerinin bulunduğu Medine 
şehrine geldik de, bazı şeyler 
hatırladım, bunları söyledim. 
����-Paşa da Nabi' nin heyecanına 
katılır. Abdest alıp yaya olarak 
Medine sokaklarında Ravza-i 
Mutahhara'ya doğru yürürler. Bu 
esnada kulaklarına bir ses gelir. 
Durup o sesi dinlerler. 
����-Gelen ses Mescid-i Nebevi'nin 
minarelerinden yükseliyor. Sesi 
dikkatle dinleyince,  biraz  evvel  
Nabi' nin söylediği mısraların 
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müezzin tarafından okunduğu 
anlaşılır.Đyice duygulanırlar. 
Paşa Nabi'ye şöyle seslenir; 
 

����-"Nabi bu hal nedir?"  
Nabi:"Bilmiyorum", der. 
Her ikisi de sükût ederler ve 
beraberce minarenin kapısına 
giderler Müezzin inince: 
 

����-"O minarede okudukların ne idi?"  
diye sorarlar. Fakat müezzin bir türlü 
söylemez. Ne kadar ısrar ederse de 
"Söylemem, kafamı kesseniz de 
söylemem!" deyince: 
 

Nabi  şaşar; "Allah Allah! Bunları 
biraz önce ben söyledim. 
Sana kim söyledi." 
Deyince  müezzinin tavrı ve şekli 
değişir heyecanla: 
����-"Senin ismin Nabi mi?" der. "Evet" 
cevabını alınca müezzin Nabi'nin 
ellerine, Nabi de müezzinin boynuna 
sarılır. Bu dehşetli manzarayı 
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seyreden Paşa, dayanamayıp: 
 

����-"Nereden bildin bunun isminin 
Nabi olduğunu? Allah aşkına söyle!" 
der. Müezzin rüyasını anlatır: 
����-"Efendim, akşam abdestli olarak 
yatmıştım. Biraz evvel 
Peygamberimizi rüyamda gördüm. 
“Ey Müezzin kalk . Benim 
aşıklarımdan biri benim kabrimi 
ziyarete geliyor. Şu cümlelerle 
minareden onu karşıla”  dedi. 
����-Ben de hemen kalktım. Abdest 
aldım. Peygamberimizin iltifatını 
kazanan  aşık kimdir diye düşünerek 
minarede bu beytleri okudum der.           
                      

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

O'NUN AŞKINA KÜTÜK AĞLIYORDU 
 

Peygamberimiz (sav) Mescidinde bir 
kütüğe yaslanarak Ashabına sohbet 
ederdi. 
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����-Đnsanların çoğalmasıyla 
Peygamberimiz (sav)’in daha rahat 
görünmesi için yeni bir minber yapıldı.  
����-Peygamberimiz (sav) bir Cuma günü 
hutbe vermek için yeni yapılan minbere 
çıkınca, eskiden dayandığı 'Hannane' 
isimli hurma kütüğü, mesciddeki 
Müslümanların rahatlıkla duyabileceği bir 
şekilde ağlamaya ve inlemeye başladı. 
Herkes şaşkınlık içinde bu, duruma mânâ 
veremediler. 
����-Hurma kütüğünden gelen sedâ dinmek 
bilmiyor, aksine artıyordu. Bunun üzerine, 
Âlemlerin Efendisi  minberden indi. 
Hurma kütüğünün yanına gitti ve 
mübârek elleriyle onu okşadı. O an hurma 
kütüğünden gelen ses kesildi.Ağlamanın 
sebebi ne imiş ? Efendimiz'in ondan uzak 
kalması.Yâni sevgi ve aşk acısı... Bu hâli 
gören sahâbeler de ağlamaya başladılar. 
 

����- Hattâ öyle ki, Enes bin Mâlik (r.a) 
bu olayı kastederek, ''Mescid bile 
onun sesinden sarsıldı.'' demiştir. 

....    
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Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

ZAMANIMIZIN AŞIĞINA BAK 
 

����-1938 yılında memleketi 
Konya'dan ayrılarak, onun aşkıyla 
yanıp tutuştuğu. 
"Sultanım Efendim!" dediği 
Hz. Peygamberin şehri Medine-i 
Münevvere'ye  yerleşen ve burada 
yakın zamana kadar Rasülümüzün 
aşkına hizmette bulunan 2003’te 
vefat eden Şair Ali Ulvi Kurucu 
şöyle diyordu: 
 

����-"Sevdim seni mabuduma  canan 
diye sevdim,  
Bir ben değil, alem sana hayran diye 
sevdim."                   

Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkına    
        

PEYGAMBER EVĐNE BENZEMĐŞ 
 

����-"Yaşadığım müddetçe ben 
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Kur'an’ın hayranıyım, kölesiyim, ben 
Hz. Muhammed'in ayağının tozuyum" 
diyen Mevlana ise, bir başka açıdan 
Hz. Peygamber’e benzeme 
arzusundaydı. O'nu çok sevdiği için 
bir benzerlik kurmak ister. 
����-Mevlana bir gün hanımına, evde 
kahvaltılık bir şey olup olmadığını 
sorar. Hanımı: "Kahvaltılık bir şey 
yok!" cevabını verince; Mevlana: 
����-"EIhamdülillah bugün 
Celaleddin’in evi Peygamberin 
evine benzemiş" der sevinir. 
����-Yine Mesnevi sahibi Mevlana, o 
yüce Peygamberi  anlatmakta 
kelimelerin yetersiz kalacağını 
itiraf ederek; "Meleklerin gıpta 
ettiği o zatı methedebilmek için 
felekler kadar geniş bir ağız 
isterim" der. 
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Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkına    
 

ĐŞTE BĐZĐM ACĐZANE SEVGĐMĐZ 
 

����-Beş vakit namaz içinde kılınan 
sünnetlere riayet, 
����-Dua akabinde Fatiha'dan sonra  
ona Salat-ü Selam’ın getirilmesi,   
����-Teravihte hep bir ağızdan Salat-ü 
Ümmiye okunması,    
����-Cenaze namazları öncesi ve cuma 
günleri sala verilmesi, 
����-Evlenirken "Allah'ın emri ve 
Peygamberin kavli" diye başlanılması 
bunlardan bazılarıdır. 
����-Okunan Hatm-i Şeriflerde, 
mevlitlerde, ikram edilen yasin ve 
fatihalarda, ilk önce onun ruhuna 
göndermeler...  
 

ÇĐÇEKLERĐN  ŞAHI KĐM ?  
    

����-Çiçeklerin şahı güldür. 
Peygamberlerin şahı Efendimiz 
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Hz. Muhammed’dir. Hep gülle anılır 
güle benzetilir. Örneğin; 
����-Sen bir gonca gülsün. 
����-Gül kokuyor Muhammed’im.  
����-Gül Muhammed’in gülüdür gibi. 
Şairler gülü onunla özdeştirirler ve 
onu güle benzetirler. Çünkü gülün 
güzel kokusu Rasûlümüzün 
kokusudur da ondan.Bitkilerin en 
narini çiçeklerdir, çiçeklerin en narini 
güldür, gülün en cazibelisi ise güzel 
kokan güldür. Çünkü 
o Rasûlümüzün kokusudur.  
����-Allah’ım, (c.c) o kokuyu cennetinde 
aslından koklamayı bize nasip etsin.          
AMĐN                         
 

"Kişi sevdiğiyle beraberdir.   Buhari  
     
sözünü  senet  görerek,   ona   
olan sevgimizi bir kez daha hep 
beraber haykırıyor ve diyoruz ki: 
"Salat ve selam sana olsun Ey 
Allah'ın Rasûlü!" 
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Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkınaMuhammed așkına    

 

GÜL KOKUYOR PEYGAMBERĐM 
 

Gönüllere sefa olan, 
Kamu derde deva olan, 
Bize Hak'tan ata olan, 
Sensin güzel Muhammed’im. 
Nurdan oldu Muhammed’im, 
Gül kokuyor Peygamberim. 
 

Nurlar saçan cemalinden, 
Misler kokan bedeninden, 
Hayat sunan Kevser’inden, 
Sensin güzel Muhammed’im. 
 

Nurdan oldu Muhammed’im, 
Gül kokuyor Peygamberim. 

 

Kutlu Doğum Haftası’nın daha canlı 
ve etkin geçmesi de milletimizin ona 
olan muhabbetini yansıtmaktadır. 
. 
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Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

GELDĐM YA RASULALLAH 
GELDĐM YA RASULALLAH 

����-Peygamberimizin vefatından sonra 
Peygamberimizin ölüm acısına 
dayanamayan Bilal-i Habeşi Şam’a 
yerleşir.Bir gece rüyasında 
Rasûlullah’ı görür. Rasûlullah;  
����-Ya Bilal! Bunca ayrılık yetmedi mi . 
Hala beni ziyarete gelmeyecek 
misin?" der. Bunu duyan Bilal olduğu 
yerde durabilir mi? 
 

