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Haqq Yolunda
Bir Ömür

Bu kitab elm və irfan əhli mərhum Ali Çınar müəllimin əziz
xatirəsinə Gəncliyə Yardım Fondu tərəfindən nəşr edilmişdir.

Bu kitab mərhum Ali Çınar müəllimi yetişdirən atası
möhtərəm Mövlud Çınar və anası hörmətli Nimet Çınar
xanıma ithaf olunur.

İLİM, İRFAN ve HİZMET EHLİ BİR
KARDEŞİMİZDİ
Ali Çınar Bey; ilmiyle amil, ahlakıyla kamil, irfan
ehli, takva sahibi, edep ve nezaket timsali bir kardeşimizdi. Her an gönlünde taşıdığı Allah yolunda hizmet aşkını,
yaşayışıyla da ispat edebilen örnek bir gönül eriydi.
Bazı insanlar vardır ki kolay yetişmez, yerleri de
kolay doldurulamaz. Gönül ehli bir hizmet insanının kadr
u kıymetini takdir edebilecek dünyevi bir ölçü yoktur.
Hazret-i Ömer -radıyallahu anh- bir gün dostlarıyla
birlikte otururken onlara, gönüllerindeki en mühim arzu
ve temennilerin ne olduğunu sordu. Oradakilerden bir
kısmı:
“–İçinde bulunduğumuz şu hane dolusu param o
olsaydı da Allah yolunda infak etseydim!..” dedi.
Bir kısmı:
ım
m
“–İçinde bulunduğumuz şu hane dolusu altınlarım
olsaydı da Allah için harcasaydım!..” dedi.
Bazıları da:
“–İçinde bulunduğumuz şu hane dolusu mücevherlere
.”
sahip olsaydım da onları Allah yolunda sarf etseydim!..”
temennisinde bulundu.
h
Ancak Hazret-i Ömer -radıyallahu anh-:
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“–Daha, daha fazlasını isteyin!” deyince onlar:
“–Allah Teala’dan daha başka ne isteyebiliriz ki?!”
dediler.
Bunun üzerine Hazret-i Ömer -radıyallahu anh-:
“–Ben, içinde bulunduğumuz şu hanenin, Ebu
Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetü’lYemani gibi (her yönden kamil) kimseler ile dolu olmasını ve onları Allah yolunda, tebliğ, irşad ve ıslah hizmetlerinde istihdam etmeyi temenni ederdim...” dedi.
(Bkz. Buhari, Tarihu’s-Sağir, I, 54)

Ali Çınar Bey de bizlere Hazret-i Ömer Efendimizʼin
bu temennisini hatırlatan, ömrünü Allah yolunda hizmetlere adamış kıymetli bir kardeşimizdi.
Yine Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizʼin meşhur Veda Hutbesi’ni dinleyen -takriben120.000 sahabiden ancak 20.000 kadarının Mekke ve
Medine’de medfun olduğu malumdur. Bu hakikat bile,
Allah yolunda hizmet aşkının ashab-ı kiram tarafından
nasıl sınırları aşan bir gönül coşkusuyla yaşandığını ortaya koymaktadır. Nitekim Çin’den İstanbul’a, Afrika’dan
Kafkaslar’a
kadar giden sahabi, gittikleri beldelerin
K
topraklarında
iman ve irfan çiçekleri yeşerten tohumlar
op
oldular.
old
Bunun gibi Ali Çınar kardeşimiz de merhum Hafız
Emin
Kürşat Yeter evladımızdan sonra, Can AzerEm
baycan
topraklarına birer tohum gibi düşen -inşaallahba
ikinci şehidimizdir. Onlar kabirleriyle dahi Allah yolunda
ik
hizmet aşkının müşahhas birer timsali olarak gönüllerde
hi
yaşamaya devam edecekler.
ya
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Rabbimiz kendilerinden ebediyyen razı olsun, Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın, Cennet ve Cemal’iyle
müşerref eylesin.
Rabbimiz, böyle ilim ve irfan ehli hizmet insanlarının yerlerini boş bırakmasın. Ümmet-i Muhammed’i, istikamet ehli alim ve ariflerden mahrum etmesin. Amin!
Ne mutlu şu fani gök kubbede hoş bir sada bırakarak
ebediyete irtihal edebilen salih kullara!..

Muhterem Osman Nuri TOPBAŞ
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TAKDİMAT

K

asım ayı; sessiz yağan kırkikindi yağmurları ile ulu
çınarın yapraklarının toprağa düştüğü, hicranın
vuslata dönüştüğü bir mevsimdir. İlah-i takdir hükmünü
icra etti; Gönül coğrafyamızda ulu bir çınar olan, Ali Çınar
Ağabeyimizde böyle bir mevsimde can emanetini gerçek
sahibine teslim eyledi...
Ali Çınar Ağabey herkesin bir ağabeyi ve muallimi idi.
Herkes onda kendisinden bir parça bulurdu. O herkesin
ruhuna dokunan, gönlüne bir yol bulan güzel bir insandı.
Ashabın çağımızdaki iz düşümü idi adeta. Zamanımızın Yesevisi, Yunusu idi. Büyük bir sevda ile aşk yoluna çıkmış,
yolları aşmış bir Hak yolcusu ve muhabbet eri idi. Giyimi,
kuşamı, hayat tarzı ile sade bir insandı ama güzel bir duruşu
vardı. Şöhret ve servet imtihanlarından hep imtina eder,
kaçardı.
İlim, İrfan ve ehl-i vefa idi. Azerbaycan’ın Nahcivan
bölgesinde doğmuş, 16. yüzyılda büyük tefsir alimi ve mutasavvıf Nimetullah Nahcivani Hazretleri Ali Ağabeyimizin
memleketinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Ali Ağabeyimiz de gençlik yıllarında feyizyab olduğu bu ruhaniyet iklimiyle ilim, marifet, muhabbet ve aşk için aynı irfan yolunu
takip ederek, büyük bir vefa örneği göstererek uzun yıllar
hizmet ettiği gönül coğrafyamız can Azerbaycan’da hizmet
ederken Rabb’ine ruhunu teslim etti.
Ali Ağabeyimiz “merkez yüreğin” kalp ritmini gönül
coğrafyamıza taşıma aşk ve heyecanındaydı. “Büyükler ile
rabıtası güçlü, kardeşleri ile de irtibatı sağlam” numune bir
“Anadolu Dervişi” idi. Gönül insanı olmak; zarafet, neza-
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ket ve hassasiyet gerektirir. O zarafet, nezaket ve muhabbet ehli idi.
İşgalci Ermenilerden kadim Azerbaycan toprağımız olan
Karabağ’ı yeniden azat ettiğimiz günlerde şanlı zaferlerimizin sevinci ile şehitlerimizin şehadetinin ve Ali Ağabeyimizin
vefatının hüznünü birlikte yaşadık. Ali Ağabeyimiz bölgeleri
son ziyaretindeki iştirak ettiği şehit cenazelerinin derin şekilde tesirinde idi. Yaptığı dost meclisindeki son sohbeti tamamen şehitler ve şehitlik üzerine idi. Gayri ihtiyari göz göze
geldiğimizde; bu sohbetin normal bir sohbetten daha çok
yürekten ve cezbe halinde yaptığını hissettik. Bu aşk yolculuğunun ve şehitlik mesajının ince bir sırrı idi belki de… İşte bu
sırla “Şehitler Kervanı” na katıltıverdi adeta...
Ya Rabbi, Biz Ali Ağabeyimizin İlmine, İrfanına, vefasına, hizmetine, nezaketine, zarafetine velhasıl O’nun güzel
bir kul olduğuna şahadet ediyoruz. Sen şahadetlerimizi kabul eyle… Amin!
Bu kitap üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Ali
Çınar Ağabeyimizin muhtelif zamanlarda kaleme aldığı
yazılardır. İkinci Bölümünde Ali Ağabeyimizin seher vakitlerinde dostlara gönderdiği mesajlardır. Üçüncü ve son
bölümünde ise Ali Ağabeyimizin vefatının ardından büyüklerinin, gönül dostlarının ve kardeşlerinin yürek sözlerinden
oluşmaktadır.
Bu mütevazi çalışmayı hazırlamak sureti ile güzel bir
vefa örneği gösteren tüm canlara, hususiyle Gençliğe Yardım Fondu çalışanlarına-gönüldaşlarına, İpekyolu Neşriyatı
ve çalışanlarına teşekkür ederiz.
Karabağ Şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehidlerimizin ruhlarına, ilim ve irfan ehli Merhum Ali Çınar Ağabeyimizin ruhuna bir Fatiha üç ihlası Şerif istirham ederiz…

10

Ahmet TECİM
Gəncliyə Yardım Fondu

BABAM ALİ ÇINAR

M

erhum Ali Çınar Hoca, 1 Eylül 1964’te Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. Akşehir Yıldırım İlkokulu’nu bitirdikten sonra 1,5 yıl Akşehir İmam
Hatip Lisesi’nde okudu. Daha sonra 1976-1982 yılları
arasında Bursa İmam Hatip Lisesi’nde yatılı olarak eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini Ankara İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı fakültede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans eğitimi aldı. Yüksek lisans tezi
olarak, memleketi Akşehir’de medfun bulunan “Azerbaycanlı Nimetullah-ı Nehcuvani -ks.- (ö.1514) Hazretlerinin ‘el-Fevatihu’l-İlahiyye’ adlı Tefsir’inde Tasavvuf
Anlayışı”nı çalıştı.
Bir süre Muradiye Koleji’nde öğretmenlik yaptıktan
sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na geçti. Milli Eğitim’de öğretmenliğin dışında, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Ortaokullar için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
müfredat kitaplarının hazırlanmasında ve Dini Terimler
Sözlüğü komisyonunda görev aldı.
Öğretmenlik yaptığı yıllarda, Türk Edebiyatı’nın köklü dergilerinden Hece Dergisi’nin kuruluşunda yer aldı ve
uzun yıllar dergicilik faaliyetlerinde bulundu. Daha sonra
Hece Dergisi’nde kazandığı yayıncılık tecrübesiyle 1999
yılının temmuz ayından itibaren Ethem Cebecioğlu ile
birlikte Tasavvuf Dergisi’ni neşretmeye başladı. 2004 yılına dek Tasavvuf Dergisi’nin yayın yönetmenliğini yaptı.
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Bu süre zarfında “Klasik Tasavvuf Kaynakları” ve “Tasavvuf Akademisyenleri ile Konuşmalar” adlı iki eserin
editörlüğünü yürüttü.
Ali Hoca, çocukluk yıllarından itibaren tedrisatından
geçtiği hocası, Akşehir ve Doğanhisar’ın manevi mimarlarından Ahmet Rasih Uslu Hoca Efendi’nin hayatını ve
hatıralarını derlediği “Bir Mürid-i Sadık Ahmed Rasih
Uslu” adlı eseri neşretti.
2004 yılında kısa bir süreliğine Azerbaycan’a gitti.
Daha sonra Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi’nin işaretiyle memuriyetten istifa ederek ailesiyle birlikte Azerbaycan’da kaldı. Bir başka deyişle ömrünü Azerbaycan’a
vakfetti. Bundan sonraki hayatını orada geçirdi. 16 sene
boyunca hem eğitim çalışmalarında hem de irfani hizmetlerde bulundu. “Merkez yüreğin” kalp ritmini Kafkas
coğrafyasına aşk ve heyecan ile taşıma gayreti göstererek yıllar boyu Sovyet rejiminin baskısı altında kalmış
mahzun gönülleri nezaket ve muhabbetle irşat etti.
Azerbaycan’da görev yaparken bir taraftan da Gürcistan, Tanzanya ve Uganda’ya gidip Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın oradaki irşat hizmetlerini deruhte etti.
Ali Çınar Hoca, yakalandığı Covid-19 hastalığı neticesinde 13 Kasım 2020 günü Bakü’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Yine aynı gün, ömrünü vakfettiği Kafkas
topraklarına defnedildi.
Allah rahmet eylesin.
Ruhu için Fatihalar, Yasinler…

Abdullah ÇINAR
Türkiye
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Məqalələrindən

ƏL KARDA, KÖNÜL YARDA

S

on günlərdə dünya miqyasında yaşadığımız bir
xəstəlik səbəbi ilə evlərimizə qapanmaq məcburiyyətində qaldıq. Bu müvəqqəti qapanma bizə etikafı,
üzləti, xəlvəti xatırlatdı. Azərbaycanda yaşayırsınızsa, əlbəttə, “xəlvət” deyəndə dərhal böyük bir övliyanın xatirəsi düşür könlünüzə: Seyyid Yəhya Şirvani. İçərişəhərdə
dəfn edilmiş olan Seyyid Yəhya Şirvani həzrətləri İslam
Təsəvvüf məktəblərindən Xəlvətiliyin ikinci piri, bir növ
əsl qurucusu olaraq qəbul edilir. Təriqət Ömər əl-Xəlvətinin adı ilə bağlı olsa da, təriqətin geniş bir bölgəyə (Azərbaycandan Anadoluya, Anadoludan Balkanlara, Kırıma,
Suriya, Misir, Şimali Afrika, Sudan, Həbəşistan və Cənubi Asiyaya qədər) yayılması Seyyid Yəhya əş-Şirvani
əl-Bakuvinin yetişdirdiyi tələbələri vasitəsilə gerçəkləşmişdir. Buna görə də ona təriqətin ikinci piri (piri-sani)
deyilməkdədir.
Xəlvətə çəkilmək xüsusilə Xəlvətiyyə, Qadiriyyə,
Sührəverdiyyə və Kübreviyyə mənsublarında müşahidə
edilir.
Təsəvvüfün mənəvi tərbiyə müddətində insanı tərbiyə etmək üçün istifadə etdiyi özünəməxsus metodları
var. Bunlardan biri də xəlvətə çəkilməkdir. Xəlvət insanın pis vəsflərinin mənbəyi sayılan nəfsinin istək və arzularından uzaqlaşıb özünü Allaha ibadətə həsr etməsi,

15

insanlardan müəyyən bir müddət ayrı qalaraq hər an
Onun hüzurunda olma (maiyyət) şüuruna nail olmasıdır. İmam Qəzzali xəlvətə və inzivaya çəkilməyin faydalarından bəhs edərkən bu zaman insanın daha çox və
daha ixlasla ibadət edəcəyini, riya, qeybət və yalan kimi
günahlardan qoruna biləcəyini, fitnə və fəsaddan uzaq
qala biləcəyini, xalqın əzab-əziyyətlərindən yaxa qurtara
biləcəyini, xalqdan bir umacağının olmayacağını deyir.
(İmam Qəzzali, İhyau-Ulumiddin, tərc. Ahmet Serdaroğlu, İst. 2016,
c. 4, sh. 147-180)

Xəlvət təlimində gizlilik və tənhalıq əsasdır. Buna
görə də xəlvətə girən şəxs nəfsinin tərbiyə və təzkiyəsi
üçün vaxtını xarici dünyadan təcrid olunmuş bir yerdə
ibadət, riyazət, müraqəbə və zikrlə dəyərləndirər.
Xəlvətə girməyə və ərbəin çıxartmağa əhəmiyyət
verən təriqətlər təkyə və xanəgahların ətrafında, bəzən
də buralardakı məscidlərdə “xəlvətxana” və ya “çiləxana” adı verilən, adətən təkcə bir nəfərin namaz qılarkən
ayaq üstə dayana biləcəyi hündürlükdə və bardaş qurub
otura biləcəyi genişlikdə dar və qaranlıq hücrələr qurarlar (İçərişəhərdəki Fərrux şah məscidinin içində də bənzər hücrələr mövcuddur). Qapı örtülər, içəri səs və işıq
girməz. Ərbəinə girən mürid burada duyğu orqanlarının
xarici dünya ilə əlaqəsini kəsməyə çalışar və bütün diqqətini iç aləminə yönəldər, düşüncəsini qəlbi üzərində cəm
edər.
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Xəlvətə şeyx bunu lazım bildiyi zaman girilər və bu işə
şeyx ciddi nəzarət edər. Əvvəlcə hazırlıq görülür; xəlvətə
girən şəxsin paltarlarının və oturacağı yerin təmiz olmasına, qüsl almasına və ərbəin müddətində dəstəmazlı olmasına diqqət edilir. Ərbəinə girmədən əvvəl “az yemək,
az yatmaq, az danışmaq” əsaslarına riayət edərək xəlvət
həyatına hazırlaşmaq, xəlvətə girildiyi zaman dünya kəla-

mı danışmamaq, yeməyi azaltmaq və mümkün mərtəbə
az yatmaq lazımdır. (Ətraflı məlumat üçün bax. TDVİA, “Xəlvət”,
“Xəlvətilik”, “Ərbəin” maddələri və Öncel Demirdaş, “Təsəvvüf tarixində xəlvət və xəlvətin mənəvi tərbiyədəki rolu”, Ekev akademik
dərgisi, sayı 53, sh.131-140 / 2012.)

