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����-Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, 
elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce 
indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, 
meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret 
gününü inkar ederse, şüphesiz uzak bir 
sapıklıkla sapıtmıştır………….. nisa -136 
����-Yüce Allah’ımız bu ayeti kerimesinde 
vurgulayarak  iman edenlere seslenmekte 
ve iman edenleri birdaha  imana 
çağırmakta,bunları inkar edenler ise büyük 
delalettedir buyurmakta.. 
����-Ben müslümanım iman ettim demek 
yetmiyor. Đnananların ahirete de tam 
inanmalarını vurguluyor. 
����-misal ben müslümanım diyor amma bir 
taraftan Ölüpte ,dirilen var mı diyor. 
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����-Bazıları ben namaz kılmıyorum oruç 
tutmuyorum ama kalbim doğru diyen 
zavallı, kendini kandırıyor. 
Kur-an’ı kerimdeki binlerce ibadet emirleri 
hiçe sayarak günaha giriyor. 
����-Halk arasında şöyle derler dışarıdan 
minarede doğru görünür.birde müezzine sor 
,inçinde kaçdefa dönüp çıkıyor. 
����-Bazıları ben  müslümanım diyor, laf 
sırasında sen bana bu dünyada bulgur ver, 
ben sana ahirette pirinç vereyim diyor 
kıyameti hafife alanlara yüce Allah’ımız  
iman edenleri ikaz  yine iman  buyruyor.    
����-Senin en sevdiklerin üzerine tir tir 
titrediğin, üzerine söz söyletmeyip toz 
kondurmadığın, anneciğim deyince 
ağzından bir anne daha çıkan, yavrum 
dedikçe dudakları birbirine yapışan, 
����-Sevgilim dedikçe aşkı göklere çıkan, 
böylesine birbirini sevenler 
mahşer günü birbirinden köşe bucak 

kaçacaklar 
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 OGÜN,ĐNSAN EN SEVDĐGĐNDEN 

 NĐÇĐN  KAÇACAK ? 
 


�م���َ ْ ��!��� א� ����ء ���� ْ ِ ُ َْ ْ ُ ّ ِ ِא�#�"���َ � ِو�א����� ﴿﴾◌$ َ ِ ّ ُ ِ و�א���"���َ � َ َ $◌﴾﴿ 
�و�+�א�*�(�)��� ِ َ ِ َ � و�����"���َ َ َ. $  ﴾﴿....ِ Abese 34-35-36-◌ ﴾﴿ 

���� Kıyamet günü kişi, kardeşinden,      
      annesinden, babasından,  
    eşinden ve evladından  kaçar. 
                                         
����-Kişi kardeşinden o gün niçin                              

                           Kaçar ? 
 Dünyada kardeşinin hakkını 
yediği için ona zulmettiği için                           

                            kaçar. 
����-Annesinden babasından niçin 
kaçar? Annesine babasına itaat 
etmediği için asi olduğu için         
                                        kaçar. 
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�- ( Peki çare nerede? Bu dünyada )    
         
�-Yerin başka bir yere, göklerin de 
(başka göklere) dönüştürüldüğü gün, 
onlar tek olan, kahhar olan Allah'ın 

huzuruna çıka(rıla)caklardır.(Đbrahim, 48) 
            

����-Yerlerin ve göklerin yeni 
düzenlenmesinde, dünya ile güneş 
birbirine çok yakın olacak ve güneş 
sürekli mahşer yerinin bulunduğu bölge 
üzerinde bulunacak. 
 

   ÇOK DEHŞETLĐ BĐR GÜN 
 

����-O gün zâlim (günahkâr) ellerini 
ısırarak, ah! Keşke peygamberle 
birlikte bir yol izleseydim diyecek."                           
                                                              (Furkân, 27  
����-Kabirlerinden fırlayan günahkârlar, 
korkunç günün dehşetinden çıldırır gibi 
olacak ve pişmanlığından ellerini çıtır çıtır 
yiyecek. Ve yüce Allah buyuruyor 
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����-O gün (bütün canlılar) direnişsiz 
davetçiye (Hazret-i Đsrâfil'e) tâbi olacak 
ve Rahman için (azametinden) sesleri 
kısılacak, ancak bir hışıltı duyacaksın."                               
                                                                   (Tâhâ, 108) 
    

����-Hazret-i Đsrâfil tekrar Sûr'a üfleyip de, 
yüce Allah'ın emri ile bütün canlıları 
derhal mahşer yerine davet ettiğinde, 
       Yerdeki, göklerdeki ve diğer 
gezegenlerdeki bütün canlılar Hazret-i 
Đsrâfil'in daveti ile mahşer yerine 
giderken.. 
 

       KABĐRDEN MAHŞERE 
 

����-Sûr'a (tekrar) üflendi(ğinde) 
kabirlerinden fırlayanlar süratle 
Rab'lerine (mahşer yerine) doğru 
gidecekler."                     …(Yâsin, 51) 

����-Eyvah bize! (Vay başımıza 
gelenlere!) Yattığımız yerden bizi kim 
kaldırdı?" diyecekler. (Melekler onlara 
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diyecek ki): "Đşte bu Rahman (olan 
Allah)ın vaad ettiği (gündür) ve 
resullerin sözü gerçekleşti….(Yâsin, 52) 
 

Đnsanlar mahşer yerinde toplanınca, 
       Yüce Allah şöyle buyuracak: 
 

����-And olsun ki, sizi ilk defa 
yarattığımız gibi, (bakın!) huzuruma 
(yine yapayalnız, çırılçıplak ve) teker 
teker geldiniz. Size verdiklerimizi 
(malları, mülkleri de) arkanızda 
(dünyada) bıraktınız."    ……. (En'âm, 94) 
    

����-Yüce Allah mahşer yerinde, o korkunç 
günde insanlara, yani bizlere şöyle hitap 
edecek: 
       "Ey insanlar! Sizi ilk defa yarattığım 
gibi, huzuruma yine yapayalnız, çırılçıplak 
ve teker teker geldiniz. Mallarınızı 
mülklerinizi de dünyada bıraktınız. 
 ����- Hani dünyaya doymayanlar, ihtirasla 
birbirine saldıranlar? 
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 ����- Nerede evleriniz, villalarınız, konforlu 
lüks eşyalarınız? 
 ����-  Nerede otolarınız, yatlarınız, özel 
uçaklarınız? 
  ����-Hani  paralarınız, altınlarınız, 
giysileriniz, dünyada kaldı, kefenleriniz 
mezarda çürüdü ve şimdi huzuruma 
yapayalnız ve çırılçıplak geldiniz, 
diye  Rabbimiz bize bunları hatırlatıyor .           