����-Zavallı yüreği duracak hale gelir, 
heyecan içinde hemen hazırlanıp yola 
çıkar. Biricik Efendisine yaklaştıkça 
havayı koklar, taşları toprakları okşar 
ve gözyaşı döker. Issız çölleri  
koşarcasına  geçerek Medine'ye varır. 
Ravza-ı Mutahhara’nın önünde, 
 ����-Mescid-i Nebevinin duvarına 
yaslanıp gözlerinden dolu gibi yaşlar 
akıtır ve şöyle der; 
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����-Lebbeyk Ya Rasulullah.  
����-Lebbeyk Ya Rasulullah.  
����-Lebbeyk Ya Rasulullah… 
 

����-Buyur Ya Rasûlullah. 
����-Buyur Ya Rasûlullah. 
����-Geldim Ya Rasulullah. 
����-Geldim Ya Rasûlullah! 
����-Ben seni hiç unutabilir miyim?  
����-Seni Hiç bırakırabilir miyim ?  
����-Geldim Ya Rasûlullah. 
����-Đşte geldim!  

����-O yüce makamda Kur’an-ı Kerim 
okumaya başlar, hem okur, hem 
ağlar, hem okur, hem ağlar.  
Sevgilisinin kabri yanına ağlamaktan 
dermanı kesilir.Yığılıp  kalıverir. 
 

����-Ayıldığı zaman başucunda 
sevgilisinin sevgili torunları Hasan ve 
Hüseyin (r.a)’i görür.  
. 
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����-Onları gördüğünde Bilal-i Habeşi 
sevinçten ne yapacağını bilemez. 
Sanki dünyalar onun olur. 
Sarılırlar kucaklaşırlar. 
����-Yavrularım! Ne kadar da dedenize 
benziyorsunuz. Rasûlullah'ın gül 
kokulu torunları. Onun kokusu var 
üzerinizde hala.  
����-Buralarda olduğunuzu neden 
haber vermediniz? 
����-Rasûlullah'ı ziyarete geldim. Onun 
haberinin olması yetmez mi?     
����-Bu sırada Hz. Hasan: "Dedemiz 
sizi çok severdi. Acaba Onun hatırı 
için bir şey istesek yapar mısınız? 
"Bu nasıl söz?" 
����-Bu kölenizden ne emrederseniz 
yerine getiririm.  
Sizden bir kere daha dedemizin 
sağlığındaki gibi içlerimizi ferahlatan 
bir ezan dinlemek istiyoruz.Ricamız 
yalnızca budur dediler.Bilal 
"Bunu istemeyin benden.O güzel 
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Rasûlullah'dan sonra bunu 
yapamam." Deyince; 
����-"Ne olur Rasûlullah hatırı için!" 
deyince onları kıramaz. 
Bilal-i Habeşi son ezanını Mescid-i 
Nebevi’de okumaya başlar. 
Yanık ve hasret dolu sesiyle  
Allahü Ekber Allahü Ekber dediği 
zaman bütün Medine halkı Rasûlullah 
ayağa kalktı dediler. 
Eşhedü en la ilahe illallah  
dediğinde yaşlısı genci, çoluk çocuk, 
hatta yataklarındaki hastalar bile 
sokaklara döküldüler. Mescid-i 
Nebevi’ye koştular. 
Halk, o kadar coştu ki;"Rasûlullah 
yaşıyor çünkü bilal böyle ezanı ancak 
Rasûlullahın isteği üzere okurdu." 
dediler.  
����-Fakat  Bilal, ezanın, EŞHEDÜ ENNE 
MUHAMMEDÜRRASÛLULLAH 
bölümünde artık dayanamaz; Hüngür 
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hüngür ağlar o halkın  ortasında yere 
yığılıp bayılır. 
Rasûlullah geldi.Rasûlullah yeniden 
Medine’de.Rasûlullah geldi diye 
feryad figan sesleri Medineyi 
inletiyordu.Ama Bilal'in ezanı yarım 
kalmıştı. 
Sevgi sevgi sevgi işte sevgi bu 
olmalı.       Tabakat, 238; Đbnü'l-Esir  
 

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
    

 GELEN DĐLEKÇEYE BĐLE HÜRMET 
 

����-Sultan Abdülmecid Han, son        
hastalığında, yatakta  bile oturamıyor, 
hep yatıyordu. Yalnızca, mühim 
şeyleri dinliyor. Medine halkının bir 
dilekçesi okunacak denildiğinde; 
����-"Durun, okumayın, beni oturtunda 
ondan sonra okuyun." der. 
Arkasına yastık konur, oturtulur 
derki. "Onlar, Resulullah Efendimizin 
komşularıdır." 
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����-"O mübarek insanların dilekçesini 
yatarak dinlemekten haya 
ederim"der. 
"Ne istiyorlarsa, hemen yapınız" der. 
sorada, okuyunuz da, kulaklarım 
bereketlensin! buyururdu. Yine 
birgün böyle bir mektubu dinlemişti. 
Ertesi gün vefat etti.  Mirat-ül Haremeyn 
         ����-Bu inceliği düşündüğün için 
Ruhun şad olsun Sultanım… 

 

 MERHAMETĐN ZĐRVESĐ BU OLMALI 
 

����-Bir gün Rasûlümüz (s.a.v) Mescid-i 
Nebevî’de oturuyordu. Dışardan bir 
yabancı onu öldürmeye gelmişti. Elini 
öpmek bahanesiyle yanına yaklaştı. 
Peygamberimiz’in (s.a.v.) ensesine 
öyle bir pençe vurdu ki Efendimiz 
(s.a.v.) hemen kan revan içinde kaldı. 
Hemen yanındaki sahabiler “Yabancıyı 
öldürelim” dediler. Peygamberimiz 
(s.a.v) buna müsaade etmedi ve şöyle 
buyurdu: 
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 “Onun devesine buğday yükleyin” 
����-Devesini alıp giderken bir de baktı ki, 
devenin üzeri buğday yüklü. Şaşırdı ve; 
“Ben ne yaptım, bu zata  ne yaptı?" " O 
yabancı olsa olsa bu Peygamber olur” 
diyerek geri dönüp özür diledi ve 
Müslüman oldu.  
����-Đşte özü, sözü, yüzü, hareketi onun 
Peygamber olduğuna delildir. 

 

  SÖZLERĐN DELĐL 
Allah’ın birliğine, 
Kur’ân’ın indiğine, 
Nebi olduğuna, 
 

Sözlerin delil, 
Gözlerin delil, 
Hüsn-ü cemâlin delildir 
Yâ Rasûlallah. 
 

Âlemleri nurlandıran, 
Dinimiz sensin kuran, 
Kur’ân’ı ilk okuyan, 
 

Sözlerin delil, 
Gözlerin delil, 
Hüsn-ü cemâlin delildir 
Yâ Rasûlallah …...Y.Çiçek 
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YAVUZ SULTAN SELÎM AŞKI 
    

����-Yavuz Selim, Şam seferini yapmış 
sonra  onu titreten  bir emir  
geliyordu.O emir büyük yerdendi. 
Yavuz Sultan, Hasan Can’ı çağırarak; 
"Bu gece ne rüya gördün?" deyip 
sıkıştırır.  
����-Padişah’ın bu sıkıştırması boşuna 
değildir. Ancak rüyayı Hasan Can 
değil, 
 

����-Kapı ağası Hasan ağa görmüştür 
ki, ne anlatabiliyor ne de gözlerindeki 
yaşı dindirebiliyor… 
 

����-Rüya şöyledir; “Gecenin bir vakti 
Sarayın kapısı çalınır, kalabalık halde 
gelenler Arap elbiseli, Arap simalı 
nurani şahıslardır. Silah kuşanmışlar, 
ellerine bayrak almışlar. Kapının 
. 
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yanında da dört nurâni kimse 
durmaktadır.  
����-Ellerinde birer sancak vardır. 
Kapıyı vuran şahsın elinde ise 
Padişah’ın ak sancağı bulunmaktadır. 
Hasan Ağa’ya der ki;  
����-"Bizi Rasulullâh (sav) gönderdi." 
Selam ettiler ve buyurdular ki; 
����-"Yavuz kalkup gelsun, Haremeyn 
hizmeti ona verilmiştir. Bu gördüğün 
dört kimseden; şu Ebu Bekri Sıdık, şu 
Ömer-ül Faruk, şu Osman-ı 
Zinnureyndir. Ben ise Ali Bin Ebu 
Tâlip’im."  
����-"Var Yavuz Sultan Selim Hân’a 
Rasulullâh’ın bu emrini bildir”  
Sultan Yavuz, Hasan Can’dan rüyayı 
dinledikçe gözlerindeki yaş artar, 
yüzü kızarır, boynu iki büklüm kalır… 
 

����-Mısır seferine çıkmasını 
sağlayacaktır.  
. 
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Ordusu ile Mısır fethine çıkar. 
Giderken bir bağlık olan yerde 
konaklar. 
Sabahleyin bütün askerlerin 
çantalarını yoklatır hiçbir meyve 
koparılmamıştır.  
����-Bu habere Yavuz, çok sevinir. 
Sonra ellerini açarak: "Allah'ım!  
Sana sonsuz hamd-ü senâlar olsun! 
Bana haram yemeyen bir ordu ihsân 
eyledin!.." 
deyip ağlayarak duâ eder."Đşte ben, 
bu ordu ile Sinâ'yı geçerim zaferi 
kazanırım." der.  
����-O zaman Süveyş Kanalı olmadığı 
halde 9 günde Şam’dan  doğru 
giderek Sinâ Çölü'nü ordusu ile 
geçmiş ve Kızıldeniz kıyısından 
Mısır’a varmıştır. 
����-Öyle bir zor yolculuk ki Sinâ 
amansız çöl sanki.Gündüz Artı 50 
cehennem  gibi yanıyor  gece ise, 
Sibirya gibi  eksi 20 donuyor .  
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böyle değişen bir iklime sahipti. 
O sanki kumdan bir denizdi. 
����-Hele hele, çölde kaynaşan zehirli 
akrepler, yılanlar, çıyanlar, 
örümcekler ölüm saçıyordu. 
Ayakkabılar kızgın kumda kavrulup 
yakıyor, ayaklar yara bere içinde 
kalıyordu.  
����-Sık sık çıkan kum fırtınalarında 
savrulan ince kum taneleri, 
sandıkların kapağı ne kadar iyi 
kapatılmış olursa olsun. 
����-Su kırbalarının ve yiyecek 
sandıklarının içine giriyor, bu yüzden, 
Yavuz’un askerleri yarı aç, yarı susuz 
yol alıyorlardı. 
 