Mömin üçün ən mühüm xüsuslardan biri də məhəbbətullahdır. Allahın sevgisini qazana bilmək üçün imandan sonra yeganə amil Allahın lütf və ehsanlarını davamlı
olaraq düşünmək, Onun əzəmət və qüdrətini təfəkkür etmək, sonra da qəlb və dil ilə Onu çox-çox zikr etməkdir.
Bunların tam mənası ilə gerçəkləşməsi isə dünya
məşğələsindən və zövqlərindən qəlbi mühafizə edib xəlvət və üzlətə çəkilməklə mümkün olur. Bunu da ifadə
etmək lazımdır ki, xəlvətdə məqsəd insanlardan uzaqlaşmaq, cəmiyyətdən qaçaraq dağları və mağaraları məskən
tutmaq deyildir. Belə hərəkət etmək Həzrət Peyğəmbər
(s.ə.s) və əshabının həyat tərzinə ziddir.
Buna əsaslanan bəzi sufilər bu şüura yetişən şəxsin
eyni davranışları xalqın içində də gerçəkləşdirə biləcəyini
qəbul etmişlər. Məsələn, söhbət və xidməti təriqətin əsası
kimi qəbul edən Xacəgan silsiləsinin (Nəqşbəndiyyə) böyüklərindən Abdulxaliq Gücdüvani cəmiyyət ilə əlaqəni
kəsmədən mənəvi olaraq Haqq ilə birlikdə olmağa böyük
əhəmiyyət vermiş və bu düşüncəni “xəlvət dər-əncümən”
təbiri ilə ifadə etmişdir.
Molla Cami, “O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan
və zəkat verməkdən yayındırmaz” (ən-Nur, 24/37)
məalındakı ayənin bu prinsipə işarə etdiyini deyir.
Rəsulullahın (s.ə.s) şəxsən qoyun güdməsi, Ficar
hərbi və Hilful-fudulda iştirak etməsi, ticarət həyatı və
Kəbənin təmirində feli olaraq işləməsi kimi bir çox fəaliy-
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yəti Onun peyğəmbərliyindən əvvəl də daima cəmiyyət
həyatında yer aldığını ortaya qoyur. O, ictimai həyatın
bütün müsbət məqamlarında iştirak etmiş, pis işlərdən
isə uzaq durmuşdur. (Osman Nuri Topbaş, Həzrət Muhamməd
Mustafa (s.ə.s), I, sh.156)

Əslində xəlvət heç də asan bir iş deyil. Bir müddət
evdə qalmağı biz xəlvətə bənzətsək də, bunun xəlvət olmadığı açıqdır. Bir insanın öz iç dünyasında meydana
gəlməsini arzu etdiyi müsbət dəyişikliklər üçün dünya
və içindəki hər şeydən uzaq qalmasının xüsusilə də bu
günün dünyasında nə qədər mümkün ola biləcəyi də
diqqətəlayiq bir xüsusdur.
Ancaq bir şeyin bütününü əldə edə bilmirik deyə ondan tamamilə əl çəkmək doğru deyil. Bu mənada, xəlvət
yolu ilə əldə edilə biləcək xüsusların qismən başqa yollarla da əldə edilməsi mümkündür.
Məsələn, evdə qaldığımız müddət ərzində evdəkilərlə
mübahisədən əl çəkib özümüzə dönərək bir çox mühüm
suallara cavab axtara bilərik: Mən nə üçün yaradıldım?
Bu aləmə göndərilmə səbəbim nədir? Qayıdış haraya
olacaq? Əcəldən qaçmaq mümkündürmü? Və: “Ey qulum! Mən səninlə idim, sən kiminlə idin?” sualına cavabımız varmı?
Yenə bu müddət ərzində özümüzü gözdən keçirib
nöqsan olan cəhətlərimizi təsbit edə bilər və bunların aradan qaldırılmasına çalışa bilərik. Bunun yolu təkcə oxumaq və yazmaq deyil; eyni zamanda könül aynasını da
parlatmaq lazımdır. Səhər əhlindən olmağa səy göstərmək, istiğfarı artırmaq, acizliyimizi etiraf edərək göz yaşı
tökmək, əl açıb yalvarmaq könül aynasını təmizləyər. Təmizlənən aynada insani-kamil görünər.
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Rəbbimizdən niyazımız budur ki, qısa müddət ərzində bu imtahanı üz ağı ilə arxada qoyaq və xidmətimizə,
izdihamın içindəki xəlvətə qayıdaq, inşallah. Çünki:
“Xəlvət və üzlətdə məqsəd öz halını islah etməkdir.
Şəfa tapmaq üçün qəbul edilən dərman gərək vaxtında
və kifayət miqdarda olsun. Həddən artıq qəbul edildiyi
təqdirdə fayda yerinə zərər verəcəyi şübhəsizdir”. (Osman
Nuri Topbaş, e.a.ə)

Allah-Təala hər birimizi Haqq yolunda pərvanələr
kimi eşq və şövq içində və üsuluna uyğun şəkildə, başda
əhli-iman olmaqla, bütün insanlığa, uca dininə və canlı-cansız hər məxluqata xidmət edən bəxtiyarlardan etsin!
Amin!..
İRFAN jurnalı, № 162 / May 2020
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ZİBİLLİYƏ DÖNƏN QƏLBLƏR

B

u yaxınlarda “İstifçilər” adı ilə yayınlanan bir sənədli film izlədim. Lazımlı-lazımsız əşyaları alan,
durmadan alış-veriş edən, yığıcılığa adət edən insanlardan söhbət gedirdi. Girdikləri mağazada alacaqları əşyanın uzun müddət lazım olacağını düşünərək durmadan
alış-veriş edirlər. Evdə addım atacaq yer qalmasa da almağa, yığmağa davam edirlər. Hətta üst-üstə yığılan əşyaların bir müddət sonra nə üçün və nə zaman alındığını
da unudurlar. Unutduqları arasında kolleksionerlərin axtardığı nadir əşyalara da rəst gəlmək mümkündür. Hətta
kitablarının arasından işlədikləri yerdən onlara verilən
hədiyyə çekləri də tapmaq olar. Unudulduğu üçün artıq
heç bir dəyəri olmayan kağız parçaları və s...
Əlinə keçəni yığmaq azarı zaman keçdikcə o insanlarda yığdıqlarını özlərinin bir parçası kimi görmə hissi
yaradır. Təbii ki, bu hal ətrafdakıları, qonum-qonşunu və
ailə üzvlərini narahat edir. Gələn pis qoxular və naxoş
mənzərə insanları bezdirsə də, şikayətlərə səbəb olsa
da yığıcı halından məmnundur. Bu səbəblə əri tərəfindən atılan qadınlar, arvadı tərəfindən tərk edilmiş kişilər,
uşaqları tərəfindən yalnızlığa məhkum edilənlər, daha
kimlər, kimlər...
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Belə evləri təmizləmək və gərəksiz əşyaları yığışdırmaq üçün xüsusi qruplar mövcuddur. Gəldikləri zaman

ilk işləri “istifçi”ni razı salmaq olur. Xeyli dil töküb yola
gətirməyə çalışırlar. Razılaşdıqları təqdirdə başqa bir müsibət başlayır. Əşyaları evdən çıxararkən ev sahibinin
keçirdiyi hisslər və tərifedilməz təlaşla qarşılaşırlar. Elə
bil əlini-qolunu kəsib ayırırlar, böyrəyini, ciyərini, dalağını çıxardırlar. Əşyaların ən azından bəzisini qurtarmaq
üçün oturub zar-zar ağlayırlar...
Maraqlı burasındadır ki, ev təmizləndikdən sonra əksəriyyəti yeni vəziyyətdən məmnun qalır, əvvəlki halını
arzulayanlar nadir olur. Əlqərəz, izlədiklərimin məndə
meydana gətirdiyi ilk təəssüratla sözə belə davam etmək
istərdim:
Zibilliyə dönən evlərdə yaşamaq kimi bir həyat tərzinə sahib olan insanlarla elm və söz sahibi olduğu halda
bildiklərini, yaxud da söylədiklərini yaşamayan insanlar
arasında acı bir bənzərlik var.
Əslində əmələ keçməyən bütün elmi biliklər insanın
nə vaxtsa lazım olacağını düşünərək evə yığdığı əşyadan
fərqsizdir. Sizin olansa əmələ keçirə bildiklərinizdir, geridə qalanlar bir gün gərək olar düşüncəsi ilə yığdığınız
zibildən fərqsizdir.
Bildikləri ilə əməl etmək insanın kifayət edəcək qədər əşya ilə yaşamağa alışmasına bənzəyir. Yaxud da öyrəndiyi hər şeyi həyata keçirə bilən insan istifadə edəcəyi
qədər əşyaya sahib olan adam kimidir.
Ona görə də az bilən, lakin bildiyini həyata tətbiq
edən adamın halı çox şey bildiyi halda əməl etməyənlə
müqayisədə daha təqdirəlayiqdir.
Qurani-Kərimdə əməl olunmayan elmin sahibi üçün
nə məna ifadə etdiyi belə bildirilir:
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“Özlərinə Tövrat yüklənən, sonra da onu daşımayanlar (ona əməl etməyənlər) çoxlu kitab daşıyan
uzunqulağa bənzəyirlər. Allahın ayələrini yalanlayanların məsəli necə də pisdir! Allah zalımları
doğru yola yönəltməz”. (əl-Cümuə, 5)
Uzunqulağa yüklədiyiniz əsərlər dünyanın ən nadir
elmi əsərləri olsa, bu, uzunqulaq üçün nə ifadə edər?
Əllbəttə ki, heç nə. Uzunqulaq uzunqulaqdır, kitabsa kitab... Yəni eşşək belində daşıdığı kitabların qiymətindən
xəbərsizdir, onun dərdi daşıdığı yükdür sadəcə.
İkinci təəssüratımsa belədir:
Sənədli filmin “qəhrəmanları”nın əllərinə keçəni
evə doldurduqlarını qeyd etmişdik. Yararlı-yararsız əşyaları evə dolduranların halı əslində bir çoxumuzun qəlbi ilə bənzərlik ifadə edir. Qəlbimiz Allah və Rəsulunun
məhəbbətindən savayı, ağzına qədər gərəksiz sevgilərlə
doludur. Bir növ fani sevdaların işğalı altındadır. Halbuki
işğal edilən yerin sahibi var. Zatən işğal dedikdə bir yerin
haqsız yerə ələ keçirildiyini ifadə edirik, deməli, əsl sahibi
başqadır.
Qəlb Allah-Təalanın insan vücudundakı nəzərgahıdır. Ona görə çox mühümdür.
Məhz Allah Rəsulunun:
“Diqqət edin, vücudda elə bir ət parçası var ki, o doğru olarsa, bütün bədən doğru olar, o pozularsa, bütün vücud pozular. Diqqət edin, o, qəlbdir!”, - deyə buyurduğu
yerdən bəhs edirik. (Buxari, İman 39) Təəssüf ki, Allahın
nəzər etdiyi yeri Onun xoşuna gəlməyən hər şeylə doldurmuşuq.
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Belə düşünək ki, çox sevdiyiniz bir nəfər bir evi lazımi qaydada təchiz edərək sizə əmanət verib. Günlərin

birində anidən gəlib görür ki, gözəl, tam təchizatla sizə
verdiyi evi viran qoymusunuz. Üstəlik sizə, bir ailə üçün
verdiyi evə bir neçə ailə yerləşdirmisiniz.
Allah-Təala Əhzab surəsinin 4-cü ayəsində belə buyurur:
“Allah bir insanın sinəsində iki qəlb yaratmayıb...”
Bəli, insan vücudunda bir qəlb var və onun da sahibi
var. Haqq-Təala hər şeyimizi bilir, heç nəyi Ondan gizlətmək ehtimalımız yoxdur. Bu qəlbin sahibi ora nəzər
saldıqda, orada Özündən başqa varlıqların olduğunu görsə, necə olar? Zibilqabı kimi bütün lazımsız şeyləri ora
doldurmuşuqsa, halımız necə olar? Əlbəttə ki, Haqqın
təcəllisi üçün oranın boşaldılması lazımdır. Əvvəlcə işğalçılardan təmizlənməlidir ki, evin sahibi ora nəzər salsın.
Təsəvvüfdə bunun adı qəlb təsfiyəsi adlanır.
Şəmsəddin Sivasi həzrətləri necə də gözəl deyir:
“Sür çıxar əğyarı dildən ta təcəlli edə Haqq
Padişah girməz saraya xanə məmur olmadan”.
İstənməyən və bəyənilməyən nə varsa, hamısını könüldən atmaq lazımdır. Mal sevgisi, vəzifə ehtirası, övlad
məhəbbəti, nəfs adına qəlbə bulaşan nə varsa, hamısını
təmizləmək lazımdır...
Amma insanın təkbaşına bunun öhdəsindən gəlməsi
həqiqətən çox çətindir. Eynilə zibilliyə dönən evdə yaşayanları dilə tutub razı salaraq təmizlik edənlər kimi bu
məsələdə də yol göstərən bir bələdçiyə, insanı yola gətirəcək təmiz birinə ehtiyac var... Əlbəttə ki, yol göstərənlərin öndəri peyğəmbərlər, sonra da onların izini təqib
edərək dəyər qazanan saleh və kamil mürşidlərdir.
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Peyğəmbərlər tövhid mücadiləsinin öndərləridir. O
tövhid mücadiləsi ki, əvvəlcə qəlbdə qazanılır. Qəlbindəki
bütləri qırmayan bir insan zahirdəki bütləri necə qıra bilər
axı?! Qəlbimizdəki bütləri qırmadan İbrahim ola bilmərik.
Onları qırmadıqca da atəş bizi yandırar.
Qəlbdəki bütləri qırmaq çox çətindir. Məsələn, özünü bəyənmə bütünü, təkəbbür bütünü qırmaq asandırmı?
İlk mütəsəvviflərdən olan Əbu Haşim əs-Sufi: “Qəlbə
yerləşən təkəbbürü oradan qazımaq dağları iynə ilə qazımaqdan daha ağırdır”, - buyurur.
Qurani-Kərimdə “nəfslərinə zülm edənlər” deyə
bəhs edilənlər günaha düşən, Allahın əmrlərinə qarşı
gələn insanlardır. Necə də diqqəti cəlb edən bir ifadədir.
Öz nəfsində ədaləti təsis edə bilməyən zalım başqasına
qarşı necə ədalətli ola bilər? Halbuki ədalətin təsis olunması zülmün aradan qaldırılması ilə mümkündür.
Ona görə də nəfs təzkiyəsi və qəlb təsfiyəsi peyğəmbərlərin vəzifələri arasındadır. Hər mömin bu təzkiyə və
təsfiyədən keçmək məcburiyyətindədir. Uzun sözün qısası, zibilliyə dönən evlərdən qurtulmaq məcburiyyətindəyik. Əlbəttə ki, hər işdə olduğu kimi burada da Rəbbimizin yardımını ümid edərək.
Şəhr bin Havşəb deyir ki, heyət olaraq Ümmü Sələmə anamızın yanına gedib soruşduq:
“Ey möminlərin anası, Allah Rəsulu sənin yanında
olarkən ən çox hansı duanı edərdi?”. Ümmü Sələmə
anamız onun ən çox etdiyi duanın bu olduğunu dedi:
“Ey qəlbləri haldan-hala salan Rəbbim, qəlbimi dinin
üzrə sabit qıl!”.
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Mən ondan nə üçün bu duanı tez-tez etdiyini soruşduqda belə buyurdu:

“Elə bir adam yoxdur ki, qəlbi Allahın barmaqları
arasında olmasın. O, istədiyinin qəlbini düzəldər, doğru
yola gətirər, dilədiyinin də qəlbini yoldan çıxardar”.
Hədisin ilk ravisi Muaz (r.a) bunları nəql etdikdən
sonra bu ayəni oxuyur: “Ey Rəbbimiz! Bizi doğru
yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə əyrilik salma və bizə, Öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et!
Sən, həqiqətən, (mərhəmət) bəxş edənsən!” (Ali-İmran,
8 / Tirmizi, Dəavat, 89)

Qəlblərin zibilliyə döndüyü dünyada bu duaya çox
ehtiyacımız var:
“Ey qəlbləri haldan-hala salan Rəbbim, qəlbimi dinin
üzrə sabit qıl!”.
Amin!
İRFAN jurnalı, №166 / Sentyabr 2020
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CƏMİYYƏTİMİZDƏKİ
ƏLSİZ-AYAQSIZLAR

A

llah-Təala insanı kainatın ən şərəfli məxluqu etmiş, yaratdığı hər şeyi də ona əmanət etmişdir.
Ona lütf edilən böyük bir səlahiyyətlə yaşayan insanın
Xaliqi qarşısında ciddi bir qulluq şüuru və ehsan duyğusu
içində olması zəruridir.
İslamın özü etiqadda tövhid, əməldə isə ədəb, istiqamət və mərhəmətdir. Mərhəmət imanın ilk meyvəsidir. Ondan uzaq bir könül, çox dəhşətli bir fəlakət içindədir. Hər xeyrin əsası olan bismillah və Qurani-Kərimin ilk
surəsi olan Fatihə Allahın rəhmət və mərhəmətini ifadə
edən “Rəhman” və “Rəhim” adları ilə başlayır. Peyğəmbərlər və vəlilərin həyatları da mərhəmət hekayələri ilə
doludur. Çünki imanın ləzzət və gözəlliyinin təzahürü ən
çox mərhəmətdə ortaya çıxır. Mərhəmət, səndə olanı,
səndən daha çox əlacsız olana verməkdir. Başqa
sözlə desək, dünyada vicdan hüzuru və cənnət müjdəsi,
axirətdə isə əbədi səadət qazancıdır.
Qəlbinin sıxıntısından şikayət edən bir səhabəyə
Peyğəmbər (s.ə.s):
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“Əgər qəlbinin yumşalmasını istəyirsənsə, yoxsulu
yedir, yetimin başını sığalla!” - buyurmuşdur. (Əhməd, II,
263, 387)

Şeyx Sədi bu barədə belə bir nəsihət edir:
“Xidmətdəki fəzilət özünü güclü-qüvvətli və sağlıqlı
gördüyün vaxt şükür ifadəsi olaraq zəiflərin yükünü daşımaqdır”.
Susuzluqdan çatlayan bir torpağın bərəkətli yağışlara
həsrət qalması kimi cəmiyyətimizdə xidmət və diqqətə
ən çox ehtiyacı olan təbəqələrin də başında bir qanadı sınmış yetimlər və yoxsullar gəlir. Onlar bizə Allahın
əmanətidir. Allah-Təala bir çox ayədə, Həzrət Peyğəmbər (s.ə.s) də bir çox hədisi-şərifdə möhtac olanlara xidməti təşviq edərək yetim və yoxsullara kömək etməyin
zəruri olduğunu bildirmişdir.
İbn Abbasdan (r.a) rəvayətlə Ata (r.a) deyir ki:
“Əli (r.a) gecənin birində bir miqdar arpa müqabilində bir xurma ağacına su verdi. Səhər olanda arpasını
alaraq evinə gəldi. Gətirdiyi arpanın üçdəbirini üyüdüb
“hazıra” deyilən bir yemək bişirdilər. Yemək bişəndə
bir yoxsul gəldi və yemək istədi. Onlar da bişən yeməyi
olduğu kimi o yoxsula verdilər. Sonra ikinci üçdəbirini
üyüdüb yemək bişirdilər. Yemək bişəndə bu dəfə də bir
yetim gəlib sədəqə istədi. Bu yeməyi də o yetimə verdilər
və qalan axırıncı üçdəbirini üyüdüb ondan təkrar yemək
hazırladılar. Elə yemək bişmişdi ki, müşriklərdən bir əsir
gəldi və yemək istədi. Axırıncı yeməklərini də ona verdilər və o günü onlar ac keçirdilər. Digər bir rəvayətə
görə, üç gün arxa-arxaya iftarlarını yoxsula, yetimə və
əsirə verərək su ilə iftar etdilər. Məhz bundan sonra bu
ayələr nazil oldu:
“Onlar öz iştahları çəkdiyi (özləri yemək istədikləri) halda (və ya: Allah rizasını qazanmaq uğrunda)
yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər. (Və sonra da yedirtdikləri kimsələrə belə deyərlər:) “Biz sizi an-
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caq Allah rizasından ötrü yedirdirik. Biz sizdən (bu
ehsan müqabilində) nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik. Həqiqətən, biz Rəbbimizdən, çox
sərt (müdhiş), cətin gündən (üzlərin dəhşətdən eybəcər kökə düşəcəyi, çöhrələrin tutulub qaralacağı qiyamət
günündən) qorxuruq!” Allah da onları o günün şərindən qoruyacaq, onlara gözəllik və sevinc bəxş
edəcəkdir (üzlərinə təravət verəcək, qəlblərini sevindirəcəkdir)”. (əl-İnsan, 8-11) (Vahidi, s. 470; Zəməxşəri, VI, 191-192;
Razi, XXX, 244)

Mömin özü ehtiyac içində olsa belə qardaşını özündən üstün görməli, cəmiyyətdəki kimsəsizlərin iztirabını
könlündə hiss etməlidir. Onları tanımalı, dərdləri ilə dərdləşməli, ehtiyaclarını həll etməyi özləri üçün əsl xarakter
halına gətirməlidir. Allah-Təala:“...Sən isə onları üzlərindən tanıyarsan...” (əl-Bəqərə, 273) buyurur. Cəmiyyətdəki iztirab çəkənləri tanımaq bizim qəlb həssaslığımızın və dərinliyimizin bir əlamətidir.
Sədi Şirazi Allah dostlarının yoxsul və yetimlərlə bərabərliyini, bizim onları necə araşdırıb tapacağımızı və
xidmət edəcəyimizi bu misalla çox gözəl dilə gətirir:
“Haqq dostları çox adamın getmədiyi dükanlardan
alış-veriş edərlər...”
Digər tərəfdən verilən sədəqələr də fani və dünyəvi mənfəətlər üçün deyil, sırf Allah rizası üçün olmalıdır.
Ehtiyacı olana infaq edərkən, eyni zamanda onu minnət
və möhnət altında qoymamaq lazımdır. Belə ki, hədisi-şəriflərdə buyurulmuşdur:
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“Yoxsulları himayə edin. Aranızdakı zəiflər sayəsində
Allahdan yardım görüb riziqləndiyinizdən şübhəniz olmasın”. (Əbu Davud, Cihad, 70/2594; Əhməd, V, 198)

“Allah bu ümmətə aralarındakı zəiflərin duası, ibadəti
və ixlasına görə yardım edər”. (Nəsai, Cihad, 43)
Özü ehtiyac içində olduğu halda yeməyini yetim və
möhtaclara göndərən Davudi Tai həzrətlərinin bu davranışı çox duyğuludur:
Xidmətində olan tələbəsi günlərin bir günü ona:
- “Bir az ət bişirdim, yeməzsinizmi?” - dedi və ustadının susduğunu görəndə əti gətirdi. Ancaq Davudi Tai
(quddisə sirruh) qarşısına qoyulan ətə baxaraq:
- “Filan yetimlərdən nə xəbər var, övladım?” - deyə
soruşdu. Tələbə ah çəkərək vəziyyətlərinin yaxşı olmadığını bildirdikdə:
- “Elə isə bu əti apar ver onlara!” - dedi. Hazırladığı
yeməyi ustadının yeməsini arzu edən tələbə isə:
- “Ustadım, siz də uzun müddətdir ki, ət yemədiniz!..” - deyə israr etdi. Amma Davudi Tai həzrətləri:
- “Övladım! Bu əti mən yesəm qısa bir müddət sonra
bayıra atılar, amma o yetimlər yesə, əbədi olaraq ƏrşiƏlaya çıxar!..” - dedi.
Məhz özünü cəmiyyətin bir üzvü hiss edən, yetimlərin dərdiylə dərdləşən və matəmlilərin ətrafında gəzən
ülvi bir ruh!.. Əcəba görəsən, bu gün lüks və zənginlik
içində yaşayanlar, bir kənarda yalnızlığa tərk edilən insanların iztirabını nə qədər hiss edə bilirlər?..
İRFAN jurnalı, № 108 / Noyabr 2015
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TÖVHİD -ÜRƏYİ YALNIZ
ALLAHA HƏSR ETMƏK

R

əsulullahın (s.ə.s) gətirdiyi İslam dini tövhid təməllərinə əsaslanan və Allah tərəfindən göndərilmiş dini-mubindir. Allah idrakın fövqündə olan və hər
cür nöqsan sifətdən uzaq mücərrəd və münəzzəh varlıqdır.
Qurani-Kərim ələ aldığı bütün mövzuları tövhid
qayəsinə əsasən təqdim edir. Fənni həqiqətlərə təması
da bu qəbildəndir. Bu keyfiyyət Quranın qiyamətədək
bütün zaman və məkanlarda davam edəcək xüsusi bir
ecazkarlığıdır.
Allah Rəsulu (s.ə.s) məruz qaldığı bütün əzab-əziyyətə baxmayaraq tövhid davasında müşriklərlə heç cür
uzlaşmadı, əsla İslamdan güzəştə getmədi.

30

Tövhid mücadiləsi yolunda çətin sınaqlardan keçmək sünnətullahın gərəyidir. Bütün peyğəmbərlər və
sadiq bəndələr hər zaman məşəqqət çəkmiş, əziyyətə
məruz qalmış, hətta bəziləri bu yolda şəhid olmuşdur. Bu
səbəblə çətinliklə qarşılaşan bir müsəlmanın ümidsizliyə
düşməsi doğru deyil. Əksinə, möminlər Allahın əmrini
həyata keçirərkən zərər və müsibətlərə sinə gərdikləri
nisbətdə Allahın rizasına və müvəffəqiyyətə nail olarlar.

On üç illik Məkkə dövrü şirki ortadan qaldırma və
qəlblərdəki tövhid inancını gücləndirmə mücadiləsi ilə
keçmişdir. Çünki tövhid inancı Allaha hər hansı bir varlığı ortaq qoşmağı əsla qəbul etməz.
İmanın hədəfi tövhidi yaşayaraq qəlbi yalnız və yalnız
Allaha həsr edə bilməkdir. Bu baxımdan iman və tövhidin idrakı elmi, əxlaqi və mənəvi dəyərlərə sahib olmaqla
mümkündür.
Deyə bilərik ki, Qurani-Kərimin tamamı kəlmeyi-tövhidin izahıdır. Çünki Qurani-Kərim din və tövhiddən
ibarətdir. Bu həqiqəti ifadə mahiyyətində ayeyi-kərimədə
belə buyurulur:
“Bu (Quran) insanlar üçün elə bir moizədir ki,
onunla həm qorxsunlar, həm də Allahın tək bir
tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar!” (İbrahim, 52)
İslam dini tövhid məsələsində həddən artıq həssas
olmağı tələb edir. Hətta tövhidi zədələyəcək ən kiçik
amillərin belə şirk olduğunu bildirir. Məsələn, bir adamın
Allahın əmrlərini arxa plana ataraq öz arzusuna uymasına “nəfsini özünə ilah etdi” (əl-Furqan, 43) hökmünü verir.
Həmçinin Allahın halal qıldığını haram, haram qıldığını
da halal sayanları “rəblər”, onların bu arzularına uyanları
da “bunları rəb sayanlar” olaraq vəsfləndirir. İbadətdə riyakarlığın da gizli şirk olduğunu bildirir.
İnsan nəfsi-əmmarədən xilas olmaq üçün zəruri
olan şəri hökmlərə riayət edərək kəlmeyi-tövhidin ruh
və həqiqətində dərinləşməyə çalışmalıdır. Bir növ qəlbdə bütləşərək insanı Rəbbinə qarşı qəflətə salan bütün
nəfsani istəklər “lə iləhə” deyərkən qəlbdən silinməlidir.
Sonra isə təmizlənmiş qəlbə “illəllah” həqiqətini yerləşdirib, könül tamamən Allaha həsr edilməlidir. İmanın
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həqiqi mənada qəlbə yerləşib güclənməsi isə qulu saleh
əməllərə və bunun nəticəsində də ülvi mərtəbələrə sövq
edər.
Kəlmeyi-tövhid sadəcə sözdən ibarət qalmamalı,
mütləq qəlbdə özünə yer etməlidir. Allahın birliyi dərin
təfəkkür və şüurla qəlbə işləməlidir. Tövhid inancının zədələnməməsinə çalışmaq lazımdır. Əgər qəlb nəfsin işğalına məruz qalarsa, tövhid anlayışı da yaralanar. Ona görə
qəlbi nəfsin işğalından qorumaq lazımdır. Səhərlər zikr
olunan kəlmeyi-tövhidin məna və ehtivasının gündüzlərə
də sirayət etməsi lazımdır. Gündüz “lə iləhə”nin mənasıyla nə qədər yoğrulub günahdan uzaqlaşa bilir, “illəllah”ın ehtivasına girib Allah-Təala ilə bərabərliyi təmin
edə bilirik? “Muhammədur-Rəsulullah”ın haqqını vermək üçün Allah Rəsulunu nə qədər örnək alırıq? Kəlmeyi-tövhid qəlbimizə məhz bu təlqinləri etməlidir.
Kəlmeyi-tövhidi kamil mənada yaşamağımızın nəticəsində Rəbbimizin camal sifətləri üzərimizdə təcəlli
edər. Məsələn;
“ər-Rəhman” ismi təcəlli edərsə, mərhəmətimiz hər
kəsi əhatə edər. Yəni Xaliqin nəzəriylə məxluqata baxış
tərzi qazanar və şəfqətimizi yalnız özümüzə və yaxınlarımıza deyil, bütün yaradılanlara yönəldərik.
“əl-Afuv” sifəti təcəlli edərsə, Allahın qullarının bizə
qarşı işlədiyi xətaları asanlıqla bağışlayacaq hala gələrik.
İman edənlərə qarşı qəlbimizdə kin və intiqam duyğusuna yer qalmaz.
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“əl-Vədud” ismi təcəlli edərsə, Allahın düşmənləri
xaric, hər kəsə və hər şeyə qarşı dərin məhəbbət bəsləyərik. Xülasə, səhərlər zikr etdiyimiz kəlmeyi-tövhidin ruhaniyyəti əvvəlcə könüllərimizi və sonra da gecə və gündüzümüzü əhatə edərsə, son nəfəsimiz, yəni dünyadakı hər