�- ( peki çare nerede? bu dünyada )    
         
����-CEHENNEM MAHŞERE GELECEK 
 

����-Ve o gün Cehennem getirildi(ğinde) 
insan (yaptıklarını) hatırlayacak ama, 
hatırlamanın ne yararı olacak… (Fecr, 23)                                 
    

����-Mahşer yerine öncelikle yeryüzünde 
yaşayan canlılar yani insanlar, hayvanlar, 
cinler ve şeytanlar gelecek ve o gün 
gerçekten çok zor ve çok korkunç bir gün 
olacak. 
     .     
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         MAHŞERDE KAÇIŞ 
  
Elbet bir gün mahşerde insanlar cem olacak, 
En büyük mahkemedir ki o gün kurulacak, 
Anadan, babadan kardeş kardeşten kaçacak, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 

Karanlıklar sarmış mahşeri yavrum nerede? 
Evlat feryat eder; biricik anam nerede? 
Bırakır da kaçar o gün kardeş kardeşi de, 

        Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 

Toz toprak sardı anam sevdiğin yüzümü, 
tutamadım anam Dünyada tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam oğlunu hem kızını? 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 

Çok çok merhametlidir yardım eder analar, 
Ameli noksan olan yakınlarını arar, 
Kimseden yok faide işte o zaman anlar, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 

Büyüttün besledin anam sen dünya evinde, 
Hak sahipleri bırakmazlar bir bir peşinde, 
Faidem olmaz sana yavrum mahşer yerinde, 
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Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 

Alev alev yakan o mahşerin güneşinden, 
Đnsan kaçacak o gün çok sevdiği eşinden, 
Mücrimler kurtulamaz zebaniler elinden, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 

Fayda olmayınca çok sevdiği yakınından, 
Yardım ister o zaman Allah dostlarından, 
Allah dostu al diyecek benim sevabımdan, 
Bîçare ana ağlar,  evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 

����-Güneş tepeden cayır cayır yakarken, 
susuzluktan ağızları kuruyacak, 

 dilleri sarkacak ve nefesleri kokacak. 
  ����- Aşırı izdihamdan insanlar bunalacak, 
ezilecek, hararetten birbirini yakacak ve 
bedenlerinden sıcak terler fışkıracak 

 

. 
 �- ( peki çare nerede? bu dünyada )    

         
 . 
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ĐNSAN TERĐ TOPRAĞA OTUZ BEŞ    
         METRE ĐŞLEYECEK! 

 �8�4"��� א�����א�����א�����א����� +���7 ر���
�ل� א�����ر���
�ل� א�����ر���
�ل� א�����ر���
�ل� א����� �3ن�  �����4א�����א�����א�����א�����و����4 ��2�3 �1������ة� ر�/�.� 

�م� א�	��B"�א����A *�@�� �����1?� �4��=����9 <�� =�א�ل� ��>���ق� א�	���א�س�=�א�ل� ��>���ق� א�	���א�س�=�א�ل� ��>���ق� א�	���א�س�=�א�ل� ��>���ق� א�	���א�س�و����9�8 �� 

 ���"�8�4 �C�!�(�� �9���Dذ�א��F �G�8�)�� ��@�* �9���H�I�8ذ�ر�א��4א� و��� ��J�<�)�� ر�ض���Lא� 
Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: 

"Đnsanlar kıyâmet günü öylesine ter 
akıtırlar ki, bu terler yerin içinde yetmiş 
zira’lık derinliğe kadar iner ve bu ter (yer 
üstünde de birikerek insanları konuşamaz 
hale getirmek üzere ağızlarına) gem vurur 
ve kulaklarına kadar ulaşır." 
                Buhârî, Rikâk 47; Müslim,    Cennet 61, (2863) 
                                          

�-Bu dünya’da altı ay kış olsa ve kış 
boyu yağmur yağsa, toprağa sadece 1,5-2 
metre kadar yağmur işler. Oysaki, Âhirette 
70 zira kadar (70 zira 35 metreye eşittir) 
insanın teri toprağa işleyecektir ve mahşer 
50 bin yıl olacaktır.  
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GÜNEŞ KAÇ MĐL YAKLAŞACAK? 
 

�-Đbni  Hacer, bu terleme hadisesini, bir 
başka hadisin yardımıyla daha bir izah 
eder. Hadis şudur: "Kıyâmet günü güneş 
arza (bir mil kadar) yaklaşır. Đnsanlar 
terlerler. Kimi vardır, teri ökçesine kadar 
yükselir, kimi vardır ayağının yarısına 
kadar yükselir, dizine kadar yükselenler, 
uyluğuna kadar yükselenler, böğrüne 
kadar yükselenler, omuzuna kadar ve hatta 
ağzına kadar ve eliyle işaret eder. 
�-Başka bir rivayette sahabiler 
rasulumüze “ya rasul Allah bu bir mil ölçü 
milimidir. Yoksa kadınların örgü ördüğü 
mil mi ?”diye sormuşlardır 
�-BAZILARININ. Ağzına kadar 
yükselen ter, sahibine gem  vurmuş olur. 
Bazılarını ter tamamen bürür ve bunu 
söylerken elini başının üzerine vurur." 
Bazı rivayetlere göre hesap gününün 
sıkıntısı o kadar şiddetlidir ki, insanlar:  
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�-Ya Rab cehenneme gidecek de olsak 
bizi bundan kurtar denecek! 
   

Müslim'in bir rivayetinde tere batmanın, 
kişinin ameline göre olacağı belirtilmiştir. 
Peygamberler, şehitler ve Allah‘ın 
diledikleri bundan istisna edilmiş, en 
şiddetli ter sıkıntısının da kâfirlere, sonra 
büyük günah sahibine sonra bunları takip 
edenlere olacağı, mü'minlerin kâfirlere 
göre az olacağı belirtilmiştir."         
                                   ……… …. K.S.14.Cilt 366-400. 

    ����-Kahredici uzun bir bekleyişten sonra, 
korkunç patlamalarla, ateşini etrafa saça 
saça Cehennem geldiği an, 
   

����-Korku doruğa çıkacak, anne 
kızından, kardeş kardeşten ve eşler 
birbirinden kaçacak ve insan, 
         
����- Dünyada yaptığı günahlarını bir bir 
hatırlayıp çıldırasıya pişman olacak ama 
ne yararı olacak ki!... 
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Melekler de mahşer yerine gelecek. 
       Yüce Allah buyuruyor: 
    

����-Rabbin(in emri) ve melekler saf saf 
geldiği zaman."                             …   (Fecr, 22) 

 

�- ( peki çare nerede? bu dünyada )    
 

   MAHŞERDE PATLAMALAR 
    

����-Đnsanlar günahlarını hatırlayıp, 
pişmanlıktan ve çaresizlikten kıvrım 
kıvrım kıvranırken, 
����-Gökyüzünde bir patlama olacak ve 
ardından gök yarılıp, birinci kat gökteki 
melekler mahşer yerine gelecek. 
����- Mahşer yerindeki insan, hayvan, cin 
ve şeytanların toplam sayısından 10 kat 
daha fazla olan bu melekler, mahşer 
yerinde bulunanları kuşatıp saf tutacak. 
����- Sonra tekrar tekrar patlamalar olacak, 
her patlamada bir üst gökteki melekler  



 

14 

gelip mahşerde saf tutacak ve meleklerin 
mahşer yerinde toplanmaları da 
tamamlanacak. 
       Yüce Allah buyuruyor: 
    

����-O gün Ruh (Hazret-i Cebrâil) ve 
melekler saf saf ayakta duracak, ancak 
Rahman (olan Allah)'ın izin verdikleri 
konuşacak ve onlar da doğru 
söyleyecek."                             ……….   (Nebe, 38) 
        

        AMELĐNĐ OKU BAKALIM! 
 