����-Hatta paşalar ve vezirler Sinâ 
Çölü'nü geçmek zordur, asker kırılır 
meselesini Yavuz’a bir türlü 
açamamışlar. Yavuz Sultan şöyle 
diyor:  
. 
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"Biz meşru bir hedefe, meşru 
vasıtalarla yürüyoruz; önderimiz 
Peygamberimizdir, işaret ondan 
gelmiştir!” diyordu.  
 

����-Yavuz’un lala'sını öne sürerek 
endişelerini dile getirmek istiyorlar. 
Lala durumu anlatır anlatmaz.  
 ����-Yavuz  Lalaya: "Lala lala  
Senin boynun mu kaşınıyor?  
Allah bu arzı kullarına verdi” demişti. 
Ve sabah namazını kıldıktan sonra 
Şam’ın Cebeli esvedler silsilesinden 
Sinâ Çölü'ne girmişlerdi.Birkaç gün 
gittikten sonra suları bitmiş, 
hayvanlar susuz kalmış, askerler 
sıcaktan bunalmış giderken; 
����-Bir müddet sonra bir öğle vaktiydi.  
Yavuz attan inerek o kızgın kum 
üzerinde, yakıcı sıcak altında 
saatlerce yürüyordu. Padişahı 
yürürken görenler, bunu askeri 
yüreklendirmek için yaptığını 
düşünüyorlardı. 
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Padişah’ın yaya yürüyüşü uzadıkça 
uzadı.  
����-Padişah yürürken onlar atla 
gidemezlerdi. Adım atacak halleri 
kalmamıştı. Padişah ata binse onlar 
da binecek, biraz olsun nefes 
alacaklardı, ama Padişah’ta hiçbir 
yorgunluk emaresi yoktu. 
Yavuz Sultan Selim, Đbn-i Kemâl’ın 
öğrencisiydi.  
����- Đbn-i Kemâl'e gittiler.  
"Hocam; Hünkâr sizi kırmaz, söyleyin 
de atına binsin, yoksa billâhi bu çölde 
telef olup gideceğiz" dediler. 
Đbn-i Kemâl, yaşlı hocalarla 
serdarların haline acıdı. Yavuzun 
yanına gidip şöyle dedi:  
����-“Size mâşallah, genç ve 
kuvvetlisiniz, lakin  arkanızdan gelen  
ihtiyarların hali haraptır Hünkârım, 
merhamet edip atınıza binseniz.” 
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����-Yavuz Padişah, şaka edip 
etmediğini anlamak için Hoca’sının 
yüzüne baktı. Hoca’nın yüzü ciddiydi.  
����-Hayretler içinde mırıldandı: 
“Görmez misin, görmez misin hocam?" 
Döndü,  bir kere daha baktı 
Hoca’sının gözüne bakarak,  
parmağını ileri uzattı: “Şu gideni 
görmez misin?O Efendimiz işte  
O Efendimiz Hazretleri” 
 

����-Hoca tüm dikkatini  topladı, şanlı 
talebesinin gösterdiği istikamete 
baktı, uzun bir çölden başka bir şey 
göremedi. Önlerinde tam bir kum 
cehennemi vardı.O an Padişah’ın 
sıcaktan hayal gördüğünü düşündü 
bir an endişelendi: 
����- “Lütfen atınıza bininiz” diye son 
kez mırıldandı… 
Padişah:Bunu nasıl söylersiniz 
Hocam, diye inledi âdeta.Yavuz 
Padişah, parmağıyla ön tarafları 
göstermeyi sürdürerek;  
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����- “Peygamberimiz önümde yaya, 
yalın ayak yürürken, ben nasıl ata 
binerim hocam? “ deyince; 
 

����-Tekrar derin derin Hoca’sına,  
baktı. Hüngür hüngür ağlıyordu:  
����-Meşru hedefine yürüyen padişahın 
önünde Peygamber gider de o çöl 
geçilmez mi? 
Sonra biraz daha yürüdükten sonra 
topluca  diz çöküp ellerini kaldırıp 
duâ ettiler. 
����-O an Yavuz ağlıyor  gözünden 
yaşlar sel olup akıyordu. 
Ordusuna kara kara bulutlar gölge 
yapıyordu. 
O an bir bulut oluşuverdi, rahmet 
yağmaya başladı..,  
 

����-Đşte duânın bereketi tecelli etmişti. 
Çünkü duâya Allah'ın Rasulü iştirak 
etmişti. 
Herkes suya doydu.Hayvanlar 
sulandı, mataralar, su kabları 
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dolduruldu, insanlar rahat bir nefes 
aldılar.  
Yola devam ettiler. 
����-Top arabaları kum deryâsına 
saplanıyor, askerler kavruluyor,amma 
padişah  hiç kimseyi dinlemiyor: “Çöl 
inşaallah geçilecektir, başka lâf 
duymak istemiyorum" diyor. 
����-Geceleri  sıfırın altında soğuk  
olduğundan.Arabaların batmaması 
için geceleri çölü sulayıp 
buzlanmasını bekliyor, böylece 
sertleşen zeminden top arabalarını 
geçiriyordu. 
����-Askerlerle yiyip içiyor, umutların 
solmaya başladığı demlerde ise ok 
gibi fırlayıp azmin öncülüğünü 
yapıyordu. Kâh hasta bir askerin 
terini siliyor, kâh kuma saplanan bir 
top arabasına omuz veriyordu. 
����-Hocalar hilâfetle kucaklaşmanın 
önemini vurgulayan konuşmalar 
yapıyor, bülbül sesli hâfızlar gece 
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gündüz fetih ayetleri okuyarak askeri 
coşturmaya çalışıyorlardı… 
 

����-Tekrar atına bindi Sina Çölü'nü 
zayiatsız geçerek Kızıldeniz 
kıyısından tekrar kuzeye dönerek 
Süveyş Kanalı'nın o zaman olmadığı 
yerden Mısır'ı fethetmiştir. 
 

 Kalbinde Sevgi Yumağı Olan 
SULTAN Ne Demişti ? 

 

����-Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı 
fethetmiş ve hilâfet 1516 yılında 
Abbasilerden Osmanlılara geçmişti. 
Cuma günü Ümeyye Camii'nde idi. 
Şam Valisi hükümdarın namaz 
kılacağı yere yeşil atlastan bir 
seccâde sererek namaz kılınacak yeri 
ayırmıştı. 
����- Yavuz, namaz kılacağı yerde diğer 
cemaattan ayrı olarak serilmiş bu 
seccâdeleri görünce hiddetlenerek:  
"Burası ibâdet yeridir, padişah sarayı 
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değildir" dedi ve atlas seccâdelerin 
kaldırılmasını emretti.  
Kendisi de, cemaatla beraber camide 
namaz kılmaya başladı.  
����- Cuma namazı kılınırken, imam, 
hutbe'de halifenin ismini zikredip 
"Hâkim'ül harameynişşerifeyn  yani; 
Mekke ve Medine'nin hükümdârı" 
dedi.  
����-Yavuz hemen oturduğu yerden 
ayağa kalkarak; 
����-"Đmam Efendi! Đmam Efendi o 
kelimeyi düzelt! Hâkim'ül-Harameyn 
deme, Hâdim-ül Harameyn deyin.Yani 
Mekke ve Medine’nin hizmetkârı 
deyin" dedi.  
"Benim için, o mübarek makamların 
hizmetçisi olmaktan daha büyük 
şeref olamaz. Bana Hââââdim'ül-
Haremeyn deyin" buyurmuştur. 
����-Đmam;"Sultanım, göster kölelin 
işaretini." der. 
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����-O  devirlerde hizmetçilerin 
kulağında küpe takılırdı.  
����-hizmetçiliğinin işaretini göster 
deyince Yavuz cebinden çıkardığı bir 
küpeyi sol kulağına takarak: 
����-"Đşte ben Mekke ve Medine’nin 
kölesiyim" diyerek ispat etmiş  ve 
Küpeli Sultan olarak da anılmaktadır. 
����-Hayal bile olsa hakikat budur. 
Geçmişin büyüklerine, söyledikleri 
sözlere hürmet etmek gerekir. 
����-Belki de bize bıraktıkları en mühim 
miras da o sevgidir. Rabb'im bize 
Rasulü'nü (s.a.v) onlar gibi sevmeyi 
ve O'nun şefaatine nail olmayı nasip 
eylesin!                                    Amin… 
 