şeyə vidamız kəlmeyi-tövhidin ruhaniyyəti ilə şəbi-arusa
çevrilər.
Səhabələr üçün həyatın ən zövqlü və mənalı anları
insanlara tövhid mesajını çatdırdıqları zamanlar olmuşdur. Edam edilmək üzrə olan səhabə ona üç dəqiqə vaxt
verən bədbəxtə təşəkkür edərək, “Deməli, təbliğ üçün üç
dəqiqə vaxtım var”,- demişdir.
Son nəfəsdə kəlmeyi-şəhadəti söyləyə bilmək böyük
xoşbəxtlikdir. Bunun üçün kəlmeyi-şəhadətin qəlbimizdə
yer etməsi zəruridir. Kəlmeyi-tövhid onun tələbinə görə
yaşayanların qəlbində özünə yer edər. Əgər insan Allahın əmr və qadağalarına qarşı laqeyd, yaxud da uzaq
olarsa, onunla kəlmeyi-tövhid arasında uçurum yaranar.
Qul qəflətdən uzaqlaşmadıqca bu uçurum daha da dərinləşər və ikisi arasındakı əlaqə sadəcə hərflərlə tələffüzdən ibarət qalar. Bu da böyük zərərdir. Ona görə də
həyatımızın hər mərhələsinin və nöqtəsinin kəlmeyi-tövhid istiqamətində olması əbədi səadətimizin ən böyük
vəsiləsidir. Ömrümüz boyu kəlmeyi-tövhid çərçivəsində
yaşaya bilsək, son dəmdə Haqqa yolçuluq edə bilərik.
Çünki dünya həyatında yaşadıqlarımız son nəfəsimizin,
son nəfəsimiz də axirətdəki halımızın tərcümanıdır.
Yalnız iman, yəni tövhid möhtəvasına girməklə
əməllərdən istənilən faydanı əldə etmək olar.
İRFAN jurnalı, № 96 / Noyabr 2014
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HƏZRƏT PEYĞƏMBƏR İLƏ QƏLBİ
BƏRABƏRLİK: SALAVATİ-ŞƏRİFƏ

A

llah-Təala Qurani-Kərimdə Peyğəmbərimizin
(s.ə.s) həyatına and içmişdir. Uca adını Onun
adı ilə birlikdə qeyd etmiş və mömin bir qul olmağı Onun
nübüvvətinə iman gətirmək şərtinə bağlamışdır. Yanında
yüksək səslə danışılmasına razı olmamış, mübarək adının
sıradan bir ad kimi çəkilməsini istəməmişdir. Bütün bunlara əlavə olaraq, Allah və Onun mələklərinin Ona çoxlu
salavat və salam dediklərini bildirərək ümməti-Muhəmmədin də eyni şəkildə Ona çoxlu-çoxlu salavat və salam
göndərmələrini əmr etmişdir.
Allah-Təala belə buyurur: «Həqiqətən, Allah və
Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər
(xeyir-dua verirlər). Ey iman gətirənlər! Siz də ona
salavat göndərib (onun üçün salavat deyib) layiqincə
salamlayın!” (Əhzab, 56).
Allah-Təala və saylarını Ondan başqa heç kimin bilmədiyi mələkləri Hz. Peyğəmbərimizə davamlı salavat
gətirməkdədirlər. O halda biz də həyatımızın hər anında
daima Rəsulullahı (s.ə.s) xatırlamalı, Ona tam mənası ilə
təslim olmalı və çoxlu-çoxlu salavat və salam göndərməliyik.
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Peyğəmbər aşiqləri salavatı dillərində vərdiş halına
gətirmişlər. Çünki salavatlar mömin könüllərdə Rəsulullaha məhəbbətin artmasına vəsilə olur. Rəsulullaha layiqli şəkildə tabe olub Onun üsveyi-həsənəsindən lazımi
şəkildə istifadə edə bilmək, şübhəsiz, Quran və Sünnə
həqiqətini dərk etməklə mümkün olur. Bu da ancaq Hz.
Muhəmmədin (s.ə.s) nümunəvi əxlaqına və qəlbi dərinliklərinə yaxınlaşa bilməklə mümkündür. Onun xüsusiyyətinin əslini vəsf etməyə heç bir fani müvəffəq ola bilməmişdir. Yüksək əxlaqı və yaradılışı layiqincə dərk edilməyib.
Alimlər, mütəfəkkirlər, könül sultanları və Cəbrayıl Onun
yolunda olmağı izzət, qapısında sail (dilənçi) olmağı dövlət bildilər.
Digər tərəfdən İslam ədəblərinə görə, dualar da Allaha həmd və Rəsulullaha salavat ilə başlayıb, yenə salavatla sonlandırılır. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s) haqqında Allaha
bir dua və niyaz hökmündə olan salavati-şərifənin cavabsız qalmayacağına dair bir qənaət mövcuddur. Dualarımızın əvvəlini və sonunu salavat və salam ilə bəzəmək də
bu həqiqətdən qaynaqlanır. Yəni qəbul olunacağına ümid
edilən iki duanın arasına öz dualarımızı yerləşdirmək, onların da qəbulunu təmin etmək düşüncəsilədir.
Hz. Ömər (r.a) buyurmuşdur: “Dua göy ilə yer arasında qalar. Rəsulullaha salavat gətirilmədikcə, Allaha
yüksəlməz” (Tirmizi, Vitr, 21/486).
Belə ki, bir gün Rəsulullah (s.ə.s) namazdan sonra
Allaha həmd etmədən və Onun peyğəmbərinə salavat
gətirmədən dua edən bir nəfəri gördü. Bunun üzərinə:
“Bu adam tələsdi”, - deyə buyurdu. Sonra o adamı yanına çağırdı və belə buyurdu: “Sizdən biri dua edən zaman
öncə Allah-Təalaya həmd-səna etsin, sonra Peyğəmbərinə salavat gətirsin. Daha sonra da dilədiyi şəkildə dua
etsin” (Tirmizi, Dəavat, 64/3477).
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Salavati-şərifə o qədər mühümdür ki, Allah Rəsulu
(s.ə.s) şəxsən özü də peyğəmbərlik məqamına salavat
göndərmişdir. Bunu Allah-Təalanın əmrini yerinə gətirmək və ümmətinə nümunə olmaq üçün etmişdir (Buxari,
İstizan, 28; Əbu Davud, Salat, 18/465; Tirmizi, Salət, 117/314; İbn
Macə, Məsacid, 13).

Bir mömin Rəsulullaha (s.ə.s) salavat göndərərsə, Allah Rəsulu (s.ə.s) ona daha gözəli ilə cavab verər. Bu da
möminə mükafat olaraq kifayətdir. Çünki Peyğəmbərimizin duası Haqqın dərgahında məqbuldur, rədd edilməz.
Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: «Bir nəfər mənə
salavat gətirdiyi zaman onun salamına cavab vermək
üçün Allah-Təala ruhumu geri qaytarar” (Əbu Davud, Mənasik, 96).
Həmçinin cümə günü salavat ilə məşğul olmaq çox
fəzilətli bir ibadətdir.
Əbu Dərda (r.a) rəvayət edir: «Bir gün Rəsulullah
(s.ə.s) buyurdu: «Cümə günü mənə çox salavat gətirin!
Çünki o gün mələklərin hazır və şahid olduğu bir gündür.
O gün bir nəfər mənə salavat göndərəndə onun salavatı
mənə təqdim olunur. Salavat gətirməyi dayandırıncaya
qədər belə davam edər”. Mən Ondan soruşdum: “Vəfatından sonra da?” Peyğəmbərimiz (s.ə.s) belə cavab verdi: “Bəli, vəfatımdan sonra da! Allah-Təala peyğəmbərlərin bədənlərini çürütməyi torpağa haram etmişdir. Allahın peyğəmbəri həyatdadır və daima ruziləndirilir”
(İbn Macə, Cənaiz, 65. Bax: Əbu Davud, Salat, 201/1047, Vitr 26).
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Çoxlu salavat gətirmək Rəsulullaha (s.ə.s) bəslənən
məhəbbətin böyüklüyünün əlamətidir. Bu da adamı nəticədə Allah Rəsuluna yaxınlaşdırır. Necə ki, hədisi-şərifdə: «Qiyamət günü insanların mənə ən yaxın olanı mənə

ən çox salavat göndərəndir”, - deyə buyurulmuşdur (Tirmizi, Vitr, 21/484).
Allah-Təala bütün insanlığa rəhmət olaraq hədiyyə
etdiyi Rəsuli-Əkrəminə qarşı biganə qalmağımıza razı
deyil. Bu səbəblə Rəsulullaha (s.ə.s) salavat gətirmək xüsusunda xəsislik edənlər cənnətin yolunu tapa bilməzlər.
Allah Rəsulu (s.ə.s) bu xüsusda belə buyurmuşdur: «Bir
topluluq bir məclisdə oturub, bu məclisdə Allah-Təalanı
zikr etməz və Peyğəmbərinə salavat gətirməzlərsə, bu etdikləri böyük bir nöqsanlıqdır və özləri üçün bir həsrət və
peşmançılıq olar, eyni zamanda Allah tərəfindən bir cəzanı da haqq etmiş olarlar. Artıq Allah-Təala istəsə, onlara
əzab edər, istəsə onları bağışlayar” (Tirmizi, Dəavat, 8/3380).
Həzrət Əbu Bəkr Siddiq (r.a) belə buyurmuşdur:
«Həzrət Peyğəmbərə (s.ə.s) (ixlasla) salavat gətirmək günahları suyun atəşi söndürməsindən daha tez yox edər.
Ona (məhəbbətlə) salam göndərmək, çoxlu kölə azad
etməkdən daha fəzilətlidir. Rəsulullahı (s.ə.s) sevmək isə
candan və Allah yolunda qılınc vurmaqdan daha üstündür» (Xatib əl-Bağdadi, Tarixu Bağdad, Beyrut 1422, VIII, 39).
İRFAN jurnalı, № 86 / Yanvar 2014
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HƏQİQİ SULTANLIQ
İnsanlıq aləmində gözəl əxlaqın- nəzakət, lətafət və
zərifliyin zirvəsi, şübhəsiz ki, Rəsulullahdır (s.ə.s). Bütün
fəzilətlər və gözəlliklər Onun bənzərsiz nümunəvi şəxsiyyətində mövcuddur. Onun könül dünyası nadir, lətif, zərif
çiçəklər və gözəl ətirli güllərlə bəzənmiş bir gülüstan kimidir. Peyğəmbər varisi Haqq dostları da o gülüstan üzərindən əsərək gələn bir rəhmət əsintisi dəyərindədir.
Fəxri-Kainat Rəsuli-Əkrəmin sünneyi-səniyyəsini böyük bir ciddiyyətlə həyatlarına mənimsəyən Allahın dostlarının könül dünyası daima nəbəvi əxlaqın nurundan parıltı
əks etdirən parlaq bir ayna kimidir. Çünki Allah dostlarının sərvəri, ağası, baş tacı və sultanı Rəsulullahdır (s.ə.s).
Rəsulullah məhəbbətində fani olaraq gerçək hüzur və
səadəti dadan Haqq dostları bir ney kimi daxili dünyanı
Haqdan uzaqlaşdıran hər şeydən təmizlənmiş olduğundan, onlardan eşidilən bütün irşad sədaları, əxlaqı ilə tərbiyələndikləri peyğəmbərlərin feyzli nəfəsindən bir hissə
daşıyır. Çünki hədisi-qüdsidə bildirildiyi kimi: «Allah-Təala
onların eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli, yeriyən ayağı, dərk edən qəlbi və danışan dili olmuşdur” (Bax: Buxari,
Riqaq, 38).
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Haqq dostları, içində olduqları hər mühit üçün rəhmət, məğfirət və bərəkət vəsiləsidirlər. Toplumun bütün
təbəqələrinə açılan bir şəfqət və məhəbbət qucağıdırlar.