����-Đşte (o gün) kitabı (amel defteri) sağ 
eline verilen kişi diyecek ki; alın, 
okuyun kitabımı."                            (Hâkka, 19) 
    

����-Kahredici o korkunç bekleyişten sonra 
amel defterleri dağıtılacak ve mü'minlerin 
sağ eline verilecek. 
����- Sınıfını iyi derece ile geçen çocukların 
sevinçlerinden koşuşup, karnelerini 
yakınlarına gösterdikleri gibi, 
����- Amel defterini sağ eline alanlar da 
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"Alın, bakın, okuyun benim kitabımı" diye 
yakınlarına gösterecek ve hayatının en 
mutlu anını yaşayacak. 
       Amel defteri sol eline verilenlere 
gelince!... 
       Yüce Allah buyuruyor: 
    

����-Amma kitabı sol eline verilen de 
diyecek ki; Ah! Ne olurdu kitabım 
verilmese idi de, hesabımın ne olduğunu 
bilmeseydim.                          (Hâkka, 25-26) 
    

����-Amel defteri sol eline verilen 
günahkârlar, 
       Cehennem'e atılıp yanmanın dışında 
bir seçeneği kalmadığı zaman... 
����-Ah! Keşke amel defterim verilmeseydi. 
Günahlarımın hesabını bilmeseydim ve 
ah! Ne olurdu bugünlere ermeseydim" 
diye, çok ah, vah edecek. 
 

�- ( peki çare nerede? bu dünyada )    
         
. 
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MAHŞERDE MĐZANIN KONMASI!: 
    

����-Biz kıyâmet (mahşer) günü için adalet 
terazileri koyacağız ki, hiç kimseye 
zerrece zulüm (haksızlık) olunmayacak. 
(yaptıkları) Bir hardal tanesi ağırlığında 
bile olsa, onu getiririz (teraziye koyarız).                      
                                                                      Enbiyâ, 47) 
    

����-Mahşer yerinde amel defterleri 
dağıtıldıktan sonra, sorgulama başlayacak 
ve sevapları, günahları tartacak 
(belirleyecek) bir mizan (manevî terazi) 
konacak. 
 

����-Bir hardal tanesi, bir çiçek tohumu 
ağırlığındaki sevap ve günahları çok 
hassas bir şekilde tarttığı gibi, 
 

����-Kim zerre kadar iyilik yapmışsa 
onun karşılığını görür. 
Kim de zerre kadar kötülük 
yapmışsa onu görür……A.C.Zilzal,7-8   
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����-Mahşerde sorgulamanın başlaması! 
       Sorgulanmak ve sevapları-günahları 
tartılmak üzere mizan başına davet 
edilenler, 
����- Sanki yeni bir kıyamet kopmuş gibi, 
aşırı korku ve panik içinde mizanın başına 
gelecekler. 
����-Sorgulamaları önce imandan, sonra 
beş vakit namazdan başlayacak. Namazla 
ilgili sorgulamaya ergenlik çağından 
başlanacak ve her günün beş vakit 
namazı teker teker sorgulanacak. Kıldığı 
namazların sevabı mizanın sağ kefesine 
ve kılmadığı namazların günahı da 
mizanın sol kefesine konacak. 
       Vaktinde kılınan ve Allah katında 
kabul olunan namazların sevapları tahmin 
edemeyeceğimiz derecede çok büyük 
boyutlarda olduğu gibi, kılınmayan 
namazların günahı da aynı boyutlarda 
olduğundan... 
����- Beş vakit namazın, mizanın sevap-
günah dengesi üzerinde çok büyük 
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belirleyici etkinliği olacak ve beş vakit 
namazı kılmayanların işi, gerçekten çok 
ama çok zor olacak. 
����-Sevgili peygamberimiz de ancak beş 
vakit namazı kılanlara şefaat edebilecek. 
Çünkü ümmetini abdest azalarının 
nurundan tanıyacak. 
       Beş vakit namazdan sonra, diğer ilâhî 
emirlerin ve ilâhî yasakların (haramların) 
her birinden teker teker en ince 
ayrıntılarına kadar sorgulanırken, azaları 
(organları) dile gelip konuşacak ve şahitlik 
yapacak.  
 
             Namazı Kılmayanların Cezası 
 

�8�M�	א� א��
�N�8�# ��O�P�<�� ���� �N�8�Q�Rٰ א�/�א��4 َْ ّ َُ َ ٌ َ ْ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ َ 
�א� َ�<�)�Tة� و�א��
ُ َ َ ّ َ َ

�ن� �U"�א��B�8�� ف��
�W�R א�ت��
���Y�	ًא� َّ َ َْ َْ ْ َ َ َ َِ َ َ ّ  

 “Onların ardından, namazı bırakan, 
nefislerinin arzularına uyan bir nesil 
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geldi. Đşte bunlar azgınlıklarının 
cezasını göreceklerdir….(a.i c. Meryem.59 
                                                             . 

����-Yukarıdaki ayeti kerimenin 
açıklamasında namaz kılmayan veya 
vaktinde kılmayanlar cezalarını 
cehennemin kayya kuyusunda 
göreceklerini bildirmiştir. Kayya denilen 
vadi diğer cehennemlerin kan ve irininin 
akmış olduğu yerdir. Ve oraya atılan bir 
taş elli yılda dibine ulaşır.  
����-Kayya vadisinin öyle şiddetli azabı 
vardır ki diğer cehennemler onun 
şiddetinden Allah’a sığınır.  
    

����- (Ateş, ateşten Allah’a sığınır ? 
 

Çocuğunun eteğini çamurdan koruyorsun 
da onu alev alev yanan ateşe atmaktan 
korumuyorsun sen ona iyilik 
yapmıyorsun.  
Yavrun hastalandığın da doktor doktor 
gezdiriyorsun, kırk derece ateşin 



 

20 

yakmasına gönlün razı olmuyorda, 
şiddetinin büyüklüğünü henüz 
bilmediğimiz on binlerce derece 
cehennemde yanmasına nasıl razı 
oluyorsun.  
 

     SANA SESLENĐYORUM :  
EY MÜMĐN KARDEŞĐM 
SEN HĐÇ ĐNSAN BEDENĐNĐN ATEŞTE  
NASIL YANDIĞINI GÖRDÜN MÜ?  
 