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

KOMŞU OLMAK ĐSTERSEN ONU SEV 
 

����-Cennette Hz.Peygamberle beraber 
olabilmek için onu çok sevmek 
gerekir: 
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ََ	�ن� 	���,�א�.���א�، ��א�ل� ��,���+�ل� א����� ����� א����� �������� و������� ��*�� 	�ن� 	���,�א�.���א�، ��א�ل� ��,���+�ل� א����� ����� א����� �������� و������� ��*�� 	�ن� 	���,�א�.���א�، ��א�ل� ��,���+�ل� א����� ����� א����� �������� و������� ��*�� 	�ن� 	���,�א�.���א�، ��א�ل� ��,���+�ل� א����� ����� א����� �������� و������� ��*��  ََ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ َِ ًَ ًَ ًَ ًّّ ّّ ِ َِ َِ َِ َُُ ُُ َ ََ ََ ََ ََ َِ َِ َِ ََِ ََ ّّ ّّ ْْ ْْ َ ََ ََ ََ َّّ ّّ
ِِא����1א���!� ��א�ل� ���� ر���+�ل� א����� ����� א����� �������� و������� א����1א���!� ��א�ل� ���� ر���+�ل� א����� ����� א����� �������� و������� א����1א���!� ��א�ل� ���� ر���+�ل� א����� ����� א����� �������� و������� א����1א���!� ��א�ل� ���� ر���+�ل� א����� ����� א����� �������� و�������  ِِ ََ ََ ّّ ّّ ُُ ُُ ُُ ُُ ََ ََ ُُ ُُ َ ََ ََ ََ َََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ّّ ََ ��א�  ��א�  ��א�  ��א�     """"    ّّ ََ

ََ	���'�د�ت� ��3א� 	���'�د�ت� ��3א� 	���'�د�ت� ��3א� 	���'�د�ت� ��3א�  ََ ََ ََ َ َْ َْ َْ ْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ِ ��א�ل� ���7 א����� و�ر���+�����  ��א�ل� ���7 א����� و�ر���+�����  ��א�ل� ���7 א����� و�ر���+�����  ��א�ل� ���7 א����� و�ر���+�����     ....            """"    ََ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ُِ ُّ ُّ ُّ ََّ ََ ََ ََ ََ ََ ّّ ّّ ََ ََ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ��א�ل�  ��א�ل�  ��א�ل�  ��א�ل�     ....    ََ ََ ََ ََ    """"     �8�� �9�:�	  �8�� �9�:�	  �8�� �9�:�	  �8�� �9�:�	 ََ ََ ََ ََ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ

 �9� � ���	 �
�� �9� � ���	 �
�� �9� � ���	 �
�� �9� � ���	 �
��ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ ْْ ْْ ََ ََ    """"     

����-“Bir bedevi Resûlullah sallallahu 
aleyhi ve sellem’e:"Kıyâmet ne zaman 
kopacak?" diye sordu. Efendimiz: 
“Kıyâmet için ne hazırladın?” 
buyurdu. "Allah ve Rasûlünün 
sevgisini" dedi. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber;"O halde sen, sevdiğin ile 
berabersin” buyurdu.  
                                         Müslim, Sahih,45/50 (2032) 
 

SÜNNET NE DEMEKTĐR ? 
 

����-Hz.Peygamberin sünnetini 
yaşamak ona olan sevgiyi 
göstermektir.  
 

 . 
 
. 
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Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaaaa    
 

          Đşte âlime Hürmet Bu; 
 

����-Adana civârında yağmura 
tutuldular. Şeyhülislâmın atı ürktü, 
atın ayağından çıkan çamur, 
Yavuz'un üstünü baştan başa 
boyadı.  
����-Kemal Paşazâde çok üzüldü. 
Rengi attı. Yavuz, O'na dönerek 
tebessüm bir çehre ile:  
"Ulemânın atının ayağından 
sıçrayıp bizi boyayan çamur, 
bizim için şereftir. Mübarektir. Bu 
çamurlu kaftanı, ben ölünce 
tabutumun  üzerine kapatın!" 
buyurdu.  
  
. 
. 

....    
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....Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
O 'NU BÜTÜN VARLIKLAR SEVDĐ  

 

����-O'nu sevdiği için bulutlar  
güneşten korudu gölge yaptı. 
����-O'nu sevdiği için ağaçlar O 'nun 
davetine uymak için toprağı yarıp 
yerinden çıkarak geldi. 
����-O'nu sevdiği için güvercinler O'nu 
düşmanlarından korumak için 
mağaranın ağzına yuva yaptı.  
����-O'nu sevdiği için örümcekler 
mağarada ağ örerek O 'nu korudu. 
����-O'nu sevdiği için hurma kütüğü 
ayrılığına dayanamadı ağladı.  
����-O'nu sevdiği için dağlar  
heyecanından titreyip sallandı. 
����-O'nu sevdiği için geyikler  verdiği 
sözde durdu.  
����-O'nu sevdiği için sütsüz keçiler süt 
verdi. 
����-O'nu sevdiği için develer O 'nu 
görünce derdini anlattı.  
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����-O'nu sevdiği için taşlar  avucuna 
girince "Allah! Allah!" dedi.        

����-O'nu sevdiği için toprağa  ayağını 
vurunca bağrından su çıktı. 
����-O'nu sevdiği için  kupkuru kuyular 
sularla çağladı. 
����-O'nu sevdiği için Ay , bir işareti ile 
iki parçaya ayrıldı. 
����-O'nu sevdiği için Güneş , 
batmasını geciktirdi. 
����-O'nu sevdiği için Melekler , 
savaşlarda yardım etti. 
����-O'nu sevdiği için Cinler, sesini 
duyunca hayran kaldı. 
����-O'nu sevdiği için Đnsanlar uğruna 
canlarını seve seve verdiler. 
����-O'nu sevdiği için bebekler  
birdenbire dile geldiler. 
 

ASIL O 'NU RABBĐ SEVDĐ 
 

����-O 'na sevdiğini ifade etmek için 
"HABĐBĐM" dedi. 
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����-Bunlar Peygamberimizin 
(s.a.v.)mucizelerinden bazılarıdır. 
Geniş bilgi için onun hayatını okuyun. 
 

TÜRKLERĐN MUHABBETĐ VE SEVGĐSĐ 
 

����-Her müslüman Türk  ona Salât-ü 
Selâm getirirken sağ elini kalbinin 
üzerine götürür.  
�-Böylece Peygamber sevgisinin 
daima kalbinde olduğunu, onunla 
yaşadığını, onun sevgisinin kanına 
kan, canına can kattığını, ifade eder. 
 

O GÜZEL ĐSMĐ ŞERĐFĐNE HÜRMETEN. 
 

����-Şöyle bir olay anlatılır: Büyük Türk 
Hükümdârı Gazneli Sultan 
Mahmud’un bir hizmetçisi varmış. Adı 
Muhammed imiş, onu her gün ismiyle 
çağırırmış. 
Bir gün onu babasının adıyla 
çağırmış. Sebebi sorulunca; O an 
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abdestim yoktu, diye cevap vermiştir. 
Yani hizmetçisinin ismi  
Hz. Peygamber’in ismi olduğu için 
"O'nun ismini abdestsiz olarak 
ağzıma almayı edebe aykırı gördüm"  
�-Bu ince anlayış ve düşünüş 
Türklere mahsus bir meziyet ve 
fazilettir, başka milletlerde pek 
görülmez, şu güzel dört ismi şerifi. 
“Sen.. Ahmed-ü… Mahmûd-u 
Muhammed… Mustafa..sın Efendim" 
�-Đsimlerin birçoğu gül ile 
başlamaktadır. Bunun sebebi de 
kültürümüzde gülün sevgili 
Peygamberimizin teri olarak kabul 
edilmesidir.  
�-Peygamberimizin remzi/sembolü 
olduğu, hem de güzellik ve zarâfet 
sembolü olduğu için kız çocuklarına; 
Gül, Gülbahar, Gülçin, Gülgün, 
Gülistan, Gülizar, Gülnar, Gülşen, 
Güllü, Güldâne, Gülser, Gülseren gibi 
isimler verilmektedir. 
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En Güzel ȘiirlerEn Güzel ȘiirlerEn Güzel ȘiirlerEn Güzel Șiirler    
GÜL NEDEN YARATILDI? 

 

����-Degaigu'l-Ahbar kitabında şöyle 
anlatılır. Yüce Allah, Sevgili 
Peygamberimiz’in nurunu yaratır. 
Önüne aynayı koyar. Kendi 
güzelliğini gören Peygamberimiz 
terler ve o terden Rabbim gülü 
yaratır. 
 