Ayrıca onlar iman əhli üçün bir maqnit kimi cazibə mərkəzidirlər. Çünki Allah-Təala Öz əxlaqı ilə tərbiyələndirdiyi bu
saleh qulları sevmiş və nəsibini almış qullarına da sevdirmişdir. Necə ki, ayeyi-kərimədə buyurulur: “Həqiqətən,
iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Rəhman (ürəklərdə) bir sevgi yaradacaq. (Allah həm özü onları dost
tutacaq, həm də onların məhəbbətini hamının, o cümlədən möminlərin qəlbinə salacaqdır)” (Məryəm, 96).
Aşağıdakı rəvayət bu həqiqəti nə gözəl ifadə edir:
Abbasi xəlifəsi Harun ər-Rəşid ehtişam və səltənət
içində Raqqada məskunlaşmışdı. Bir gün oraya Abdullah
ibn Mübarək həzrətləri gəlir. Bütün şəhər xalqı onu qarşılamaq üçün şəhər xaricinə çıxır. Xəlifə, demək olar ki,
böyük şəhərdə yalnız qalır. Bu mənzərəni eyvandan seyr
edən Harun ər-Rəşidin bir cariyəsi:
- Bu nədir? Nə baş verir?- deyə soruşanda oradakılar:
- Xorasandan böyük bir alim gəlir. Adı da Abdullah
ibn Mübarəkdir. Əhali onu qarşılayır, - dedilər. Bunun üzərinə o cariyə:
- Həqiqi sultanlıq bax budur, Harunun sultanlığı deyil!
Çünki Harunun sultanlığında əsgərlər olmadan işçilər belə
bir yerə toplanmır, - dedi.
Göründüyü kimi, həqiqi sultanlıq Allah-Təalanın sevdiyi qulları üçün könüllərdə xəlq etdiyi məhəbbətdir. Çünki
fani sultanlıqlar mütləq bir gün sona çatır. Fəqət mənəvi
sultanlıq ölümdən sonra belə eyni ehtişamı ilə könüllərdə
davam edir. Necə ki, Şah Nəqşibəndlərin, Mövlanaların,
Yunusların, Yəhya Şirvanilərin, Hüdayilərin türbələrinə
hər gün uzaqdan-yaxından axın-axın gələn ziyarətçilər də
bu məhəbbətin açıq-aşkar bir göstəricisidir. İnsanlar tarix
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boyunca həmişə bu dahi şəxsiyyətlərin ətrafında toplanmışlar.
Düşünmək lazımdır ki, bu şəxslər insanlara sərvət paylamamış, dünyəvi hər hansı bir şey verməmişdirlər. Fəqət
onlar insanların ruhlarına hüzur saçmış, onların mənəvi
aclığını aradan götürmüşlər. Buna görə onlar fani həyatlarından sonra da bəşəriyyətin qəlbində yaşamağa davam
etməkdədirlər.
Qəlbin bütün dünyəvi şeylərdən mühafizə və daima
xeyirli təlqinlərə hədəf seçilməsi üçün hal-əhvallarından
istifadə edə biləcək peyğəmbər varisi alim və ariflərlə, saleh və sadiqlərlə ünsiyyət qurmaq zəruridir. Bu hal insanın
müəyyən fasilələrlə bir araya gələrək mənəvi cəhətdən
enerji alması kimidir.
Allah-Təala möminləri sadiq və saleh bəndələri ilə
bərabər olmağa təşviq edərək belə buyurur: «Ey iman
gətirənlər! Allahdan qorxun və (imanında, sözündə,
işində) doğru olanlarla olun! (Peyğəmbər və onun sadiq
əshabələri ilə birlikdə olun!)” (Tövbə, 119).
Xacə Übeydullah Əhrar həzrətləri belə buyurur: “Bu
ayeyi-kərimədəki “Bərabər olun!” əmri daima eyni sürətdə
bərabərliyi ifadə edir. Ayədə “bərabərlik” mütləq mənada
qeyd edildiyindən həm əməli, həm də hüquqi bərabərliyi
ifadə edir. Əməli bərabərlik sadiqlərin məclisində qəlb hüzuru ilə fiziki baxımdan olmaqdan ibarətdir. Hüquqi bərabərlik isə qiyabında da onların hallarını təxəyyül etməkdən
ibarətdir”.
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Demək ki, sadiq olma yolunda atılacaq ilk addım sadiqlərlə bərabər olmaq, yəni onlarla məhəbbət dolu bir
ünsiyyət içində olmaqdır. Sadiq olmaq bu durumun təbii
bir nəticəsidir. Necə ki, “üzüm üzümə baxa-baxa qara-

lır” sözü də bir-birindən təsirlənərək inkişaf etmə həqiqətinin bir ifadəsidir.
Necə ki, əshabi-kiram:
- Allahın vəli qulları kimlərdir?- deyə soruşanda Rəsulullah (s.ə.s):
- (Allahın vəli qulları) üzlərinə baxanda Allah-Təalanı xatırladan kimsələrdir, - deyə buyurmuşdur (İbn Macə,
Zöhd, 4).
Xüsusilə, Haqqın vəli qulları ilə bərabər olmaq və onların mübarək simalarına ədəblə tamaşa etmək, könüllər
üçün bir feyz, ruhaniyyət və fərəh vəsiləsidir. Çünki salehlərdən daima feyz, ruhaniyyət və müsbət enerji sirayət
edər. Bunun əksinə din düşmənlərinə və fasiqlərə məhəbbət bəsləmək isə fəlakət gətirər. Beləliklə, yenə ayeyi-kərimədə: “...zalım tayfa ilə bərabər oturma” (Ənam, 68)
- deyə buyurulur.
İmam Qəzzali həzrətləri nəsihətlərinin birində buyurur: “Övladım! Son dərəcə diqqət edəcəyin bir xüsus varsa, o da kimlərlə oturub-durmağındır. Bunu yaxşı bil ki, bir
səbət saf alma, içindəki bir çürük almanı saf edə bilməz.
Fəqət bir çürük alma hamısını çürüdə bilər. Bunun üçün
daima salehlərlə oturub-dur!”.
Rəsulullah (s.ə.s) salehlərlə bərabər olub fasiqlərdən
uzaq durmağın əhəmiyyətini nə gözəl ifadə etmişdir: “Yaxşı yoldaşla pis yoldaşın misalı müşk daşıyanla körük çəkən
insanlar kimidir. Müşk sahibi ya sənə ətirindən ikram edər
və ya sən ondan satın alarsan. Körük çəkənə gəlincə, o, ya
sənin paltarını yandırar, yaxud da onun pis qoxusu üstünə
hopar”. (Buxari, Buyu, 38).
Göründüyü kimi insanın ruhi təmayülləri yanında
olanların qabiliyyətinə görə - az və ya çox - onlara müt-
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ləq sirayət edər. Üstəlik hallardakı sirayət sirayətedici
halın “müsbət” və ya “mənfi” olmasına da bağlı deyildir. Hər halda təsirlənmək mümkündür. Əsas odur ki,
yaxınlaşmada “məhəbbət” və “ünsiyyət” telləri olsun.
Yəni məhəbbətlə yaxınlaşılan saleh kimsələrdən könüllərə hüzur və fərəhlik əks etdiyi kimi, qafil və fasiq
kimsələrdən də sıxıntı və zülmət əks olunar. Çünki gül,
sünbül, qərənfil kimi nadir çiçəklərlə bəzənmiş bir bağça üzərindən əsən bir meh getdiyi yerlərə könülləri məst
edən möcüzəvi rayihələr apararkən, bunun əksinə, iylənmiş peyin topası və leşlər üzərindən əsən bir külək də o
çirkin qoxunu ətrafa yayar, beləcə, nəfəsləri tutub ruhları
daraldar. Xüsusilə, zalımlar, fasiqlər və nəfsani bir həyata
dalaraq Allahı və axirəti unudan qafillərlə ülfət və ünsiyyət mənəvi həyatın bir növ xərçəngi kimidir.
Şeyx Sədi Şirazi hallardakı sirayətin şəxsin mənəvi
həyatını necə dəyişdirə bildiyinə dair bu misalları verir:
“Əhsabi-Kəhfin köpəyi sadiqlərlə bərabər olduğu üçün
böyük bir şərəf qazandı. Adı Qurani-Kərimə və tarixə
keçdi. Lut peyğəmbərin arvadı isə fasiqlərlə bərabər olduğu üçün küfrə düçar oldu”.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, salehlərlə bərabər
olmaqdan məqsəd qəlbən bir olmaqdır. Çünki əməli bərabərlik hər zaman mümkün olmur. Yaxud əməli bərabərlik olsa belə, qəlbən bərabər olmadıqdan sonra yenə
bir fayda verməz. Buna görə, salehlərlə bərabər olmaqdan məqsəd könül bərabərliyidir, yəni həyat və hadisələr
qarşısında saleh və sadiqlər kimi hiss edib davrana bilməkdir. Belə bir bərabərlik halı varsa, zahiri bərabərliyin
də faydası olar. Yenə belə bir bərabərlik halı varsa, zahiri
ayrılıqların heç bir ziyanı yoxdur.
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əsən 9-10 yaşlarında idi. Mərhum Mustafa Akkadın məşhur “ər-Risalə/Çağrı” filmini seyr
etmişdi evdə. Çox təsirlənmişdi. Filmin görünən oyunçularından çox görünməyən oyunçularına vurulmuşdu.
İnsanın içinə işləyən bir musiqi sədaları altında gəldiyi
hiss etdirilən, amma görünməyən Hz. Muhamməd idi
vurulduğu.
Filmdən sonra hər yeni günə, qəlbində onun sevgisi bir az da artmış olaraq oyandı. Məhəbbət nələrə qadirdir; evdə namaz qılan olmadığı halda Həsən namaza
başladı. Əxlaqi cəhətdən yaşından tez kamilləşdi. Tez-tez
ata-anasına xəbərdarlıq edirdi. Onlar da uşağın halının
keçici və uşaqlıq həvəsi olduğunu düşünərək əhəmiyyət
vermirdilər. Amma zənn etdikləri kimi deyildi. Həsən böyüyərkən bir tərəfdən də məhəbbəti böyüyürdü.
Bir gün məktəbdən üst-başı dağınıq halda evə gəldi.
Sinif rəhbərinin valideynini məktəbə çağırması ilə məsələ
anlaşıldı. Həsən Peyğəmbərimizə pis sözlər söyləyən
uşaqlarla dalaşmışdı. Müəllim Həsənin valideyninə ciddi
xəbərdarlıq etdi. Uşaqlarının boş şeyə görə dava saldığını, tərbiyəsi ilə məşğul olmağın lüzumunu söylədi. Həsənin atası şəhərin adlı-sanlı avtoritetlərindəndi. Müəllimin
dediklərinə əsəbiləşərək evdə oğlunu danladı. Amma
Həsən geri addım atmadı. Peyğəmbərimizə kim pis söz
deyərsə ona qarşı gələcəyini, hətta dalaşacağını söylədi.
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Çox keçmədən valideynini yenə məktəbə çağırdılar.
Yenə eyni mövzu…
Baharın gəlişini yaşayırdılar. Həsən xəstələndi.
Çəmənliklər yaşıllaşdığı, ağaclar çiçək açdığı bir vaxtda
o, saralıb-solmağa başladı. Xəstəxanaları gəzsələr də
dərdinə dərman tapmadılar. Gözlərinin ağı-qarası olan
yeganə oğulları xərçəng xəstəliyinə yaxalanmışdı.
Uşağın günü-gündən zəifləməsi valideynlərini çox
kədərləndirirdi. Onu sevindirmək üçün namaza başladılar, anası başını örtdü, evdə Qurani-Kərim səsləri eşidilməyə başladı. Həsən xəstə olsa da bu haldan çox razı idi.
Bu əsnada bəzi qeyri-adi hallar oldu. Anası hər səhər
Həsənin otağına girdikdə pəncərələrin açıq olduğunu
görürdü. Halbuki axşamlar bağladığından əmin idi. Bir
neçə dəfə oğluna hiss etdirmədən gecənin yarısına qədər
onu izlədi. Həsən gecə qalxır, pəncərələri açır, kiməsə
əl edir və nə isə deyirdi. Bunu anlamayan anası xəstəliyin təsirindən ola biləcəyini düşündü. Amma yenə də
oğlundan soruşmağa qərar verdi. Həsən əvvəlcə demək
istəməsə də anasının israrına dayana bilmədi və hər gecə
Rəsulullaha küləklə salam göndərdiyini dedi.
“Ey Badi-Səba uğrarsa yolun Səmti-Hərameynə
Salamımı ərz eylə Rəsulus-Səqaleynə!”
Günlər keçirdi. Artıq Həsən məktəbə də gedə bilmirdi. Bir gün səhər qəlyanaltısında ata-anasının yanına
gəldi. Rəngi dəyişmiş üzündə bir az qorxu, amma daha
çox sevinc vardı. Danışmağa başladı:
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“Yatağımda uzanmışdım. Birdən evin damı iki yerə
ayrıldı. Yuxarıdan əynində ağ patlarlar olan iki nəfər gəldi. Mənə dedilər ki: “Həsən, sən çoxdandır ki, xəstə yatırsan. İstəyirsən səni bir az gəzdirək? Həm hava alarsan,