Aynen çam çırası gibi çatır çatır 
yanmaktadır. Ayrıca taşın nasıl yandığını 
hiç gördünüz mü? Bir gidin kireç yakılan 
ocaklarda taşların yanmasını seyredin. O 
kuyunun içinde iki bin derecede taşın çatır 
çatır yandığına şahit olacaksınız. 
�-Sen çocuğunu veya aileni o ateşin içine 
atabilir misin? Eğer atabilirim dersen bir 
diyeceğim yok. 
Bırak ateşe atmayı, evinde bir kibrit yak ve 
parmağını üstüne tut. Mümkün değil 
dayanamazsın. 
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�-Ey kardeşim! Eşinin, alev alev yanan 
fırına atıldığını görsen ne yaparsın? 
�-Çocuğunun fokur fokur kaynayan bir 
kazana atıldığını görsen ne yaparsın? 
Yukarıdaki Ayet-i Kerîme buna işaret 
etmektedir. 
�-Hâlbuki cehennem ateşi dünyadaki 
ateşten yetmiş kat daha şiddetlidir. 

 

�- (Peki çare nerede? Bu dünyada )    
         
 SIRA KUL HAKKINA GELECEK.  
 

Kul hakkı gerçekten çok zor olacak. 
Çünkü mazlumlar haklarını ancak sevap 
olarak alacak. 
����- Eğer mazlumlar çok olup, haksızlık 
eden (zalimin) sevapları  o mazlumlara 
yetmezse o zaman mazlumların 
günahından alınıp, haksızlık edene 
(zalime) yüklenecek. 
       Dünyada insanlara baskı, zulüm, 
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işkence yapanlar, dövenler, sövenler, 
aşağılayan, hakaret edenler, emanetlere 
ihanet edenler, aldığını geri vermeyenler, 
borcunu ödemeyenler ve insanların malını 
çalan, çırpan, zorla gasp edenler, Yıllarca 
Cehennem'de yanacaklar, tabii ki orada 
çok pişman olacaklar. 
  

�- ( Peki çare nerede? Bu dünyada)     
         
        Ve yüce Allah buyuruyor: 
����-O gün tartı (günah-sevap tartılması) 
haktır. Şu halde kimin mizan (sevap)ları 
ağır gelirse, işte onlar felâha 
(Cehennem'den kurtulup, Cennet'e) 
kavuşanlardır." ………………………(Âraf, 8) 
����-Kimin de mizan (sevap)ları hafif (az) 
gelirse, işte onlar da âyetlerimize 
zulmetleri (isyan etmeleri) nedeni ile 
(Cehennem'de yanacaklarından) 
kendilerine yazık edenlerdir ….. .(Âraf, 9) 
����-Kâfir, ah! Ne olurdu ben de toprak 
olsaydım diyecek."                       … (Nebe, 40). 
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�- ( Peki çare nerede? Bu dünyada )    
         
� “Cennetin kokusu beş yüz senelik 
mesafeden duyulur. Yaptığı iyiliği başa 
kakan, anaya babaya karşı gelen ve içki 
tiryakisi bu kokuyu bile alamaz.”           
                                                  …….. H.ş) Taberânî   

   Kişi eşinden niçin kaçar ona 
zulüm ettiğinden onu ihmal 
ettiğinden ona haram yedirdiğinden 
ona islamiyeti öğretmediğinden  
 

      EŞĐNE ĐLĐM ÖĞRETMEK  
 

Eşine ilim öğretmek erkeğe bir 
borçtur, hadisi şerif; 
    

Haydi ailelerinize dönün, onlara 
(dîni)öğretiniz buyurmuştur.               
                                                    …. H.Ş Buhari    

�A�H�8�W�9�8 و����W���A�H�8�W�9�8 و����W���A�H�8�W�9�8 و����W���A�H�8�W�9�8 و����W��ٌٌ ٌٌ ََ ََ ِ ِِ ِِ ِِ ِْ ْْ ْْ ْْ ُْ ُُ ُُ ُُ ََُ ََ ٍٍ ٍٍ ��A ��7�4 כ�\�  �̂����R �9�8�<�	��7�4 כ�\�_��8?� א� �A� �̂����R �9�8�<�	��7�4 כ�\�_��8?� א� �A� �̂����R �9�8�<�	��7�4 כ�\�_��8?� א� �A� �̂����R �9�8�<�	�8?� א��_ِِ ِِ ّّ ّّ ُُ ُُ ََ ََ ََ ََ ٌ ٌَ ٌَ ٌَ َََ ََ ِِ ِِ ََ ََ ِِ ِِ ْ َْ َْ َْ َِِ ِِ ْْ ْْ ُُ ُُ  
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����-Đlim öğrenmek kadına ve erkeğe 
farzdır.                          …. H.Ş. Mace Cilt.1-S.38 
 

Ya eşine haram yedirmişse 
ONUN ĐBADETĐ KABUL OLMAMIŞSA. 
Đşte bu hakkını alacak bu hususta 
Resulümüz şöyle buyuruyor. 
    

����-Abdullah bin Ömer(r.a): 
“Namaz kılmaktan yay gibi olsanız, 
oruç tutmaktan çöp gibi kalsanız da, 
haram ve şüpheli şeylerden 
kaçınmazsanız, Allah o ibadetleri kabul 
etmez.”buyurmuştur.Taberani ve Đbni Kesir7 
 

����-Kişi evlatlarından niçin kaçar? onu 
okutup doğru yolu göstermediği için 
Allah’ını peygamberini kur’an’ını 
öğretmediği için. 
O dehşetli nefsi, nefsi, O  gün de 
kaçınca kurtulabilir mi? 
Asla kurtulamaz. 
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����-Hakkını yediği o kardeşi,  asi olduğu 
annesi, babası,  dinini öğretmeyip günaha 
sevkettiği evlatları yakasına sarılır, 
 çünkü bakın ayeti kerime, 
 

̂�כ��9 ��(�>�`� و����8>���  
�م� א�	��A�H�"�B ��כ�!��� ��>��� ��bُ َ ْ َْ َ َ َ ٍَ ْْ َْ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ِ َ ٰ ِ َ ْ َ ّ ُ
c ̂�א� ̂�כ��9 ��>� �<��d ً ْ َْ َْ ُ ُ  

�-…..Sonra kıyamet günü, kiminiz 
kiminizi inkar edip-tanımayacak ve 

kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. 
Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir 

yardımcınız yoktur…………a.c. Ankebut-25 
                     

�- ( Çare nerede? Bu dünyada )    
                                 