GONCA GÜLSÜN YÂ RASÛLALLAH 
 

Sen gonca bir gülsün Yâ Rasûlallah! 
Güller senin için açar da kokar, 
Senin kokun için bendini yıkar, 
Sen gonca bir gülsün Yâ Rasûlallah! 
 

Bahçedeki güller seni sorarlar, 
Sensiz gülistanlar neye yararlar? 
Bütün çiçekler de seni ararlar, 
Sen gonca bir gülsün Yâ Rasûlallah! 
 

Gülü ben güllere soranlardanım, 
Kokunu inan ki gülde ararım, 
Hep seni bulmaktır asıl muradım, 
Sen gonca bir gülsün Yâ Rasûlallah! 



 
 

59

Allah’ım! Habibin geldi dünyaya, 
Mis kokusu doldu bütün cihana, 
Garip der şefaât Allah aşkına, 
Sen gonca bir gülsün Yâ Rasûlallah! 
                                                                                                                                                            H.H.H.H.    YILMAZ ÇĐÇEKYILMAZ ÇĐÇEKYILMAZ ÇĐÇEKYILMAZ ÇĐÇEK    
    

HÜRMETĐN ZĐRVESĐ BU OLMALI 
 

����-Medine’de Osmanlılar döneminde 
Sultan Süleyman tarafından şehrin 
etrafına  surlar  yapılmış.  Sultan  
I. Abdülmecid tarafından da Mescid-i 
Nebevî’nin yeniden inşaatı 
gerçekleştirilmiştir. 
 

����-Đstanbul’dan gönderilen mühendis, 
mimar ve ustalardan oluşan yüzlerce 
sanatkâr, Mescid’in genişletme ve 
tamir çalışmalarını 12 yılda 
bitirdiler.Mescid’in inşası için 
Medine’ye yakın bir yerden kırmızı 
taşlar kesilmiş, mermerleri ise 
Anadolu’dan getirilmiştir. 
     
����-Bu taşlar " Rûh-u Rasûlullah çekiç 
sesinden rahatsız olmasın” 
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düşüncesiyle Mescid’den uzak bir 
yerde şekillendirilir, yeşil ipeklere 
sarılır,  
����-Yâsin’ler, Fatihâ’lar, Đhlâs’lar 
okunarak tekbir ve Salât-u Selâmlarla 
Mescid-i Nebevî’ye götürülür, tâ’zim 
ve hürmetle yerine konulmuştur. 
  

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
    

YEŞĐL KUBBE KĐME NASĐP 
OLMUŞTU ? 

 

����-Her Peygamber âşığının yakından 
görmek için can attığı Peygamber 
Efendimiz’in Kabr-i Şerîfi’nin üzerine 
ilk kubbeyi Memlük Sultânı Kayıtbay 
inşâ ettirmiştir. Mescidin yıpranan 
yerlerinin tamiri ve bugünkü yeşil 
kubbeyi inşâ ettirme şerefi ise; 
 

����-Osmanlı Sultanlarından 
II. Mahmud’a nasîb olmuştur. 
II. Mahmud, kubbenin yenilenmesi 
söz konusu olunca Đstanbul’dan 
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işinin ehli mimar ve ustalar gönderir. 
Bu mimar ve ustalar, Peygamber  
Efendimiz’in makâmının üzerindeki 
kubbenin tamirâtını nasıl yapmaları 
gerektiği husûsunda önce derin derin 
düşünürler. Çünkü mevcut kubbenin 
üzerine çıkılacak ve tuğlalar 
sökülerek yeniden inşâ edilecektir. 
  

����-Peygamberler Sultanı  Efendimiz’in 
rûhâniyetini rahatsız edecek en ufak 
bir kabalığa veya edebe aykırı bir 
harekete mahal vermeden bu nâzik 
vazîfe yerine getirilecektir. Yaptıkları 
istişârenin sonunda şu karara 
varırlar: 
����-“Biz bu işi yaparken hep boy 
abdestli olalım.” 
Bu inşaat esnâsında hiç dünya 
kelâmı konuşmayalım. Meselâ tuğla 
istediğimizde…………… «Allah!»,  
su ibriğini istediğimizde «Bismillâh!», 
çekiç istediğimizde «Lâ ilâhe illâllah!» 
diyelim… 
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����-Đşte Kubbe-i Hadrâ /yani Yeşil 
Kubbe, böyle bir zikir meclisi 
rûhâniyeti içinde, büyük bir tâzîm ve 
hürmetle inşâ edildi. Ayrıca Mescid-i 
Nebevî’nin tamirinde vazîfe alan 
ustalar, her taşı abdestli olarak ve 
besmele ile yerine koydular. 
 

����-Hattâ bir çivi çakmak îcâb 
ettiğinde, gürültü çıkarmasın diye 
çekiçlerine keçe bağladılar. 
    

����-18. asrın sonlarında Derviş Ahmed 
Peşkârîzâde tarafından kaleme 
alınan“Tayyibetü’l-Ezkâr” isimli 
hâtıratta, Ravza-i Mutahhara’da 
gözetilen edep, hürmet ve nezâket 
şöyle nakledilmektedir: 
 

����- “Yatsı namazı kılınıp cemaat 
gittikten sonra, Ravza vazîfelileri olan 
ağalar ellerine birer fener alıp Harem-i 
Şerîf’i köşe köşe gezer ve Bâbü’s-
Selâm’a gelip kapıyı kapatırlar.  
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����-Eğer içeride bir kimse görürlerse; 
����- «Bismillah!» diyerek dışarı 
çıkmasını işâret ederler. 
  
����-Zira Harem-i Şerîf’te dünya kelâmı 
olmaz. 
����-Eğer Hücre-i Şerîf’te bir kimse 
olursa, ona da;  
����-«Lâ ilâhe illâllah! » diye seslenirler. 
����-Güneşin doğmasına üç saat kala, 
(yani teheccüd vakti girince) 
  
����-Müezzinlerin reisi kapının dışında 
bir kere; «Lâ ilâhe illâllah!» diye nidâ 
eder. Đçerideki nöbetçiler bunu 
duyunca; «Muhammedü’r-
Rasûlullah…» diye seslenirler ve 
sonra kapıyı açarlar.” 
 

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

ĐKĐ KELĐME MÜJDEYE AŞIK ? 
 

����-Bu iki kelime; NEDĐR? "Đstanbul'u 
fetheden asker ne güzel asker" 
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����-Bu methe layık olmak için... 
 

����-Đstanbul, M.S. 675'te Ömer bin 
Abdülaziz tarafından kuşatıldığında 
Hz.Hüseyin’in oğlu Seyyid Bilâl 
Hazretleri bu kuşatmadaki gazilere 
yardım etmek amacıyla Orta Asya'dan 
gönüllü Türk savaşçıları toplamış. 
����-Kardeşi Seyyid Ali Ekber Hazretleri 
de bu savaşçıların arasına katılmıştır. 
Bu gönüllü savaşçılar birliğiyle 
Karadeniz kıyısından Đstanbul'a 
hareket etmiştir. Hareketi sırasında 
kötü hava koşulları nedeniyle Sinop 
Limanı'na girmek zorunda kalmışlar. 
����-O günün şartlarına göre orada 
kalma vergisini ödemiş. Sinop'ta 
geçici olarak kalacaktı. Bugünkü 
Alâaddin Camii'nin bulunduğu yerde 
yorgun ve hasta askerleriyle 
konaklayarak dinlenmeye çekilmişler. 
����-Ancak o günkü Sinop kafirleri  ve 
askerleri onları gözleyerek izlemiş ve 
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durumlarından kuşkulanmış. Bu 
kuşku üzerine kafirler ve askerleri bir 
gece baskını düzenlemişler. Üstün 
askerlik yeteneğine sahip Türk 
gönüllü savaşçıları bu baskına karşı 
koymuşlar. Çıkan bu çatışmada 
sayılarının az, yorgun ve hasta 
olmaları  nedeni ile çoğu şehid 
olmuştur. 
 

����-Çevresi kâfir askerleriyle sarılan 
Seyyid Bilâl Hazretleri, düşmanı 
yararak birliğiyle beraber bu 
baskından sıyrılmak istemiştir. Bu 
sırada hükümet konağının bulunduğu 
semtte, meydan kapısından şehri terk 
etmek üzere çarpışırken çatışmanın 
en şiddetli anında kafirin biri seyd 
bilal hazretlerine bir kılıç darbesi 
vurur başı yere düşer. Ve hemen 
düşen başını koltuğuna alarak bir 
buçuk km mesafedeki şu andaki 
türbesinin bulunduğu yere kadar 
gelmiş. 
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orada bulunanlar hayretle izlenmiş. 
����-Đnanılması güç ama, gerçek olan 
bu olay karşısında o kafirler, bu 
durumdan ürkerek şaşırmış ve 
korkmuşlar.Hemen çatışmayı 
durdurmuş ve böyle ulu bir kimseyi 
öldürdüğü için pişman olmuşlar. 
����-Yaralı Müslüman savaşçılara iyi 
davranmış ve şehitlerin Đslâm gelenek 
ve göreneklerine göre gömülmesine 
izin verilmiş. 
    