həm də bir az dincələrsən.” “Razıyam”, – dedim. Əlimdən
tutub məni göyə doğru apardılar. Evimiz, şəhərimiz kiçildi, sonra hamısı görünməz oldu. Dünya çox balacalaşdı.
Məni nəhəng bir saraya apardılar. Sarayın hər tərəfi dünyada görmədiyim gözəl oyuncaqlarla dolu idi. Saatlarla
oynadım. Sonra mənə dedilər: “Həsən, burada qurbanlıq
bir dana var. O sənin üçündür. İstəyirsənsə onu kəsək, sən
də burada qal.” Mən: “İstəmirəm”, - dedim, “anam, atam
məndən nigaran qalarlar, artıq məni evimizə aparın,” –
dedim. Məni gətirib yenidən yatağıma uzatdılar.”
Ata-anası bir-birilərinə baxdılar. Nə olduğunu anlaya
bilmirdilər.
Bir-iki həftədən sonra yenə Həsən səhər vaxtı ata-anasının yanına gəldi. Çox həyəcanlı idi. Sözə başladı:
“Məni göylərə aparan o iki adam yenə gəlmişdi.
Məni keçən dəfəki kimi həmin saraya apardılar, oynadım. Sonra dedilər ki: “Həsən, bu gün səni başqa bir saraya aparacağıq, orda səninlə görüşmək istəyən bir nəfər
var.” “Olar”, – dedim. Birlikdə daha böyük və möhtəşəm
saraya getdik. Qapılar qızıldandı, qarşısına çatanda üzümüzə açıldı. Məni gətirən adamlar ehtiramla qapıda gözlədilər, mənsə içəri girdim. Qarşıda, taxtın üstündə gözəl
üzlü, gözləri gülən, ağappaq patlarda bir nəfər oturmuşdu. Qeyri-ixtiyari ona tərəf getməyə başladım. Şirin səslə
“Gəl, Həsən, gəl!” dedi. Mənə uzatdığı əlini öpdüm. İpək
kimi yumşaq bir əldi. Sanki bir gül öpmüşdüm. Maraqla
kim olduğunu soruşdum. “Sənin hər gün salam göndərdiyin adamam!” – dedi. Sən demə Peyğəmbərimiz idi.
Nə qədər sevindiyimi bilməzsiniz. Üzünə baxmaqdan
doymurdum. Dedi ki: “Həsən, istəyirsənsə sənin qurbanını kəssinlər, sən də burada mənimlə birlikdə qal!”
Heç tərəddüd etmədən “İstəyirəm!” - dedim. O iki adam
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dərhal qurbanımı kəsdilər və məni geri gətirdilər. Artıq
Peyğəmbərimiz məni yanına alacaq, onu gözləyirəm.”
Anası səssizcə ağlamağa başladı. Artıq Həsənin ölümü yaxınlaşırdı.
Bir gün Həsənin atasına xəbər göndərdilər ki, oğlunun halı pisləşib, təcili evə gəlsin. Hamının qabağında
tir-tir əsdiyi avtoritet ata oğlunun başında hönkür-hönkür
ağlayırdı. Gözlərinin işığı sönmüş Həsən onlara təsəlli
verməyə çalışır, ölümün son olmadığını, Rəsulullaha qovuşacağını söyləyirdi.
Qəflətən nə isə baş verdi, uşaq yatağının içində doğruldu və sevinclə qışqırdı:
“Açın qapıları! O gəldi! Rəsulullah gəldi!”
Dərhal otağın qapısını açdılar, heç kim yox idi. Bu
zaman otağa tərifəsığmaz bir gül ətri yayıldı. Bu ətrin
hardan gəldiyini anlamağa çalışırdılar. Hamı bir-birinə
baxırdı.
Onlar axtarsınlar, Həsənsə ətrin sahibi ilə birlikdə
çoxdan yola çıxmışdı…
İRFAN jurnalı, № 41 / Aprel 2010
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ünyaya imtahan üçün gələn insan oğlunun sınaqlarından biri və bəlkə də ən mühümü Allah-Təalanın ona lütf etdiyi övladıdır.
Qurani-Kərimdə “Mallarınız və uşaqlarınız sizin
üçün bir imtahandır” (əl-Ənfal, 28) buyurulmaqdadır.
Əmanət o qədər qiymətlidir ki, tərtəmiz şəkildə təslim
edildiyi ata-ananın əbədi səadətinə də, əbədi xüsranına
da səbəb ola bilir.
Hədisi-şərifdə İslam fitrəti üzrə, tərtəmiz yaradıldıqları bildirilən uşaqların valideynləri vasitəsilə bu fitrət təmizliyini ya qoruduqları, ya da itirdikləri bildirilməkdədir. Bu
səbəblə ata-ananın rolu çox mühümdür və ilahi xəbərdarlıq açıq-aşkar ortadadır: “Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan
cəhənnəmdən qoruyun! (ət-Təhrim, 6)
Hər şeydən əvvəl uşaq çox sevilməli, ona əhəmiyyət
verilməli və bu da ona hiss etdirilməlidir. Uşağın sevdiklərinin əhəmiyyət göstərdiyi şeylər təbii olaraq onun da
sevgisini qazanır. Fitri tərbiyə budur və insanı yormaz.
Pedaqoqlar uşağın xarakterinin erkən yaşlarda formalaşdığını deyirlər. Uşağın bu dövrdə hissi, zehni, sosial və dil inkişafı kimi bütün xüsusiyyətləri göz önündə
tutulmalıdır.
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Uşaq kiçik yaşlarından etibarən ətrafındakıları təqlid edərək həyata başlayar. Təqlid etdiyi şeylər nə qədər
gözəl və İslami olarsa, sahib olacağı vərdişlər də o qədər
gözəl və İslami həyat tərzinə uyğun olar.
Allah və Peyğəmbər sevgisi müxtəlif yollarla uşağın
qəlbinə daha kiçik yaşlarda yerləşdirilməlidir. Bunu təmin
etmək üçün onun anlaya biləcəyi tərzdə Peyğəmbərimizin həyatından nümunələr verilməlidir. Əshabi-kiramın
və Allah dostlarının Allaha və Rəsuluna qarşı duyduqları
dastani məhəbbətin nümunələri anladılmalıdır. Bunlar
uşağın ruhunda dərin izlər qoyur. Əslində, bəlkə də ilk
təlqin dünyaya göz açan körpənin adı qoyularkən qulağına oxunan azan və iqamədir.
Uşaq tərbiyəsinin ən əsas və kəsə yolu yaxşı bir nümunə olmaqdır. Bu baxımdan ata-ananın gözəl bir İslami
şüura sahib olması, mənəvi söhbətlərlə özlərini yetişdirmələri, qısaca, ailənin İslami bir həyat yaşaması uşağın
yetişməsində ən təsirli ünsürdür. Gözəl örnək olmadan
ondan gözəl örnək olmasını istəmək doğru olmaz.
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Yatan adamın son sözləri yuxu içində böyük əhəmiyyət daşıyır. İmanımızı təsdiq edərək, bağlılığımızı
təzələyərək yuxuya dalmaq Rəsulullahın sünnəsidir. Uşaq
yatmaq üçün uzandığı zaman sevgi ilə yanında ilahilər
və salavatlar oxunmalıdır. Beləliklə, oyandığı zaman yatarkən eşitdiklərini hiss edərək oyanar. Onu yuxudan
oyadarkən də bu cür oyatmaq lazımdır. Bu səfər gün
uzunu dilində və qəlbində eyni tərənnümlər qalar. Onun
görəcəyi şəkildə namaz qılınmalıdır. Hətta səsli qılınacaq namazlarda surələri onun duya biləcəyi şəkildə səsli oxumaq daha məqsədyönlüdür. Uşağın beyni özü də
fərqində olmadan oxunanları zehninin ən dərinliklərində
mühafizə edər.

Yanında Qurani-Kərim oxumağa diqqət yetirilməlidir. İmkan daxilində, hər səhər günəş doğmadan səsli
Quran oxunmalıdır. Uşaqlar Quran səsiylə oyanmalı və
bu səs onlar üçün hər səhər eşidəcəkləri ən təbii səsə
çevrilməlidir. Erkən yaşlardan etibarən (mütəxəssislər
ilk altı ilin mühüm olduğunu deyirlər) ona Qurani-Kərim
oxumağı öyrətməli, dinin fərz və vaciblərini həyata keçirmələri təmin edilməlidir. Uşaq yeddi yaşdan etibarən
artıq atası və anası ilə birlikdə namaza başlamalıdır.
Bir az anlaya biləcəyi yaşa gəldiyi zaman şəxsiyyət
və xarakterini formalaşdırmaq üçün saleh insanların söhbətlərinə aparmaqda fayda var və hətta bu addımı atmaq
zəruridir. “Hələ tezdir” deyərək onları mənəvi söhbətlərdən məhrum etmək mənəvi tərbiyənin arxa plana atıldığı
günümüzdə ən böyük xətalardandır. Əlbəttə ki, uşaqlara
söhbət edəcək adamın da uşaq psixologiyasından xəbərdar olması lazımdır. Bu xüsusda ən gözəl nümunə Həzrət
Muhamməddir. O, özünə əmanət edilən azyaşlı Həzrət
Əlini, Ənəs bin Maliki necə yetişdirdi? Onların ürəyinə
gedən damarı necə tutdu? Hansı tərbiyə metodundan istifadə etdi?
İmam Malik həzrətləri valideynlərə nümunə olacaq
tərbiyə metodlarından birini belə ifadə edir:
“Mən hər dəfə bir hədis əzbərlədiyim zaman atam
mənə hədiyyə verirdi. Sonra elə oldu ki, atam mənə hədiyyə verməsə də hədis əzbərləmək məndə bir ləzzət halına gəldi.”
Uşaqlar yaxşı bir iş gördükdə onları hədiyyə ilə mükafatlandıraraq o davranışın vərdiş halına gəlməsinə yardımçı olmalıyıq. Bunun əksinə, səhv iş gördükləri zaman
da gözardı edilməməli, lazımi xəbərdarlıqlarla şəxsiyyətlərinin düzgün formalaşmasına çalışılmalıdır.
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Oxuduğu kitablar mütləq ata-anasının nəzarəti ilə seçilməli, körpə beyninə ləkə düşməməsinə diqqət edilməlidir. İslami tərbiyədən uzaq, əxlaqsızlığa sürükləyən və
ya fərqində olmadan, səhv dini inancları uşağa sevdirən
kitablardan, dava-dalaşlı filmlərdən kənar tutulmalıdırlar.
Bunun əvəzinə, milli qəhrəmanlıq dastanları, gözəl əxlaqı
tövsiyə edən və öyrədən əsərlər təşviq edilməlidir.
Bu yaş dövründə uşağın yoldaşlarından təsirləndiyini
bilirik. Ona görə əxlaqlı uşaqlarla yoldaşlıq etməsinə çalışmalıyıq. Bəzən oyunla başlayan bir yoldaşlıq həm müsbət, həm də mənfi cəhətdən uşağın həyatında ata-anası
qədər təsirli ola bilir.
Xülasə: “Uşaqlar ata-anaya və tərbiyəçiyə xeyir-həsənatla təchiz olunmaq üçün ehsan edilən ilahi əmanətlərdir.” Bu əmanətin tərbiyəsində əmanət şüurunda olmaq,
eyni zamanda səbirli və israrlı olmaq lazımdır. Ancaq
qarşımızdakının uşaq olduğunu da unutmamalıyıq. Bir
yazıçı belə deyir:
“Ağıllı ol, dəcəllik etmə” deyirlər. Uşaq olan onlardır,
yoxsa biz? Ağac əkdikdən sonra “ay ağac, haydı meyvə
ver” desək və silkələsək, döysək ağac quruyar. Fidan bir
qarışdı. Deyirlər ki, “meyvə vermədi”. Bu, bir uşaqdır...
Biz kimik ki, Allahın planını dəyişdirməyə çalışırıq?”
İRFAN jurnalı, № 39 / Fevral 2010
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TƏLİM-TƏRBİYƏ
ANA BƏTNİNDƏ BAŞLAR

İ

nsan oğlu bu dünyaya yatmaq, kef etmək, gün keçirmək üçün gəlməmişdir. Onun bir sıra məsuliyyətləri vardır. Hansı şərtlər altında və harada olursa-olsun
həyatını ilahi riza istiqamətində dəyərləndirməlidir.
Əvvəlcə bu məsuliyyəti dərk etməli və bu istiqamət
üzrə yaşamağa çalışmalıdır. Bunun üçün də ciddi bir təlimə ehtiyac var. İnsan oğlu dünyaya işlənməyə hazır saf
bir mədən cövhəri kimi gələr. Amma zəif tərəfləri də vardır. Zəif xislətlərdən qurtulub özündə gizli olan cövhəri
ortaya çıxara bilmək üçün təlim və tərbiyəyə mütləq ehtiyac vardır.
Allah-Təala qulundan Rəbbini tanıyıb gözəlcə qulluq
etməsini murad edir. Bu səbəblə kitablar göndərmiş, istədiyi qulluq keyfiyyətinin misalını da göndərdiyi peyğəmbərlər vasitəsiylə öyrətmişdir. Məhz elə bu səbəblə ən
böyük insan tərbiyəçiləri peyğəmbərlərdir və insanın tərbiyəsi peyğəmbər peşəsidir.
Eyni zamanda insana verilən bütün qabiliyyətlər bir
fabrikdən keçməli olan xammal kimidir ki, işlənməsə ziyan olar. Əgər işlənərsə insan mələklərdən daha qiymətli
bir varlığa çevrilər. Təhsilin hikməti budur.
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Hikmət nəzəriylə baxıldıqda kainatda heç bir şeyin
səbəbsiz və boşuna olmadığı görüləcəkdir. İnsanın cövhərini ortaya çıxarmaq, onu layiq olduğu yüksək fəzilətlərə sahib hala gətirmək üçün çəkilən əziyyətlər, iztirablar
bu təlim yolunun cəhdləri və xidmətləri də əsla boşuna
deyildir. Ən kiçiyindən ən böyüyünə qədər.
Yapon elm adamı Dr. Masaru Emoto donmuş su
kristalları üzərində apardığı təcrübələri ilə məşhurdur.
Təcrübələrində suyun ifadələrini yaxalamağa nail olmuşdu. Su kristalları fotolarını “Suyun verdiyi mesajlar” adlı
kitabında nəşr edən Emoto bu araşdırma ilə düşüncə və
duyğuların əşyaya təsirini isbat etmişdir.
Həddən artıq soyuq bir otağın içində son dərəcə
güclü mikroskop və sürətli şəkilçəkmə mexanizmi lə yeni
donmuş su kristallarının şəklini çəkmişdir.
Dr. Emoto donmuş suda meydana gələn kristallara
müəyyən fikirlər aşıladıqda onlarda dəyişiklik baş verdiyini kəşf etmişdir. Yəni su kristalları düşüncənin şəklinə
görə dəyişiklik göstərir.
Bu araşdırmadan yola çıxaraq vücudunun dörddə
üçü sudan ibarət olan insanın ana bətnindəki vəziyyəti
haqda düşünə bilərik.
Araşdırmada iki məsələ diqqət çəkir:
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Birinci suyun qaynağı: Aparılan təcrübələr nəticəsində çox təmiz qaynaqlardan gələn və sevgi dolu sözlər
söylənən su nümunələrinin eynən qar dənələrinə bənzəyən çox parlaq, şəffaf, simmetrik və çox rəngli naxışlar
formalaşdırdığı görüldü. Bunun əksinə natəmiz bölgələrdən götürülən çirkli və ya neqativ düşüncələrə, pis sözlərə
məruz qalan su nümunələri isə bulanıq, qeyri-simmetrik
və tamamlanmamış naxışlar meydana gətirdi.