����- Kardeşi der ki Ya Rabb benim 
hakkımı yiyen, evladı der ki beni 
okutmayan  dinimi öğretmeyen, eşi 
der ki  bana haram yediren, atası der 
ki bana asi olan, bu adamdan hakkımı 
alıver.diyecekler. Merduye ve Beyheki ve Hakim 
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  O GÜN KĐMSENĐN KĐMSEYE         
          FAYDASI OLMAZ 
Zor bir gün amma çok önemli. Đkrime 
(r.a) der ki mahşer günü: Kişi karısıyla 
karşılaşır ona şöyle der: «Ey kadınım, 
sana nasıl kocalık yaptım? Kadın; ne 
güzel kocaydın der. Ve gücü yettiğince 
kocasını iyilikle yad eder. 
����- Kocası kadınına der ki: 
Gördüğün bu halimden kurtulabilmem için 
bugün senden yalnızca bir iyilik etmeni 
istiyorum. Kadın der ki: Ne kolay şey 
istiyorsun ama verebilecek durumda 
değilim, çünkü tıpkı senin korktuğun gibi 
ben de korkuyorum.  
����-Adam, oğluyla karşılaşır ve ona  der ki: 
Yavrucuğum; ben sana nasıl babalık 
etmiştim? Çocuk babasını hayırla yad 
eder. Adam oğluna; yavrucuğum, ben 
senin zerre mikdarınca iyiliğine muhtacım, 
onu verirsen belki şu gördüğün  zor 
halimden kurtulabilirim.  
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����-Çocuk der ki: babacığım, istediğin şey 
ne kadar da az. Ama ben de senin 
korktuğun gibi korkuyorum. Onun için 
sana hiç bir şey veremem der işte 
    

����-O gün hiç kimseden faide olmaz 
orasının hazinesi kasası bu dünyada. 
         
    BU EVLATLAR  ARAMIZDA    
 

����-Evlatlarına din eğitimi verilmeyen 
bir beldede 
����-Bir sokağa çıkıp 32 farzı, sorsan 
yüzde kaçı sayabilir? belki yüzde onu 
bile zor, 
����--Bunlar küçük yaşta dinini 
öğretilmeyen, büyüyünce de utanıp 
soramayanlar, bunlar ya senin ya da 
benim yavrularımız. 
����--Böylece bunların birçoğu gusül 
abdestini bilemediğinden 
aramızda abdestsiz gezenler vardır.  
Bunlar ya senin  hanende, ya benim 
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hanemde, ya senin işyerinde ya benim 
işyerimdeler, hele hele de bunlar 
aramızdalar. 
����-Böyle abdestsiz kişilerin olduğu 
evde ve işyerinde hiç bereket olur mu, 
onun için herkes evladına dinini 
öğretmesi lazım. Yüce rabbim  
kusurlarımızı affetsin. 
 

ÇIPLAK HESAB VERECEKSĐN 
 

: Hz. Âişe (r.a) Allah Resûlü'nden (s.a.v) 
şunları işittiğini söylemiştir: "Đnsanlar 
kıyamet gününde yalınayak, çıplak ve 
sünnetsiz olarak haşrolunurlar." Ben de, 
“Ey Allah'ın Resûlü! Kadın ve erkekler 
beraber olduklarında birbirlerine 
bakmazlar mı? dedim. Allah Resûlü, "Ey 
Âişe! Mesele, birbirlerine bakmalarından 
çok daha zor ve dehşetlidir. (yani o gün 
hesap endişesinden ötürü kimse birbirine 
bakamaz)    .. Müslim,Cennet, 56.Buhârî,  Rikâk, 44; 
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����-bugün elbisen var amma, 
����-Yarın çıplak kalacaksın, 
����- bu gün her şeyin var amma 
����-yarın yalın ayak kalacaksın, 
 bunu hiç aklından çıkarma  
 

     KĐŞĐ KENDĐNĐ SAPTIRANA 
     ĐKĐ KATI AZAB ĐSTEYECEK 

 

َو�=�א�	�ُ
�א� َ ��e�"�)�W�	א� א��D�
َ ر�����א� א��Dא� א�_�>���א� ��א�د����Tא� و�כ���fא�ء�Dא� �Rא�/��8 � �َ ّ َ َ َُ ّ َ َ َّ ََ َُ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ � �َ ّ ِ… 

����- Mahşer günü onlar derler ki; " Ey 
Rabbimiz! Biz beylerimize ve 
büyüklerimize uyduk. Onlar da bizi 
yanlış yola götürdüler." 
    

����-Ey Rabbimiz! Onlara azabın iki 
katını ver ve kendilerini büyük bir 
lanetle lanetine uğrat  A.C. Ahzab 67-68 

 

����-. Peki  çare nerede? Bu dünyada  
    

����-”O dinini öğretmediğin o minicik 
günahsız yavruya iyi değil  kötü örnek 
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oldunsa ona  sen felana küfret felanı 
döv şu hırsızlığı yap diye yanlış 
yolları öğrettinse o minik yavruları 
okutupta dinini, haramı helalı öğretme 
yerine, kötü örnek olursan o yarın 
mahşerde,  
����-Ya Rabb benim yerime bana 
kötülüğü öğreteni yak” diyecek. 
Sen çoktan pişman olup keşke kötü 
değil iyi örnek olsaydım Allah’ın, 
kur’an’ın resulullah’ın emirlerine sarıl 
saydım diyeceksin amma vakit 
geçmiş olacak. 
 

����- Ahiretin azabını sen hiç duydun 
mu ve düşündün mü?  
Ahiret azabının dünya azabından 70 
kat daha şiddetli olduğunu Hadis-i 
Şerifler beyan etmektedir. 
 ����-( Cehennem ateşi öbürüne altmış 
dokuz kat üstün kılındı. Her bir katın 
harareti, bunun mislindedir. H.Ş.) 
         (Buhârî, Bed'ü'l-Halk 10; Müslim, Cennet  
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Dünyada 1.540 derecede demir 
erimekte, 1.800 - 2.000 derecede taş 
erimektedir. Dünya ateşinin en az 
2000 derece olduğunu düşünürsek 
ahiret ateşide 70 kat daha şiddetli 
olunca bu da 140 bin derece demektir.  
�-Buna hiçbir insanın tahammülü 
olabilir mi? 
����-Yazın sıcağından, kışın 
soğuğundan, ayaklarının çamur 
olmasından koruduğun yavrunu nasıl 
oluyor da bu kadar şiddetli bir 
azaptan korumuyorsun? 
 Ona ilim öğretmemekle, ona namaz 
kıldırmamakla, ona haram yedirmekle 
en büyük kötülüğü yapmış oluyorsun. 
 

      O GÜN KAÇAN KAÇANA 
 


�א� و�ر�א�و�א� א�	�>���א�ب� ْذ�ِא��<�)�Tא� �������	א� ���� א��
�<�)�Tא� �������	א� א���f�T َ َ َ ُْ َ ََ َ َ َ َ ّ َُ َُ َ ّ ِ ّ� ُ �َ َّ ِّ َ َ
ُو��j�<�k�B�T �����9 א���i��(�א�ب� َ ْ َ ْ ُّ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ  
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����-O zaman kendilerine uyulanlar 
uyanlardan kaçacak, ama hepsi de 
azaba uğrayacak ve aralarındaki bütün 
bağlar kesilecektir.                  Bakara-166.                        