����-Ben bir ermiş kişiyi öldürdüm. 
Allah'ın beni affetmesi için 
Seyyid Bilâl Hz.’nin Kapısının eşiğine 
beni gömün ki onu  görmeye gelenler 
beni çiğneyerek geçsin, belki o 
zaman affolurum demiş. 
O kafiri Ölümünden sonra Seyyid 
Bilâl Türbesi’nin kapısının eşiğine 
gömülmüştür. 
����-Bu olaydan 539 yıl sonra M.S. 1214 
yılında Sinop kesin olarak Türklerin 
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yönetimine geçtiğinde türbe Selçuk 
mimarisine göre yeniden yapılmış. 
Fakat kapısının önü değiştirilerek 
şimdiki yerine alınmıştır. Seyyid Bilâl 
Hazretleri’nin askerleriyle konakladığı 
yere ise Selçuk Türkleri Alâaddin 
Câmii’ni yapmışlar. 
����-Seyyid Bilâl Hazretleri’nin kardeşi 
Seyyid Ali Ekber Hazretleri ise orada 
caminin yanındaki yeşil türbede 
gömülüdür. 
(Türbe içindeki duvarda asılı olan 
levhadan alıntı) Seyyid Bilâl, H.z. Erleri; S.1-32 
 

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

YĐNE ŞU ĐKĐ KELĐME 
 

O güzel Peygamberimiz (s.a.v) 
bal akan dilinden  herkesin hayran 
olacağı tatlı ve müjdeli şu sözleri 
söylemişti: 
 

����-“Kostantiniyye elbet bir gün 
fetholunacaktır; onu fetheden 
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komutan ne güzel komutan ve o fethe 
katılan askerler de ne güzel 
askerlerdir.” 
 

ĐŞTE FATĐH'ĐN BÜYÜK AZMĐ 
 

����-Fatihin annesi;"Oğlum üç aydır 
yatağını hep sen düzeltiyorsun bırak 
bir sabah da ben düzelteyim der ." 
Genç Padişah, günlerdir yatağının 
içine girmemişki.Hep yatağının 
üzerine oturup, Allah-ü Teâlâ’ya 
yalvarıyor ve şöyle diyordu. 
 

����-“Yâ Đlâhî! Bir bölük ümmeti 
yendirme, düşmanımızı sevindirme, 
bizi muzaffer kıl!” diye duâ ediyordu. 
Herşey hazır asker kalenin yakınına 
yerleşmiş hücum emri beklerken 
Fatih Sultan çadırına çekilmiş yine 
duâya başlamıştı.  
Çadırın dışında hıçkırıklarla karışık 
bir ses yükseldi: "Âmîn... Âmîn.. 
Âmin!" diyordu. 



 
 

69

Bu kimdi? Gecenin bu vaktinde, 
Padişahın çadırı etrafında ne 
arıyordu? 
  
����-Yerinden kalktı, dışarı çıktı. 
Hayret... Biraz ileride çimenlere 
oturmuş genç bir adam, ellerini 
açmış, biraz evvelki duâyı 
tekrarlıyordu ve Rabbine zafer için 
yalvarıyordu...  
����- Sultan Mehmed:  
“Yarın cihad günüdür!”  
����-"Orada ne ararsın sen, kimsin?" 
diye seslendi. Genç adam oturduğu 
yerden kalktı:  
����-"Ulubatlı Hasan’ım Padişahım... 
Sizi muzaffer kılması için Cenâb-ı 
Hakk’a yalvarırım!" dedi.  
Padişah bu sesi tanıyordu. Babası 
Sultan II. Murad Han zamanından 
bergüzar (hatırâ) kalmış bir 
kahramandı. Ölüme gönüllü giden 
kimselerdendi. Kızmadı. 
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����-Mülâyim bir sesle şöyle dedi:  
"Var istirahat eyle Hasanım!Yarın 
cihâd günüdür." 
����- HASAN’IN  bir isteği vardı, 
"Padişahım benim bir arzum var.Ben 
ön safta savaşayım dedi. 
Padişah: "Vargit komutanına söyle 
seni ön safa alsın. dedi. 
 

 

GÜNLER BĐTTĐ SAAT GELDĐ 
 

����-29 Mayıs 1453 günüydü.Đslam 
askerleri sabah namazından önce, 
birbirleriyle helâlleştiler, cemaatle 
namaz kıldıktan sonra ordudaki 
yerlerini almışlardı. Kâinatın 
Efendisinin müjdelediği mes'ud 
askerlerden olmak istiyorlardı...  
����-Hele hele  içlerinden birisi vardı ki, 
heyecandan yerinde duramıyordu. O 
Ulubatlı Hasandı.Ön safta vuruşacağı 
için çocuklar gibi seviniyordu. 
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����- Otuz tane gözü pek yeniçeri 
seçmişti. Hep birlikte aynı noktaya 
hücum edeceklerdi. 
����-Nihayet beklenilen an gelip çattı. 
Ulubatlı Hasan ve arkadaşları " 
ALLAH ALLAH " sesleriyle ileri 
atılmışlardı.  
����-Ulubatlı'nın bir elinde sancak, 
diğer elinde kalkan vardı. Sur’a 
dayanan merdivenlerden süratle 
tırmanıyordu.Atılan oklara, taşlara, 
üzerine dökülen kızgın yağlara 
kalkanını siper ediyordu. Nihayet 
surların üzerine varmayı başarmıştı. 
����-O anda kalkanını fırlatıp atmış, 
uzun palasını çıkarmış, arslanlar gibi 
vuruşmaya başlamıştı. Önüne çıkan 
düşman askerlerine vuruyor, 
vuruyordu. 
����-Ulubatlı'nın şimşek gibi çakan 
kılıcından ürken düşman askerleri 
uzaktan ok yağdırmaya başlamışlardı. 
Oklar peş peşe Hasan’ın vücuduna 
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saplanıyordu. Ayakta duramayacağını 
anlayan Ulubatlı sancağı 
Topkapı'daki surların üzerine 
dikivermişti. 
����-Sancağın surların üzerinde 
dalgalandığını gören islam askerleri 
coşmuş. Tekbir getirerek büyük bir 
gayretle surlara hücum ediyorlardı. 
����-Ulubatlı Hasan, vücudunun oklarla 
delik deşik olmasına rağmen yaralı 
arslan gibi sancağın yanına düşman 
askerlerini yaklaştırmıyordu. Nihayet 
diğer arkadaşları yanına gelmiş, 
Hasan'ın etrafına halka olmuşlardı. 
Sancağın artık emin ellerde olduğunu 
gören Hasan yüzünde mes’ud bir 
tebessümle ruhunu oracıkta teslim etti. 

 
 
 
 
. 
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ŞÖYLE DE ANLATANLAR VAR; 
 

����-Ulubatlıyı yaralı iken Fatih'in 
yanına götürürler, o halini gören 
Fatih şöyle der: 
"Değer miydi Değer miydi? Đstanbul 
Hasan'ım sana? deyince Ulubatlı 
mırıldanarak şöyle cevab verir; 
����-Sultanım ben surlara çıkarken 
ayağımın altından bir taş kaydı tam 
düşecektim bir el beni tuttu. 
Sura çıktığımda  baktım ki surların 
bütün her yerinde Peygamberimiz 
vardı onu gördüm. 
����-Bu zafer, bu istanbul bir Hasan 
değil binlerce Hasan'a değer deyip 
ruhunu ALLAH'a teslim etmişti.  
Kendisiyle birlikte surlara tırmanan 
arkadaşlarından 18'i şehit olmuş, 
kalan 12'si sancağı düşürmemişti. 
 

Ulubatlı Hasan, Peygamber'in övdüğü 
asker olma mertebesine ulaşmıştı. 
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����-Çok genç yaşta şehitlik rütbesini 
kazanan Ulubatlı Hasan'ın vücuduna 
27 ok saplanmıştı. 
Arkadaşları bu okları çıkardılar ve bu 
mübarek şehidi Fatih’in huzuruna 
götürdüler. Fatih, Đslâm’ın bu bahtlı 
evlâdına duâ ettikten sonra şöyle 
demiştir: 
����- Ulubatlı Hasan'ım! Ne kadar 
şanslısın, Eğer Sultan olmasaydım, 
Ulubatlı Hasan olmak isterdim!" 
 

Allah ve Râsülü seni sevsin 
Rabbim rahmeti ile muamele eylesin.        
                Hammâmî Tefsiri ve Mükâşefetü’l-Kulûb 
 

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

EBU BEKĐR (R.A) NEDEN AĞLIYORDU 
 

����- Ebu Bekir ve Peygamberimiz 
(s.a.v), Sevr mağarasının önüne 
varınca;  
����-"Ya Rasulullah! Biraz bekleyin. 
Ben önce gireyim. Haşerat veya bir  
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mazarrat var ise gidereyim”, dedi. 
Sonra içeri girdi. Bir harap yerdi. 
Nice müddet ıssız kalmıştı. Hiç bir 
canlı görmemiş idi. 
  
����-Orada çok delikler gördü. Yılan ve 
Akrep yuvaları olabilir diye düşündü. 
Gömleğini çıkarıp parçaladı.Eli ile 
delikleri yoklayıp, bir bir tıkadı.  
 