İnsan ana bətnində ikən ananın qanıyla bəslənir.
Dünyaya gəldikdən sonra ananın südüylə, daha sonra
isə digər qidalarla bəslənir. Həkimlər hamilə qadınların
siqaret, içki kimi zərərli maddələrdən uzaq durmasını şiddətlə tövsiyə edirlər. Çünki bu maddələrin ana bətnindəki
körpəyə mənfi təsiri doğuşdan sonra açıq şəkildə ortaya
çıxır. Eynilə halal olmayan qidalarla bəslənən uşaqların
sonrakı həyatlarında əxlaqi pozuntuların ortaya çıxması
kimi. Bu səbəblə qidanın halal olması çox mühümdür.
Bədənimizə zərər verən qidalardan uzaq durduğumuz
kimi mənəvi və əxlaqi inkişafımıza birbaşa təsir edəcək
haram və şübhəli şeylərdən də uzaq durmalıyıq.
Halal qida ilə bəslənən ana öz balasını halal qida ilə
bəsləmiş, ona dünyaya gəlmədən və hətta mənasını bilmədiyi halda Allahın sərhədlərini öyrətmiş olur.
Qidanın halal və təmiz yoldan gəlməsi su qaynağının
təmiz olması deməkdir.
İkinci məsələ isə suya deyilənlərdir. Göründüyü kimi
sevgi dolu sözlər söylənən su nümunələri qar dənələrinə
bənzəyən çox parlaq, şəffaf, simetrik və bəzəkli naxışlar
meydana gətirir. Neqativ düşüncələrə, pis sözlərə məruz qoyulan su nümunələri isə tamamlanmamış naxışlar
meydana gətirir.
Hələ dünyaya gəlməmiş, ana bətnindəki körpəyə
deyiləcək və dinlədiləcək şeylər buna görə çox mühümdür. Ana-atanın dalaşdığı bir evdə eşidilən səslər və ya
qulaq cingildədən səslərlə dolu musiqi, yaxud da tez-tez
pis sözlər danışan bir ananın dili uşağın gələcəyini hələ
o dünyaya gəlmədən qaraltmaq deməkdir. Bulanıq və tamamlanmamış su naxışları kimi yaxşı tərəfləri korlanmış,
pis tərəflərinin önü açılmış, dalaşqan və yorğun halda
dünyaya gəlməsinə səbəb olacaq.
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Ana bətnindəki körpəyə sevgi və məhəbbət dolu kəlmələr söylənməli, gözəl şeylər dinlədilməlidir. Sükunət,
ruh yüksəkliyi ana bətnində ikən hiss etdirilməlidir. Bu
dövrdə azan, Qurani-Kərim, salavati-şəriflər oxunmalıdır. Bu səslər ona çox tanış gələcəkdir. Çünki ruhu
“Ələst-Bezmi”ndə Rəbbinin ona “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” xitabında da eyni ləzzəti almışdır. Hətta azan
və Qurani-Kərim dinlərkən ədəbə riayət etmək, beləliklə
də uşağı dünyaya gəlmədən ədəbə alışdırmaq lazımdır.
Allahın nişanələrinə, ayələrinə hörmət etməyin körpəyə
rəhmət olacağına inanmaq lazımdır.
Əslində bu dövrü yaşayan ana hər sahədə ədəbə
riayət etməlidir. Oturub-durmasına diqqət etməli, böyüyə-kiçiyə ehtiramla yanaşmalı, sevgidə nöqsanlıq göstərməməlidir.
Mümkün mərtəbə saleh insanların yanında olmalı,
həm özü, həm də körpəsi bu insanların söhbətinə qulaq
asmalı və onlara sevgi bəsləməli, dünyaya gətirəcəyi uşağının da onlar kimi olmasını Allahdan istəməlidir.
Xülasə: Təlim-tərbiyə ana bətnində başlar. İnsanın
ilk mürəbbisi də anasıdır.
İRFAN jurnalı, № 38 / Yanvar 2010
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YERÜZÜ DAR GƏLDİKDƏ…
Təbuk qəzvəsi bir çox yönü ilə ibrətlərlə doludur.
Bunların hər biri bir məqalənin, hətta bir kitabın mövzusu ola biləcək qədər mühümdür. Comərdliyin, isarın,
imanın zirvə nümunələri bu səfərdə görülə bilər. Eyni
zamanda nifaqın, yalanın iyrənc üzü də. Bu səfərin başlanğıcı qədər sonu da ibrətlərlə doludur. Bu çətin səfərin
dönüşündə “İndi kiçik cihaddan böyük cihada qayıdırıq”
fərmani-nəbisi ilə iç səfərimizin, iç cihadımızın, nəfsimizlə mücadiləmizin yeri göstərilmişdir. Təbuk səfərinə çıxıldığı zaman xurmaların yetişdiyi mövsüm idi. Hava çox
isti idi, kölgənin hər zamankından daha çox arandığı,
kuzədə soyudulmuş bir qab suyun qızıl dəyərində olduğu
bir zamandı.
Belə bir zamanda Rəsulullah tərəfindən səfər əmri
verildi. Düşmən güclü, yol uzun, səfər çətindi. Hədəfdə o
dövrün hegemon gücü Bizans vardı, 1000 km-dən çox
yol gediləcəkdi və çox adamın nə silahı, nə də miniyi vardı. İnfaq səfərbərliyi başlandı. Hz. Osman kimi zəngin səhabələr ordunun təchizi üçün yarışdılar. Hər kəs könlünə
görə, gücünə görə nə isə gətirirdi. Hz. Əbu Bəkr kimi
bütün malını gətirən də vardı, malı olmadığı üçün canını
verən də. Yenə də otuz minlik ordunu tam təchiz edə
bilmədilər. Minik olmadığı üçün ağlayaraq geri dönən
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qardaşlarıyla dəvəsini növbə ilə minmək üçün paylaşan
səhabələr oldu, göz yaşardıcı səhnələr yaşandı.
Ordu hərəkətə keçdi, geridə üzrlü müsəlmanlar, münafiqlər bir də mövsümün rahatlığına qapılan bir neçə
səhabə qalmışdı.
Səfər döyüşsüz tamamlandı. Məqsəd hasil olmuş,
Bizansa göz dağı verilmiş, ətraf qəbilələrlə anlaşma imzalanmışdı. Ordu Mədinəyə qayıtdıqda münafiqlər min
bir yalanla üzrxahlıq etdilər. Əshabdan üzrsüz olaraq
geri qalanların bəzisi ordu dönmədən səhvini anlamış,
peşman olmuş və özünü məscidin dirəklərinə bağlayaraq
Rəsulullah qayıdana qədər bu şəkildə qalacaqlarına and
içmişdilər. Haqlarında ayə enənə qədər Rəsulullah onları
açmadı.
Bunlardan başqa üzrü olmadığı halda səfərə çıxmayan üç səhabə vardı: Kab bin Malik, Hilal ibn Üyeynə
və Mürarə ibn Rəbi. Onlar Peyğəmbərimizin (s.ə.s) yanına gələrək doğrunu dedilər, heç bir səbəb olmadan
geri qaldıqlarını bəyan etdilər və peşmanlıqla əfv dilədilər. Peyğəmbər (s.ə.s) onları əfv etmədi, haqlarında ayə
enənə qədər salamlarını da almadı. Digər səhabələr də
onun kimi etdilər.
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Bir müddət sonra qoca olması səbəbilə xidmətə
möhtac olan Hilal xaricində digərlərinin xanımları da onlardan uzaq olmaqla əmr olundular. Tamamən təcrid olunan, salamları belə alınmayan bu üç səhabə üçün sanki
dünyada cəhənnəm həyatı başlamışdı. Ən çox sevdikləri
insan onlardan üz çevirmişdi. Yeməkdən kəsildilər. Ancaq ağladılar, ağladılar, ağladılar. Məscidə gəldilər, hər
dəfə bağışlanma ümidi daşıyaraq, bir salam, bir təbəssüm

umaraq... Gecə-gündüz ağladılar. Kaş anaları onları bu
gündən əvvəl doğmamış olaydı, bu hadisə heç yaşanmamış olaydı, kaş bütün dünya varı onların olaydı, verib
bağışlanaydılar. Əlli gün davam etdi bu vəziyyət. Yandılar
sanki. Yer üzü genişliyinə rəğmən onlara dar gəlməyə
başladı. Bu zaman müjdə gəldi. Doğru söyləmələri, səmimi tövbələrinin mükafatı olaraq ayə ilə bağışlandılar:
“Həmçinin (Təbuk döyüşündən) geri qalmış üç
nəfərin də (tövbələrini qəbul etdi). Belə ki, dünya onlara dar olmuş, ürəkləri təngə gəlib sıxılmışdı. Onlar Allahdan (Allahın əzabından) yalnız Onun Özünə
sığınmağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhmlidir!” (ət-Tovbə, 118).
Bu xəbəri müjdələmək üçün üç qoldan atlılar yola
düşdü. Sel dağının üstünə çıxan səhabələrin “müjdə” səsləri eşidildi. Kab ibn Malik səsiylə müjdəni ona çatdıran
səhabəyə əynindəki yeganə paltarı hədiyyə edib borc aldığı paltarla məscidə qaçdı. Rəsulullah (s.ə.s) ona belə
dedi: “Səni doğulduğun gündən bəri keçirdiyin ən xeyirli
və məsud bir günlə müjdələyirəm.” Kab ibn Malik şükür
olaraq bütün malını sədəqə vermək istədi. Rəsulullah malının ancaq bir qismini sədəqə verməsini tövsiyə etdi.
Bu üç səhabə saleh insanlar idi. Rəsulullahla birlikdə
Bədir döyüşü xaric bütün döyüşlərə qatılmalarına baxmayaraq sadəcə müharibə edilməyən bu səfərdən geri
qaldıqları üçün belə rəftarla qarşılaşdılar. Tövbə etdilər,
tövbələri qəbul edilənə qədər günlərlə ağladılar.
Başımızı iki əlimizin arasına alıb dərin-dərin düşünmək vaxtıdır. Günah işləmək bəndəyə məxsusdur. Bağış-
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lamaq Rəbbimizə. Əsas olan bunu fərq etmək və gediləcək qapını tanımaqdır. Allahın qapısından başqa döyəcəyimiz qapı varmı?
İRFAN jurnalı, № 25 / Dekabr 2008
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QAFQAZDAN MƏDİNƏYƏ...
“Hz. Ömər Əbu Bəkrin (r.a) nitqindən sonra Rəsulullaha (s.ə.s) doğru əyilib alnından öpdü və ağlayaraq belə
xitab etdi:
“Anam-atam sənə fəda olsun, ya Rəsulallah! Üstündə durduğun xurma kötüyü yeni minbərə çıxdığın zaman
ayrılığına dözməyib inləmiş, əlini üzərinə qoyunca susmuşdu. Halbuki ümmətin sənin ayrılığına ağlayıb-sızlamağa
ondan daha layiqdir.
Anam-atam sənə fəda olsun, ya Rəsulallah! Rəbbin:
“Peyğəmbərə itaət edən kimsə, şübhəsiz ki,
Allaha itaət etmiş olur..” (Nisa, 4/80) - buyuraraq sənə
itaəti özünə itaət saymaqla dərgahındakı üstünlüyünü son
həddə çatdırmışdır.
Anam-atam sənə fəda olsun, ya Rəsulallah! Allah səni
peyğəmbərlərin sonuncusu olaraq göndərdiyi halda sənə
iman və yardım etmək üçün əvvəlki peyğəmbərlərdən
əhd-peyman almaqla (Ali-İmran, 3/81) sənin üstünlüyünü
son dərəcəyə çatdırmışdır.”
Anam-atam sənə fəda olsun, ya Rəsulallah! Cəhənnəm xalqının əzab olunarkən:
“...Kaş Allaha müti olaydıq, Peyğəmbərə itaət
edəydik!” (Əhzab, 33/66) deyərək sənə itaətin həsrətini
çəkmələri sənin Allah qatındakı fəzilətini son dərəcəyə
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çatdırmışdır.” (Kastalani, Məvəhibul-Lədünniyyədən nəqlən Osman
Nuri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa, II, 571-571)

***
Biz səni görə bilmədik, ya Rəsulallah... dövrü-səadətinə yetişmədik. Sədaqət və məhəbbətləri ilə dillərə dastan
olan əshabını da görmədik. Sənin mübarək üzünə baxıb
“Anam-atam sənə fəda olsun” da deyə bilmədik. Ən əsası
isə sənin tərəfindən görülmədik, Əfəndim! O nəzərə nələri fəda etməzdik?!
Sultanım, dərk etdik ki, o mərtəbəyə çatmaq imkansızdır, bir hədisi-şərifinə uyub düşdük yollara... “Ədəb və
həya sahibi, xeyrülxələf” bir mərhəmət sahibi gedirik
dedi, biz də gəldik, Əfəndim! Vəhb b. Kəbşin, minlərcə
səhabənin iziylə gəldik. Onların yurdundan, yuvasından
uzaqlara getdiklərini anlamaq, anlatmaq üçün gəldik. Gecələr xidmət ömrümüzün uzun olması üçün dualar edirik.
Öndən gedənlərimiz oldu, “Əliabadlı Musab”larımız...
Müəllim olaraq gəldikləri yerdə canlarını fəda etdilər. Sənə
qovuşdular... Onlar bizim sabaha gedən yolumuza çıraq
oldu. Amma karvan yoluna davam edir, Əfəndim! Musab (r.a) şəhid olarkən bayrağını dövr alan mələklər kimi
qardaşlarımız var. Həm də hər biri mələk üzlü... İnsanlıq
borcumuzu ödəyək deyə yerindən, yurdundan tərki-diyar
olaraq bu torpaqlara gələn qardaşlarımız. İncitmədən və
incimədən xidmətin əlasını sərgiləmək üçün qəlbititrək geniş ürəyə sahib...
Niyyətin bərəkətini gördük, Əfəndim!
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Artıq Hz. Aişə anamızın Məscidi-Nəbəvisində yanıq
səslə oxunan Quranı duyduğu zaman diqqətlə dinlədiyi və
“Ondan daha gözəl oxuyanı görmədim” dediyi Hz. Salim
(r.a) kimi Quran oxuyan, yorulmaq nədir bilməyən hafiz-

lərimiz var, Əfəndim! Həm də uzun illərdən sonra Quran
səsinə susamış torpaqlara, dağa-daşa, məscidlərə dolan
bülbül səsləriylə...
Bilallarımız oldu, ya Rəsulallah! Davudi səsləriylə Qafqaz dağlarının qarlı üzünə nur saçan... Sanki Mədinədən
gəlir bu səs. Onlar azan oxurkən camaat yollara tökülür.
Eynən sizin Rəfiqi-Əlaya yolçuluğunuzdan sonra bir daha
azan oxuya bilməyən Hz. Bilalın mübarək nəvələrinizin
israrıyla oxumağa çalışdığı, amma bitirə bilmədiyi azanı
eşidən “Allahın Rəsulu qayıtdımı?” deyib həyəcan və həsrətlə yollara çıxan mədinəlilər kimi...
Təkbaşına və ailəsiylə birlikdə dağ-daş demədən kəndkənd dolaşan, əcəba bu gün də bir nəfərə Quranı çatdıra
bilərəmmi deyib çırpınan qardaşlarımız var... Balaları yollarda, maşınlarda böyüyür.
Hər həftə toplandıqları yerə kilometrlərlə uzaqdan
gələnlərimiz var... Ziyarətini sırf Allah rizası üçün etmək,
hər hansı bir şey qarışmadan niyyətləri kirlənməsin deyə
ikram etdiyimiz çayı belə içmədən gedən qardaşlarımız
var... Gələrkən gətirdikləri çayı, şəkəri səssizcə qoyub gedənlər...
Evinin səssiz bir guşəsini məscid edən, ağlayaraq Quran oxumağa çalılşan qardaşlarımız var. Hz. Siddiqin yolunda və məşrəbində...
Bəzən yemək öynəsini keçirdiyini, amma təhəccüdü
bir dəfə də olsun keçirmədiyini söyləyən, hər gecə eyni
saatda, gecənin ikisində namaza duran qardaşlarımız var.
Səccadələrinin başında ümmətinin yırtıqlarını tikməyə çalışanlara dua edərək ağlayanlarımız var.
Bildiyinin zəkatını verməyə çalışan, ticarət məqsədilə
getdiyi kəndlərdə özüylə birlikdə namazı tərif edən kağızlar
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paylamağa çalışan qardaşlarımız var… Əfəndim, bu ixlas
o qədər bərəkətlənir ki…
Sənin adın anıldığı zaman “ağsaqqallarımız”ın ürəyi
titrər, üzlərini daha da gözəlləşdirən büllur damlalar tökülər
saqqallarından, əlləriylə üzlərini örtərlər… “Dua buyurun”
dedikdə, damarlarında dolaşan qan olduğumuzu söylər və
duada bizi unutmağı xəyanət sayarlar.
Əhli-beytinə məhəbbətlə onları ailəsindən çox üstün
tutan, bağrıyanıq qardaşlarımız var, Əfəndim! Kərbəla acısıyla oturub dəqiqələrlə ağlarlar.
Sənin yetimlərinə bir boşqab isti yemək, bir ləhzə xoş
atmosfer təmin edə bilmək üçün aylardan bəri göz nuruyla
xeyriyyə sərgiləri açmağa çalışan analarımız, bacılarımız…
Və…
Demək olar ki, hər dərsimizdə ayağa qalxıb sənə çatacağından azcıq şübhə duymadan salatu-salamlar göndərən tələbələrimiz…
Allahummə salli alə Muhamməd və alə əli Muhamməd!
Ey Allahın həbibi!
Biz sənin izinlə Şəkiyə, Şamaxıya, Ağdaşa, İsmayıllıya, Əliabada, Zaqatalaya, Qubaya, Astaraya, kəndlərə,
şəhərlərə gəldik; Azərbaycana gəldik.
Yoxsa Mədinəyəmi gəldik?
Bunlar bizi mühacir kimi qarşılayan ənsar ürəkli qardaşlarımızdır, Əfəndim!
İRFAN jurnalı, № 9 / Mart-Aprel 2007
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TƏQVİMDƏN QOPARILANLAR