  ����-Bazıları kendi kendini kandırır. 
Kendi bir kötülüğe günaha dalmıştır bir 
başkasına da o kötü şeyi iyi gibi över 
yahu buncacık şey günah mı olur der. 
O masum kişiye günah işletirse, 
Đşte o yarın mahşerde o günah işlettiği 
kişiden kaçar 
�-Tıpkı!  Sabahın seher vakti duaların 
kabul saatinde çocuklarını namaza 
uyarmayıp uyanmasınlar diye üzerini iyice 
örten kardeşim bak Allah’ımız bize ne 
buyuruyor. 
 

   ÇOK DĐKKAT ET? CEHENNEM ODUNU 
ĐNSAN VE TAŞTAN OLACAKTIR 
 

َ��א� א����� ُ َّ � َא� א�	������� א�����
�א� =�ُ
�א� א��W�!�Dכ��9 و�א��8�1"�כ��D �9א�ر�א� و�=�ُ
�د��1א�َ ُُ َ ْ َ ًْ َ ُ ُ ُ� �ْ َ ََ ْ � َ َٰ َ ّ  
ُא�	���א�س� و�א��I��lא�ر�ة�  َ َ ِ ْ َ ُ َ ّ........﴾﴿  
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"Ey iman edenler, gerek kendinizi, 
gerek ailenizi öyle bir ateşten 
koruyun ki onun yakıtı, insanlar ve 
taşlardır. Bu ateşin başında iri 
gövdeli, sert tabiatlı melekler vardır. 
Bunlar, Allah'ın kendilerine emrettiği 
şeylere asla isyan etmezler. Ne 
emrolundular ise,onu yaparlar.tahrim 6    
   
  AĐLEN’E  ŞĐMDĐ YARDIM ET 
�Allah sana mal  mülk aldın mı ? Evler, 
apartmanlar yaptın mı?  Paranı pulunuda değil 
����-Đlim öğrendin mi? Çocuklarını 
okuttun mu? Đslam’ın şartlarını yaptın 
mı? Onu soracak!...< 
 BĐN DEFA FERYAD EDEN KĐM ? ? ? ?    
����-SANA MAL MÜLK BIRAKANLAR, 
SENĐ BÜYÜTMEK ĐÇĐN SABAHLARA 
KADAR UYUMAYANLAR SENĐN ĐÇĐN TĐR 
TĐR TĐTREYENLER BAK SANA NELER 
DĐYOR SENDEN NELER BEKLĐYOR 
UNUTMA BUGÜN ONLAR BĐÇARE SENDEN 
BEKLĐYOR, YARINDA SEN BĐÇARE 
GERĐDEKĐLERDEN BEKLEYECEKSĐN. 
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 �����m ��> �A�+��n ��Oر��

�א� א���
�א��Tכ��9 <�� =�ُ(��W���T ��i ��2א��o�+ِ��א� א� ْ َ � �ً َ َ َّ َ َْ ِ ِ ُُ َْ َ ََ َْ ْ ْ � َ ْ

�ن� ��"�
��R �9���T"���א�د�ي� כ�\��Tא�ن� א�ر�و�א�*����9 ��א��R ̂�א�ن� ُر��� ّ ُ َ َِ َ َُ ُ َْ ْ َ ُْ ُُ َ َُ ْ َّ ََ َ ِ َ َ  �9������ �P�*א� ْ ُ ْ ِ ٍ َ َ
ِא�	��N ����ة� ���� א�	�����qل� و�א�	����Wא�ء    َ ِّ َ ِ َ ِ ّ َ ّ َِ ٍ َ ْ َ 


�א� �8�4"���א� ���Pر���O א�و� �����N�"�U א�و� ��כ��W��ة��!�k�4ِא� َِ َْ َ َ َِ ِ ِ َْ ٍْ ٍ َ ْ ِ َِ ْ َ ُ ْ �4
�ة� א�و�  ِ�P�� א�و� ��r�# ْ َْ ٍَ َ ْ َ ِ ٍ ْ ُ
�A����s(�א�س� א��	א�כ�� א����� ���� �Wة� כ��
�Wא�و� ��כ� �Aא�ءة� א������B��ِ ِ ِ ٍَ ّ َ ْ ِ َ ْ ِ ٍ ِ ِّٰ ُ ُ َ ََ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ َ 

    �-"Ey (ümmet ve) ashabım! 
Ölülerinizi, mezarlarında unutmayın! 
Hususiyetle de "Ramazan-ı Şerif ayında 
(hiç unutmayın).... 
����-Çünkü ölülerinizin ruhları, evlerine 
gelirler. Onlardan her biri erkek ve 
kadınlar; tam bin kere nida eder ve 
seslenirler: 
�-Bize şefkat ve merhamet edin! Đyilik 
yapın, bizim için 
�-Bir kuruş da olsa sadaka verin, 
�-Bir çörek, bir ekmek kırığı verin, Bir 
Ayet-i Kerime veya (bir du-a) okuyun, 
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�- bir (muhtaca) elbise  
giydirerek bize bir hediye gönderin ki 
�-Allâh-ü Teâlâ Hazretleri de size 
cennet elbiseleri giydirsin... derler.                                                       

                               "Rebîu'l-Ebrâr" kitabında böyledir 
    

����-Bir çörek ve bir ekmek kırığının bu 
kadar faydası olduğu Allâh-ü Teâlâ  
katında makbul olduğuna göre  
bunun daha güzeli daha lezzetli şeylerin 
(muhtaç olanlara yedirilmesi) kimbilir 
daha ne kadar sevabtır? 
����-Hadis-i Şerifte rivayet olunan bir 
lokmanın faydası. 
����-Rivayet olundu: Mübarek gün ve 
gecelerde mevtalar, Cenab-ı Allah'ın 
izniyle evlerine gelir. 
����-Kapıların eşiklerinde dururlar. Eğer 
onlar için Kur'ân-ı Kerim okunur, 
sadakalar verilirse, sevine sevine 
mezarlarına, arkadaşlarının yanına 
dönerler.  
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����- Eğer hatırlanmaz ve onların ruhları 
için sadakalar verilmezse, 
����-"Ey mirasımıza konan hayırsız 
insanlar, siz bizi unuttunuz  
bizi unuttuğunuz gibi Allah da sizi 
rahmetinden mahrum etsin 
" diye beddua ederek, 
����- Büyük bir üzüntüyle makamlarına 
dönerler. 
 Diğer mevtalar onların başına üşüşüp 
hayırsız evlatlarından dolayı yas 
tutarlar. 
����-Bugün onlar bekliyor yarın 
öbürgün sen bekleyeceksin  bunu 
hiç unutma. 
�- Muhammed Nurî Nakşibendî, 
Mevizatü'l-Hasene s. 151. Ömer Faruk 
Hilmi. Ramazan-ı Şerif ve Oruç, s. 38 
 

 Ruhu'l Beyan-Ö.Faruk HĐLMĐ C: 13,   
                      Cüz: 13. Ra'd Sûresi, 479 
 