Tefsir-i Teysir adlı kitapta şöyle der:  
 

Bütün delikleri tıkayıp bir delik kaldı. 
O'na parça yetişmedi. O'nu da ayağı 
ile tıkadı ve: 
 

����-"Ya Rasulullah! Saadetle içeri 
buyurun,” dedi. Resulullah (s.a.v) 
içeri teşrif ettiler. O anda mağara 
kapısında Allah-ü Teala'nın emriyle 
"mugaylan" ağacı bitti. Mağaranın 
kapısına perde oldu. Bir örümcek 
gelip kapıya ağını ördü. Bir çift 
yabani güvercin gelip yuva yapıp 
yumurtladı. 
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����-O gece, mağarada  Resulümüz 
(s.a.v) mübarek başını, Hz. Ebu 
Bekir’in (r.a) dizine koyup uyumuştu, 
Ebu Bekir (r.a) ayağını bir deliğe 
koymuştu.Rasulullah’ı uyandırmamak 
için deliğin ağzından ayağını 
çekmemiştir. O delikten çıkan yılan 
mübarek ayağını soktu. Mübarek 
gözünden bir damla  yaş aktı. 
  

����-O akan gözyaşı Peygamberimizin 
mübarek yüzüne düşmüştü. Gözünü 
açıp sordu; Ya  Ebu Bekir neden 
ağlıyorsun? Ebu Bekir: 
  

����-"Yılan ayağımı soktu, ya 
Rasulullah” diye cevap verdi. 
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ALTI YÜZ YIL NĐÇĐN BEKLEDĐ ? 
����Resul aleyhisselam, yılana sitem 
edip: 
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 ����-Niçin benim mağara arkadaşıma 
zahmet verdin?” deyince yılan:  
����-Ya Rasulullah! Altı yüz yıldır senin 
hasretinle bu mağarada itikaf edip 
yalnız yaşarım.Sizlerin cemâlini 
görmek için Ebâ Bekir’e deliğimin 
ağzından çekil dedim benim sana 
zarar vereceğimi düşünerek ayağını 
çekmedi ben yine sizin cemâlinizi 
görmek için ayağınızı çekin dedim. 
����-O da zarar verirsin diye ayağını 
çekmedi..Şimdi gâyeme erişmek için 
bu küstahlığa cüret ettim. 
����- Ferman senindir." dedi. Rasul 
aleyhisselâm özrünü kabul buyurup 
affeyledi. 
����-Resulullah (s.a.v) mübârek 
tükürüğünden yılanın soktuğu yere 
sürdü. Hemen şifâ hâsıl oldu.             
                                                  et-Teysir fi't-tefsir  

           KISKANASIM GELDĐ 
����Đşte şans diye ben buna derim. 
Allah (c.c.) onu Sevr Mağarası’nda bir 
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örümcekle sakladı ve o örümcek ne 
kadar şanslı bir örümcekti ki 
Rasûlümüzü (s.a.v) gördü. Onu hâlâ 
kıskanıyorum. 
 

����-Bir kez sesini duymadan sevdik, 
Bir kez cemâlin görmeden sevdik, 
Ne söyledinse iman eyledik, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 
 

Seni taşıyan deven olaydım, 
Ayağına ben yemen olaydım, 
Kapında kulun kölen olaydım, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 
 

Veysel Karânî âşık kullardan, 
Gezdiğin tozlu toprak yollardan, 
Yaşadığın aylardan yıllardan, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 
 

       Hz. Ayşe Ağlıyordu: 
����-Enes Bin Mâlik (r.a) diyor ki: Hz. 
Ayşe’nin (r.a) kapısının önünden 
geçerken, Rasûlullah’ın ayrılığına 
ağlayarak şöyle dediğini işittim: 
����- Ey ipek elbise giymeyip yumuşak 
yataklarda yatmayan, Ey karnını arpa 
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ekmeğiyle bile doldurmadan dünyadan 
ayrılan, karyola yerine hasırlarda yatan  
Ey Rasül-i Ekrem (s.a.v) Güzel 
Peygamber!"   Seb‘îyyât Fîhâ Đrşâd Linnâs 
                   

Adı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkınaAdı güzel kendi güzel Muhammed așkına    
 

DEVE DE AĞLIYORDU 
 

����-Kâinatın Efendisi irtihalinde bütün 
sahabi kapıya yığılmış ağlıyor.Fâtıma 
anamız ağlıyor. Ayşe anamız ağlıyor. 
Đçeriden bir haber bekleyen sahabiler 
ağlıyor. Yer gök ağlıyor.  
����-Semâvâtüzemîn ağlıyor. 

Bütün mahlukat ağlıyor. Kuşlar göğe saf 
bağlıyor ve Fâtıma anamız çok ağlıyordu. 
����-Hz. Peygamberimiz (s.a.v) onun 
kulağına bir şey söyledi o zaman sevindi. 
����-Fâtıma’ya: “Evvela bana sen 
kavuşacaksın.” demişti ve öyle oldu. 
Rasûlümüzün irtihalinden sonra ilk defa 
ehlibeyt’den Hz. Fâtıma anamız irtihal 
etmiştir.        

�-Efendimizin devesi kabri Saadetlerine her  

gün gelip saatlerce gözünden yaş döker, 
bağıra bağıra ağlayarak giderdi.  
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GÖZÜMÜ KÖR ET DiYE NiÇiN DUA ETTi? 
    

����-Rüyasında Ezanı Muhammediye’nin 
okunduğunu gören Abdullah bin 
Zeyd-i Ensârî (r.a.) bahçesinde idi. 
Rasûlullah’ın (s.a.v) vefat ettiğini 
işitince: 
"Yâ Rabbi! Đki gözümü kör et ” 
diye duâ etti. Duâsı daha bitmeden 
gözleri kör oldu. “Niye böyle yaptın?” 
diyenlere: 
����-Gözün lezzeti görmektir. 
Muhammed’den (s.a.v) sonra 
yeryüzüne bakınca lezzet alacak bir 
şey kaldı mı?” cevabını verdi. 
����-Đşte sevgi, işte muhabbet, işte 
teslimiyet. Sevdiğinin karşısında 
gözün dahi kıymetinin olmadığı bir 
sevgi, gündüzün gece gibi göründüğü 
bu kıssalardan dersler almak lazım. 
. 

 
. 
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MUHAMMED AŞKI, ÖLÜM ĐLÂHÎSĐ 
 

Şu dünyadan bir kuş uçtu, 
Kanadından nurlar saçtı, 
Muhammed dünyadan göçtü, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
 

Su aktığı yere akar, 
Ateş düştüğü yeri yakar, 
Bu ölümdür canlar yakar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
 

Fâtıma ana yaşlar döker, 
Elin ovalar boynun büker, 
Kendin hasretlerle yakar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
 

Ayşe ana kendin üzer, 
Hem tatlı canından bezer, 
Divâneler gibi gezer, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
 

Yas tuttu bütün mahluklar, 
Deniz, derya durmaz ağlar, 
Đnsanlar, melekler ağlar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
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Sahâbiler hepsi ağlar, 
Kuşlar göğe saflar bağlar, 
Semâvât-u zemîn ağlar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
            
Hz. Fâtıma Anamız; 
 

����-Peygamberimiz’in mübarek 
kabrinden biraz toprak alıp şu şiiri 
söyledi: 
Ne var Ahmed’in toprağından 
koklayana. 
 

����-Zaman boyunca gelmez dert burnuna. 
Öyle musibetler başıma geldi ki 
Onlardan biri gündüzün başına gelse 
Döner gece karanlığına. 
 

           MÜTHĐŞ SEVGĐ ÖRNEĞĐ 
 

����-Ebu Bekir hicret esnasında ona 
onca zahmetler karşısında can 
yoldaşı olmuş. 
����-Hz. Ali,ölümü göze alarak 
Peygamber sevgisi uğruna hicret 
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esnasında onun döşeğine yatarak 
onun uğruna ölümü göze almış. 
  
����-Hz. Ömer o güzel Rasülümüzün 
vefatı karşısında ne yapacağını 
şaşırıp divaneler gibi, Medine 
sokaklarında bir o tarafa bir bu 
tarafa koşarak;  
����-"Kim Peygamber öldü derse 
boynunu vururum!" diyerek 
naralar atmıştı. Müezzin Bilal ise 
Rasulullah vefat edince,  
 
����-Hz. Peygamberin bulunmadığı 
bir yerde yaşamak bana haram 
oldu!" diyerek alıp başını 
Medine'den terk-i diyar eylemişti.    
                     

    
    
....    
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SAMĐMĐ BĐR SELAM 
 

����-Bir anı; 
Almanya'ya Đrşâd görevine giden 
Mehmet isminde bir hoca arkadaşım 
anlattı: 
  
����-Almanya’da bir gece yarısı Mehmet 
Hoca’nın kapısı çalınır. Açar kapıyı 
bakar ki bir Alman. Ne istediğini sorar. 
Alman, iman etmek istediğini ve hoca 
aradığını söyler. Buyurun ben hocayım 
der. 
Neden imân etmek istediğini sorar, 
o da anlatır. 
����-“Đsmim Hans, benim bir Türk işçi 
arkadaşım vardı. Hacılığa gideceğini 
söyledi, ben de hacılıkta ne yapıldığını 
sordum. Arkadaşım ‘Orada Beytullah 
var, Muhammed (s.a.v.) var’ dedi. 
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����-Ona hacılığın yapıldığı yerin buraya 
kaç kilometre olduğunu sorduğumda 
"3 bin küsür km’ dedi. 
  

����-Demek ki Hz. Muhammed (s.a.v.) bu 
kadar yol gitmeye değerli bir kişi idi. O 
zaman Hz. Muhammed’e benden de 
"Selam söyle diye selam yolladım." 
 

����-Đşçi Türk arkadaşım benim selamımı 
söylemiş. Bu gece rüyamda Hz. 
Muhammed’i gördüm. 
  

����-Bana dediki ‘Hans, selamını aldım. 
Hemen git iman et’ dedi. Ben de buraya 
iman etmek için hoca aramaya geldim.” 
dedi. Bakın samimi bir selamın 
neticesine!.. 
  
KIRKINCI ELBETTE KENDĐ GELDĐ 
 

����-Yavuz'dan itibaren tatbik edilen güzel 
bir âdet de; Hırkâ-i Saadet Dairesi 
önünde, asırlar boyunca kırk hafız, 24 
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saat nöbetleşe  Kur'ân tilâveti devam 
etmektedir. 
 

����-Geceli gündüzlü Kur'an okunması için 
39 hâfız tayin etmiş herkes merakla, 
kırkıncısı kim acaba derken 39.cu 
bitirirken bizzat kendisi kapıdan giriverir 
ve kendi okur. 
 

����-Böylece  o günden bugüne kadar bu 
dairede bir saniye ara vermeden Kur’an-ı 
Kerim okunuyor.                    Menakıb-ı Đslam 

 

ĐSM-Đ ŞERĐFĐ HĐSARA YAZILDI 
 

 

����-"Đstanbul'u fetheden asker ne 
güzel asker" bu müjdeye layık olan 
Fatih Sultan Mehmet. 
����-Onun sevdasına, Rumeli Hisarı'nı 
"Muhammed ismi şerifi" şeklinde 
inşa ettirerek göstermiştir. 
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  GĐDĐN HACI DOSTLAR GĐDĐN 
 

Arş'a çıkan duâlara, 
Lebbeyk lebbeyk nidâlara, 
O mübârek topraklara, 
Hep bizlerden selâm edin. 
 
Beytullah’a hacısına, 
Merve’sine Safa’sına, 
Arafat’a Mina’sına, 
Hep bizlerden selam edin. 
 

Gizli gizli açan güle, 
Seher vakti esen yele, 
Orda öten bülbüllere, 
Hep bizlerden selam edin. 
 
Tesbih eder hep melekler, 
Orda kabul tüm dilekler, 
Rasûlümüz sizi bekler, 
Hep bizlerden selam edin. 
            Nakarat; 
Gidin hacı dostlar gidin,  
Beytullah’a selâm edin, 
Gidin hacı canlar gidin,  
Ol Rasûle selâm edin. 
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BENĐ KURTAR 
    

����-Onikinci asırda Haçlı seferlerinin 
en şiddetli yıllarında, Suriye'de 
bulunan Türk devletinin hükümdârı  
Nureddin Zengi 1162 senesinde bir 
rüya görür.  
 

����-Peygamber (sav) Efendimiz 
rüyasında üç adamı Sultana 
göstererek:"Evlâdım Nureddin bu 
adamlardan beni kurtar!" diye 
buyurur. 
����-Dedemiz Nureddin sabah olsun 
demez, hemen yatağından fırlar. Bu 
rüya doğru bir rüyadır. Rasulullah 
tehlikede diye düşünerek sabahı 
beklemeden yanına sadık 
adamlarından 20 kişi alarak ve çok 
süratle giderek 16 günde Nur şehri 
Medine-i Münevvere'ye varır. 
 

����-Halk, Sultanın bu ani ziyaretine 
hem sevinir hem de şaşar. Ertesi 
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günü genç-ihtiyar, kadın-erkek, 
çoluk-çocuk bütün şehir halkının 
önünden geçmesini ve halka bizzat 
kendi eliyle hediye dağıtacağını ilân 
eder. 
����-Ertesi günü herkes Sultan'ın 
önünden geçer ve Sultan herkese 
hediye dağıtır. 
  
����-Fakat Sultan geçenler arasında 
Peygamberimizin kendisine 
gösterdiği adamları göremez.  
 

����-Buraya gelmeyen kimse kaldı mı?" 
diye şehrin Vali'sine sorar. O da 
sevgili Peygamberimizin kabrinin 
bulunduğu yere yakın bir evde oturan 
üç kişinin bulunduğunu, bunların da 
devamlı ibadetle meşgul 
olduklarından rahatsız edilmediklerini 
söyler. 
����-Dedemiz Nureddin derhal o üç 
kişiyi getirtir. Görür ki bu adamlar; 
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����-Peygamberimizin kendisine 
göstermiş olduğu üç kişidir. Sultan 
derhal bunları yakalatır. 
 

����-Adamlarıyla beraber eve gider ve 
eve girince görür ki evin içinde büyük 
bir tünel kazılmış ve tünelin ucu da 
Ravza-i Mütahhara'ya iyice 
yaklaşmıştır. 
  

����-Sultan sonra bu adamları muayene 
ettirir, sünnetsiz ve hristiyan 
oldukları ortaya çıkar.  
 

����-Bunlar sorguya çekilince 
ifadelerinde; "Bizler Hıristiyanız.Yer 
altından Peygamberin kabrine girip 
naaşını çalıp Avrupa'ya götürecektik" 
derler. 
 

����-Bunun üzerine Nureddin Zengi 
böyle hainler zarar vermesin diye 
Ravza-i Mütahhara'nın etrafına su 
gelinceye kadar hendek kazdırır. 
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����-Buraya kalay eritilip dökülerek 
kalın bir duvar haline getirilir. 
Böylece Ravza-i Mutahhara emniyete 
alınmış olur. 

    
 

    
    
    
    
    
    

Adı güzel kendi güzel așkınAdı güzel kendi güzel așkınAdı güzel kendi güzel așkınAdı güzel kendi güzel așkınaaaa    
 

BĐR DÜŞÜN BĐR DAHA DÜŞÜN 
    

����-Şöyle kafanı iki elinin arasına koy 
bir düşün bizden öncekiler o güzel 
Rasulümüzü ne kadar sevmişler 
uğruna canını, malını ve hayatını 
vermişler. 
Acaba ben bugüne kadar ne yaptım? 
Bundan sonra ne yapabilirim?O’nu 
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ne kadar sevdim?O’nun sevgisini 
çevremdekilere anlatabildim mi? 
Hangi yüzle ona gidip şefaat isterim? 
diye bir düşündün mü!...  
O'nun sevgisini şefaatını kazanmak 
için nasıl bir yol izlemem gerek diye 
hiç uykunu böldün mü? Şimdi tam 
sırası gününü böl, geceni böl ve çok 
çok düşün. Zararın neresinden 
dönersen  orası kâr demişler. 
Bize düşen onları iyi anlamak ve 
onlardan öğrendiklerimizi günümüze 
uygulamaktır. 
 

����-Allah’a  Peygambere itaat  edersen 
her yerde vezir olursun. 
Allah’a Peygambere  itaat etmezsen 
her yerde  rezil olursun. 
 
 BU KĐTAPÇIKTAKĐ BAZI  ARAPÇA, 
OSMANLICA, FARSÇA KELĐMELER 
ORJĐNALĐNE SADIK KALMAK 
SURETĐYLE MÜMKÜN OLDUĞU KADAR 
TÜRKÇELEŞTĐRĐLMĐŞTĐR. 
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         ÇIKAN KĐTAPLARIMIZ 
 

1-GÖNÜL ĐNCĐLERĐ (ŞĐĐR) 
2-ALLAH’IMIZIN 101 EMRĐ  (NAMAZ) 
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10-GEÇĐM DARLIĞI KĐMLER ÇEKER 
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              HAYRA DAVET 
����-Mü’min Kardeşim; bu kervana 
sende katıl.Kıyâmete kadar defterine 
sevap yazılsın.Bir gencin elinden tut 
onun dinden çıkıp cehenneme 
sürüklenerek imdat imdat diye 
çığlığına kulak ver, ona Allahımızı, 
Peygamberimizi sevmesini aşıla, 
onun eline Peygamber sevgisini 
anlatan bir kitapçık veriver. 
Eğer inanan biri de olsa onun  
kandiline bir damla yağ akıt ki o 
yanan kandil daha da parlasın. 
����- Misal; Birkaç arkadaşına çay 
ısmarlamış sayıver. Bir kaç çocuğa 
sakız almak yerine o minik 
yavrularımıza Peygamberimizi 
tanıtmış olursunuz. 
����-Hatta cenaze ve mevlid ve özel  
günlerinde dağıtacağın iki şeker 
yerine bu kitapçıktan dağıtarak, ebedi 
bir hâtıra bırak.  
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