. 
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ĐMDAT DĐYE KĐM BAĞIRIR 
�-Ölü kabrinde nasıldır? 
 Suda boğulurken yardım isteyen bir 
adam gibidir. 
 Ölü, ana baba veya kardeşinden veya 
herhangi bir dostundan gelecek duayı 
bekler. 
�- Ona dua geldi mi, onun için 
dünyadaki her şeylerden  sevimli olur.  
�-Muhakkak ki ölüler için dirilerin 
hediyeleri dua ve istiğfardır.    
                                                                     H.Ş. Deylemî                     
EN SEVDĐKLERĐN SENĐ AYAĞININ 

ALTINA ALACAK 
 

َو�=�א�ل� َ ِ א�	������� כ�!���و�א� ر�����א� א�ر��Dא� א�	������� א�/��D��eא� ��َ �َ ََ ّ َ َ َ َِ َْ َّ �َ َّ ِّ َ َ ُ َ َ�u�D��iو�א� ����sא� ��ِ ْ ِ ْ َْ َِّ ِ..  
�- ‘Ey Rabbimiz! Cinlerden ve 
insanlardan bizi saptırmış olanları 
bize göster ki, onları ayaklarımızın 
altına alalım da, aşağılanmışlardan 
olsunlar.(diyecekler.)              Fussilet-29                    
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    GÜNAHKAR ÇARE ARAR 
 

 ���"���)�� ���v���
�9 ��
�د� א����w��م� 	�
� ��!�)��Pي� ���� ���4א�ب� �����Dو����M�)��$ ِ � ِ ِ �َ َِ ٍ ِ ْ َْ َ َِ ََ ْ ََ ْ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ّ َ - ْ ُ َ ُ ّ ُ﴾﴿ 
$و�+�א�*�(�)��� و�א�#�"���  ِ � َ َ َ� ِ َ ِ َ﴾﴿ �����
$ و��M�R"��8)��� א�	��T ��yـ ِ ِ� �ْz ُ ََ ّ ِ � َ َ......  

�-Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir 
suçlu-günahkar, o günün azabından 
kurtulmak için. Oğullarını, 
kendi eşini, ve kardeşini, ve onu 
barındıran aşiretini de fidye olarak 
vererek kendini kurtarmak ister. 
                                              .  A.C. Meariç.11-12              
    SUÇLU ŞÖYLE  DER ; 
  

Allahım! Al şu oğlumu benim yerime at 
cehenneme yakta beni yakma diyecek. 
�-Al şu karımı benim yerime at 
cehenneme yakta beni yakma diyecek. 
�-Al şu benim emrim de olanların 
tümünü at cehennemde yakta, beni yakma 
diyecek.     
�- suçlu Yeryüzünde bulunanların 
tümünü (verse de); ona bir kurtuluş olmaz. 
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�- (hiçbiri kabul edilmez). Doğrusu o 
(cehennem), cayır cayır yanmakta olan 
ateştir:O zaman 
 

�- ( Çare nerede? bu dünyada )          

َא�ن� ّ ِ �\�)�B�� ���8�R כ�!�א�ر� ��Oא� و��
�Tو�א� و���א���כ�!� �������	א� َ َ ْ ُ ْ َ ََ ٌ َُ ّ ُ ْ ُ َ َ َ َُ َ � َ ّ.....
����- Şüphesiz küfredip kafir olarak 
ölenler, bunların hiçbirisinden, yeryüzü 
dolusu altını olsa bunu fidye olarak 
verse de kesin olarak kabul edilmez. 
Onlar için acı bir azap vardır ve onların 
yardımcıları yoktur.         …A.C  A.Đmran-91    
   Çare bu dünyada evladına eşine 
kardeşine sahip çıkıp onları Allah’ın 
emirlerine Kur’an’a sarılmalarını  
sağlamak 

. َ��
�م�  ْ ���4 ��
�}�� �m"�ـא� و��M���� ��O ��i��و�ن�َ ��{�
�� ��|�}�� ��i $ َ ُ َ ْ ً ًُ ُْ ُ َ � ََ َ ًَ ْz َ َْ ْْ ْ  
 ����-O gün dostun dosta hiçbir 
faydası yoktur; onlar hiç kimseden 
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yardım da göremezler….A.C  Duhan- 41 
   

����- Kur’an şefâati kabul olunan bir 
şefâatçidir. Şikâyeti tutulan bir 
dâvâcıdır. 
�-Kim onu önüne rehber olarak korsa 
Kur’an onu Cennet’e çeker götürür. 
Kim onu arkaya bırakırsa Kur’an onu 
Cehennem’e sevk eder. 

Fayda olmadığı zaman anadan,  
Fayda olmadığı zaman babadan, 
Fayda olmadığı zaman kardeşden,  
Fayda olmadığı zaman eşten, 
Tek fayda olur O gün Kurandan. 
O gün elinden tutacak Kur’andır 
     ( peki çare nerede ? dünyada )    

         
 BĐR BABA EVLADINI NASIL KURTARIR? 

����-Bir baba çocuğunu Kur’ân-ı Kerîm 
öğrenmek üzere hocaya gönderirse 
Hoca da çocuğa; Evlâdım 
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�-Bismillâhirrahmânirrahîm de, dese 
çocuk da besmele okusa okutan hocanın 
ve okuyan çocuğun anne ve babasının 
günahları affolunur. 
 

ŞU MÜJDEYĐ HĐÇ UNUTMA 
����-Çocuğuna Kur’ân’dan bir âyet öğreten 
bir kişi, geceleri namazla, gündüzleri 
oruçla geçirilen bin senelik (nâfile 
ibâdetten)de hayırlıdır: Kendi  
 

Çocuklarına Kur’an öğretmek:  
Hz. Enes’ten rivayet edilen bir hadiste 
şöyle buyrulmuştur: “Kendi evladına 
Kur’an öğreten kimsenin geçmiş 
günahları affolacaktır.  
 

Çocuğunu hafız yapan kimse, çocuğu bir 
ayet okuduğunda Allah, o kimsenin 
derecesini yükseltecektir. Nihayet 
çocuğun ezberlediği ayet sayısınca 
cennetteki derecesi yükselecektir.(Taberani   
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     BESMELENĐN FAZĐLETĐ          
   HUSUSUNDA BĐR HĐKAYE 
 

 Đsa. a.s. bir mezarlığın yanından 
geçerken ağlamaya başladı. Yanındakiler  
����-Ey Allah'ın Peygamberi, neden 
ağlıyorsun? Neden olacak, şu mezarlıktaki 
bir ölünün ruhlar âleminde çektiği azaba 
ağlıyorum. Neden azap çekiyor? 
Herhalde dünyada iken bir kısım günahlar 
işlemiş 
����-Hazret-i Đsa, oradan uzaklaşarak, 
varacağı köye varıp vaaz ve nasihatlarını 
yaptıktan sonra, tekrar aynı yoldan köyüne 
döndü. Yine aynı mezarlığın yanına 
gelince arkadaşları Đsa Peygamber'in 
ağlayacağını sandılar. Halbuki ağlamıyor, 
gülüyordu. Sordular: Ey Allah'ın Nebîsi, bu 
defa neden, seviniyorsun? 
����--Geçen defaki adama yapılan azab 
kalkmış, güllük gülistanlık bir yerde  
ondan. Neden azabı kalkmış acaba? 
Neden olacak, adamın dünyada bir 
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çocuğu  şu sıralarda bir hocaya gidiyor, 
ondan din dersleri alıyor. Çocuk besmeleyi 
ezberledi. Rabbimiz de buyurdu ki: 
����-Böylece çocuğu besmeleyi öğrendiği 
andan itibaren babasından azap kalktı.       
               Ahmet Şahin “Dini Hikayeler” s:35 
    

����-“Sizler (kıyamet günü) Allah’ın 
katına Kur’an’dan daha üstün bir şey 
ile varamazsınız.” 
�Kur'an okuyanların dünya belâları, Kur'an 
dinleyenlerden âhiret belâları def edilir.                                                         
                                              …… (Kenzü’l-Ummal2/291) 

�-Ümmetimin üstün kişileri Kur'an'ı  
ezberleyip emir ve yasaklarına riayet 
edenler ve gece ibadet edenlerdir. 
                                  … H.Ş. Tergib  C.2.S.47 

MELEKLER KĐME KANAT GERER 
“Đlim okumak niyetiyle evinden çıkan 
her talebenin  üstüne melekler kanat 
gererler ve Allah ona cennetin yolunu 
kolaylaştırır.--                       -kütbü.sitte  
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Peygamberimiz (s.a.v) h.şeriflerinde; 
�-Camiye cemaate gidenin yirmi yedi 
kat sevabı çoktur diyor. Lakin ona 
melekler kanat gerer demiyor. 
�-Hacca giden anasından doğmuş gibi 
günahsız döner diye müjde verirken, 
ona melekler kanat gerer demiyor. 
�-Oruç tutana Allah’ımız onun 
sevabını ancak ben veririm buyuruyor, 
Yine melekler onlara kanat gerer demiyor. 
�-Zekat vereninde, üzerine melekler 
kanat gerer demiyor. 
�-Demek ki bu dini vazifelerimizin en 
önemlisi en sevaplısı ve en sevimlisi ilim 
öğrenmektir. 
       
 NEDEN ÇOK ŞÜKÜR ETMELĐYĐZ  
 

�-Đslam olan bir ükede, ezan okunan bir 
beldede, islamı yaşayan bir hanede 
müslüman bir anneden müslüman bir 
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babadan, bizleri dünyaya getiren, Allah’a  
ne kadar şükretsek yinede az değil mi, 
�- Hele hele, şu aciz bedenimizdeki  
azaların şükrünü hiç düşündün mü? 
Eğer elin olmasa sana bir lokma ekmeği 
ağzına kim verirdi? bir yudum suyu kim 
içirirdi? 
�-Eğer gözlerin olmasaydı, ömür boyu 
senin elinden tutup kim gezdirirdi, 
����-O zaman yapacağın tek şey bu 
nimetleri verene ibadet ve şükretmek. 
     
    SOR ÖĞREN DERS AL 
�-Elin kıymetini eli olmayana sor. 
�- Gözün kıymetini bir köre sor.  
�-Kulağın kıymetini bir sağıra sor.  
�-Kalbin kıymetini kalbi hasta olana sor. 
�- Dilin kıymetini dilsize sor. 
�-Aklın kıymetini mecnun yani deliye 
sor. O anlatmakta sen de anlamakta 
bîçare kalırsın.  
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Bu kadar kıymetli nimetleri verene 
ibadet etmemek nankörlük değil mi.? 
           
    Çok Meşgul din kardeşim! 
 

����-Seni iş bekler,   ����-Đşçi bekler, 
����-Patron bekler,  ����-Amir bekler, 
����- ve memur bekler. 
                          Dikkat!.. 
����-O Yüce Allah da senden dinine     
            hizmet bekler,  
����- Namaz, Kur’an bekler. 
����- Đyi düşün ve kararı ona göre  ver. 
                
             HAYRA DAVET 
�-Mü’min Kardeşim; bu kervana sende 
katıl. Kıyâmete kadar defterine sevap 
yazılsın. Bir gencin elinden tut onun  
cehenneme sürüklenerek imdat imdat 
diye çığlığına kulak ver, ona 
Allah’ımızı, Peygamberimizi kitabımızı 
anlatan bir kitapçık veriver. 
Eğer inanan biri de olsa onun  
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kandiline bir damla yağ akıt ki, o yanan 
kandil daha da parlasın. 
�-Hatta cenaze ve mevlid ve özel  
günlerinde dağıtacağın iki şeker yerine bu 
kitapçıktan dağıtarak, ebedi bir hâtıra bırak   
�- Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua 
edin. rad-55. BĐZDE DUA EDĐP DUA EKLĐYORUZ. 
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. 
   ÇIKAN KĐTAPLARIMIZ 
 

1- GÖNÜL ĐNCĐLERĐ………… (ŞĐĐR) 
2- ALLAH’IMIZIN 101 EMRĐ  (NAMAZ) 
3- BĐZĐ BEKLEYEN ZOR GÜNLER 
4- ALTIN HAYAT (KUTLU DOĞUM) 
5-   ERKEKLERĐN   VAZĐFESĐ 
6- HANIM KARDEŞLERĐN VAZĐFESĐ 
7- NAMAZ KILAMIYORUM DĐYENLERE... 
8- BEYTULLAH AŞKI…………. (ŞĐĐR) 
9-KUR’AN-I KERĐM’ĐN DÜŞÜNDÜRÜCÜ 
VE ÜRPERTĐCĐ AYET-Đ KERĐMELERĐ 
10-CENNETĐN MĐRASÇILARI KĐMLER? 
11-GEÇĐM DARLIĞI KĐMLER ÇEKER? 
12-YASĐN-Đ ŞERĐF VE……… (ĐLMĐHAL) 
13-101 SORU 101 CEVAP (CEP ĐLMĐHAL) 
14-YASĐN-Đ ŞERĐF…….……. (CEP BOY) 
15-GÖNÜLDEN GÖNÜLE …(CEP ŞĐĐR) 
16-ÜÇ ALLAH DOSTU KĐM? 
17-EN GÜZEL SOHBETLĐ GÜZEL DUALAR 
18- EN GÜZEL SOHBETLĐ  DUA…… (CEP) 
19- (SAV.)'Đ KĐM NE KADAR SEVDĐ?.. (CEP)   
20- TEK KURTULUŞ YOLU KUR'AN YOLU  
21-  DAKĐKADA NE KAZANILIR ? (CEP)  
22- O GÜN ĐNSAN SEVDĐGĐNDEN KAÇACAK . (CEP)   