B

ir neçə il əvvəl sənədli bir filmə baxmışdım. Adı
“Baraka” idi. Çox maraqlı bir filmdi. Filmin çəkilməsi üçün çox zəhmət çəkilmişdi. Amma nəticədə
başa düşən birisi üçün möhtəşəm bir film olmuşdu.
Eyni yerdə günlərcə zamanın axışına baxmaq insanın ətini ürpərdir. Ya da böyük şəhərlərdən birində bir yol
qovşağında bir o tərəfə bir bu tərəfə şütüyüb gedən axışı
sürətləndirdiyiniz vaxt elə bilirsən ki, tennisə baxırsan.
Bir az yuxarı çıxıb bir-birinə bağlanan onlarla yolu... Hər
şey axıb gedir. Maşınlar, insanlar, gecələr, gündüzlər...
Əslində zaman bu qədər sürətlə axıb gedirmiş, yalnız biz
onun içində olduğumuz üçün fərqinə vara bilməmişik.
Rəhmətlik nənəm 45-50 yaşlarında ölən birisini eşidəndə “yazıq çox cavandı,” - deyərdi. O vaxt uşaq ağlımla bunu heç cür başa düşə bilməzdim. Necə olur ki,
50 yaşına çatmış biri cavan sayılırdı. Nənəm haqlı imiş...
Daha dünən uşaq idik, ana qucağında ağlayan ya da üstü
başı toz-torpaq içində hoppana-hoppana oynayan uşaq.
İndi elə bir yaşa gəlib çatdıq ki, uşaqlara həsrətlə baxırıq.
Ömrümüz, hər təzə ilin başında evimizdə divara
asılan illik təqvim kimidir. Birinci səhifəsi açılan təqvim
necə də gözəl, təravətli və incədir. Vaxt keçdikcə təzəliyini itirir. Bir-bir azalar yeni gələcək olanın lehinə.. Hər
yeni yarpağın arxasında bir xəzinə vardır. Amma o gün
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gəlmədən xəzinə açılmaz. Zamanı gələr, yaşanar, qəza
məlum olar, qəzaya dönüşər və son yarpaq da tökülər.
Artıq geridə qalan köhnəlmiş, oxunmuş təqvim yarpaqlarıdır. Bir insan ömrü kimi...
Hamının başı üstündə işləyən bir xronometr var
desək, səhv olmaz hər halda. Doğulduğumuz an işləməyə
başlar. Əksinə bir axış yaşanır. Sürətlə axıb gedən salisələr, saniyələr, dəqiqələr, saatlar, günlər, həftələr, aylar
və nəhayət illər... Bir gün xronometr dayanar, daha doğrusu birisi tərəfindən dayandırılar. Marafon bitdi, yarış
sona yetdi. Oyun oynayırdıq, bir zəng çaldı və müəllimin
hüzurunda yerinə yetirdiyi və ya yetirmədiyi tapşırıqların hesabını vermə təlaşındakı şagirdin ürək döyüntüsü
ilə tənəffüsümüz başa çatdı. Bir peşmançılıq, bir təlaş...
Təəssüf, gedən geri gəlmir.
Bir dostun sözü ilə, ölüm mələyi də olsa gələn bir
mələkdir, buyursun gəlsin. Eyvah etdiyimiz o vaxtdır ki,
dəftərimiz büküldü, həyat yazımızın sonuna nöqtə qoyuldu. Bundan sonra bir rükət namaz qılmaq yox, bir dəfə də
olsa oruc tutmaq da yox. Bir təbəssüm, bir salam, bir könül almaq, bir... yoxdur artıq. Dünyanın bir saatı, axirətin
min ilindən daha qiymətli deyilmi? Rəvayətə görə, ölüm
mələyi gələndə üzü saralan İlyasın (ə.s.) üzüntüsü dəhşətlidir: Qiyamətə qədər qəbirdə məhrum qalmaq.
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Şübhəsiz hər bir şəxsin ölümü onun qiyamətidir.
Öləndən sonra dünya dağılsa da, yer göy birbirinə qarışsa da, bundan ölənə nə? Ölümlə birlikdə başlayan
həyat artıq axirət həyatıdır. Torpağın altında, dənizin
dibində ya da yanan birinin küləkdə sovrulan küllərində belə axirət dövrü başlamışdır. İsrafil (ə.s.) suru üfürsə
nə olar, üfürməsə nə olar... Mərhələ-mərhələ bir gediş
başlamışdır axirət yurduna doğru. Qəbirdən, sorğu-sualdan keçirilər bu yolda. Sonra kiçik bir cənnət və ya

cəhənnəmə dönüşər gözlədiyiniz yer, gözlədiyiniz müddət ərzində. Bir sur sədası eşidilər, artıq bəsü bədəl-mövt
(ölümdən sonra diriliş) mövsümüdür: Qalx ayağa və düzlən! Bir qorxu, bir təlaş, bir ürək yanğısı ilə yeri toplantı
yerinə. Bu meydana, o qədər insan, mələk, şeytan, cin
necə sığacaq!? Burada dünyadakı məntiqlə ölçüb-biçmə
dövrü bağlanmışdır. Və ən dəhşətli olanı, qula “Ya Rəbb
cəhənnəmin bundan daha yaxşıdır,” söylədəcək olanı da
budur: Sayını ağlımızın ala bilməyəcəyi qədər mələk, cin,
milyardlarla insan, yüzminlərlə peyğəmbər, Həzrəti Muhamməd Mustafa (s.ə.s), sevdiklərin, səni dünyada adam
sanan dost, düşmən hər kəsin önündə dünyada hamıdan
gizlətdiyin pis işlərin ortaya qoyulacaq. Aman Allahım!
Bu nə utandırıcı bir səhnədir. Kaş ki, torpaq olaydım
deməyin lap vaxtıdır.

***
Hələlik bunlar olmadı. Amma Kuss bin Səidənin dediyi kimi, bir gün mütləq olacaq. Məhz o gün gəlmədən
diriliş vaxtıdır, ölmədən öncə ölmək lazımdır:
“Ölüm gərdişinə giriş var, amma çıxacaq yeri yox!..
Kiçik, böyük hamı köçüb gedir. Hamı üçün olan mənim
üçün də olacaqdır.”
Amənna!..
İRFAN jurnalı, № 5/Aprel-May-İyun 2006
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Səhər İnciləri

15.Mayıs.2016

“Hacca gidenler orada evin (yani beytin) sahibini arasınlar.
O’nu bulduktan sonra Kâbe’yi her yerde bulabilirler.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
12.Haziran.2016

Aç gözün gafletten uyan
Nâdim olur nefse uyan
Bâtılı kor Hakk’ı duyan
Nic’olur hâlin ey gâfil!
[Azîz Mahmud Hüdâyî rh.]

֍
16.Haziran.2016

“Yaşadığımız şu vakit, elimizdeki tek nakdimizdir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
17.Haziran.2016

“Tut ki miras kaldı Ali’den sana Zülfikâr
Sende Alinin yüreği yoksa Zülfikâr neye yarar.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
18.Haziran.2016

“Ey insan, dünyadan birbirine zıt iki ses gelir. Acaba senin kalbin hangisini almaya istîdatlı?
O seslerden biri Allâh’a yaklaşanların (takvâ sahiplerinin)
hâli, diğeri ise aldananların (fısk u fücûra dalanların) hâlidir. Bu seslerden birini kabul ettin mi, öbürünü duymazsın bile! Çünkü seven bir kimse, sevdiğinin zıddı olan
şeylere karşı âdeta kör ve sağır olur.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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19.Haziran.2016

Taş gönülde ne biter?
Dilinde ağu tüter
Nice yumşak söylese
Sözü savaşa benzer!
[Yunus Emre rh]

֍
20.Haziran.2016

“Îmân gönülde kuvvetlenince, artık bütün hâdiseler âhiret ufkundan değerlendirilir. Uhrevî sıkıntılar hatıra geldikçe dünyevî hiçbir sıkıntı insanın gözünde büyümez.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
21.Haziran.2016

“Âhiretteki ebedî saâdet düşünüldükçe fânî dünya hayatındaki zevk u safâların câzibesi gönülde sıfırlanır. İlâhî
muhabbetle dolan gönüller müstesnâ bir huzur ve sükûna
kavuşur.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
22.Haziran.2016

“İmhaya çalışırlar yalnız olunca diken
Lâkin sulanır gülle beraber iken...”
֍
22.Haziran.2016

Sağı solu gözler idim
Dost yüzünü görsem deyü
Ben taşrada arar idim
Ol can içinde can imiş.
[Niyazi-i Mısrî rh]

֍
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24.Haziran.2016

“Allah yolunda hizmetin yaşı yoktur. İlmi, irfânı ve kalbî
kıvâmı ölçüsünde herkesin bu yolda yapabileceği farklı
bir hizmet vardır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
25.Haziran.2016

Ömrü Allah yolunda geçmiş olan ihtiyar bir zâta:
“–Efendim, artık yaşlandınız! Ömrünüz hep Allah için
hizmet gayretiyle geçti. Lütfen artık kendinizi fazla yormayınız, biraz istirahat ediniz!” denilince o ârif gönüllü
zât bu suâle şu hikmetli cevapla mukâbelede bulunmuş:
“–Evlâdım! Bir düşün bakalım. Meselâ siz bir yarışa katılmış olsaydınız, hedefinize iyice yaklaştığınızda hiç yavaşlar mıydınız?”
֍
26.Haziran.2016

“Mal ile beden, kar gibi erir, gider. Fakat onlar, Allah
yolunda harcanırsa, Allah onlara alıcı olur. Kur’ân’da;
«Allah, cennet karşılığında mü’minlerden canlarını ve
mallarını satın aldı...» (Tevbe, 111) buyrulmuştur.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
27.Haziran.2016

“Allah bütün iyilik ve güzellikleri bir evde toplamış ve
Hz. Peygamber (s.)’e tâbi olmayı da o evin anahtarı
yapmıştır.”
[İbn Atâullah el-İskenderî rh]

֍
28.Haziran.2016

Bir misafirhanedir dünya-yı dûn
Anda bir kâşanede, viranede
Bir onulmaz çaresiz sevdadayım
Hane yaptırdım misafirhanede!..
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29.Haziran.2016

“Kimsenin sahip olduğu günahtan daha fazla günaha ihtiyacı yoktur.”
֍
30.Haziran.2016

“Allah’a yemin ederim ki, senin asıl ömrün; doğduğun
günden beri olan süre değil; bilakis Allah’ı tanıyıp bildiğin
günden beri geçen süredir.”
[İbn-i Atâullah el-İskenderi rh]

֍
01.Temmuz.2016

“Selef-i sâlihîn, Cenâb-ı Hakk’a, altı ay kendilerini
Ramazan’a ulaştırması için duâ ederlerdi. Geri kalan altı
ayda da idrâk ettikleri Ramazân’ı kabul buyurması için
duâ ederlerdi.”
[Muallâ bin Fadl rh]

֍
02.Temmuz.2016

“Allahım! Sen AFÜVV’sün, affı seversin. Bizleri de
affet!”
AMİN!
Gecemiz mübarek olsun efendim. Muhabbetle
֍
03.Temmuz.2016

“Hakiki zenginlik mal çokluğu ile değil gönül tokluğu
iledir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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04.Temmuz.2016

Bu dünya dediğin bir sınık yaydır
Evveli toy düğün, ahiri yaydır
Dört kapılı ulu hoş bir saraydır
Konan göçer imiş, kalan eylenmez
[Pir Sultan Abdal]

֍
05.Temmuz.2016

Ömür boyu Ramazan rûhâniyetiyle yaşayabilmemiz temennîsiyle bayramınızı tebrik eder, bu mübârek günlerin
bütün İslâm dünyası için huzur ve saâdet vesîlesi olmasını
niyâz ederiz.
Muhabbetle efendim...
֍
06.Temmuz.2016

“Sen nefsini namaz ile tart. Şayet nefsin kötülüklerden
hoşlanmıyorsa, mutluluğa eriştin demektir. Namaza ayak
sürüdüğün zaman haline ağla!”
[Ebû Hasan eş-Şazelî rh]

֍
07.Temmuz.2016

“Takva hiç kimsenin görmediği yerde günahtan uzak
durmaktır.”
[İbn Atâullah el-İskenderî rh]

֍
08.Temmuz.2016

“En mühim arzu ve hedefimiz, Peygamber Efendimiz’in
sîmâsını tebessüm ettirmek olmalı. Biz, ümmetin derdiyle dertlendikçe, Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem – Efendimiz’in gül yüzü – bizden yana – mütebessim
olacaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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09.Temmuz.2016

Rasûlullah (s) buyurdular:
“Dünyaya karşı zâhid ol, ona rağbet gösterme ki, Allah
seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunan şeylere karşı zâhid ol, onları isteme ki, insanlar da seni sevsin.”
[İbn-i Mâce]

֍
10.Temmuz.2016

“Bugün yapacağın iyiliği yarına bırakma. Aklını başına
al da, ahiret çuvalına taşları değil, sultanlara, padişahlara sunulması gereken değerli cevherleri (amel-i sâlihleri)
doldur.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
11.Temmuz.2016

“Kul günah işlediği zaman ateşe yeni konmuş bir tencereye benzer. Altında bir süre ateş yakıldığı zaman islenir ve ardından kararmaya başlar. Fakat tencereyi vakit
geçirmeden ateşten alır ve yıkarsan isten ve siyahlıktan
eser kalmaz.”
[İbn-i Atâullah el-İskenderi rh]

֍
12.Temmuz.2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Gökten ölçülü olarak su indiren de O’dur. Bununla ölü
bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız.”
[Zuhruf, 11]

֍
13.Temmuz.2016

Rasûlullah (s.) buyurdular:
“Allahım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce
kulluk etmekte bana yardım et.”
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[Ebu Dâvûd]

֍

14.Temmuz.2016

Ebu Osman Hîrî (rh)’e:
“Dilim zikrediyor ama kalbim ona iştirak etmiyor, ne yapayım?” diye soruldu. Şu karşılığı verdi:
“Hâline şükret, hiç olmazsa bir organın sana itaat ediyor.
Belki zamanla kalbin de ona uyar.”
֍
15.Temmuz.2016

“Fetihlerin en muhteşemi, kalplerin fethidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
16.Temmuz.2016

“Geceye yenilmeyen her insana, ödül olarak bir sabah,
bir gündüz ve bir güneş vardır.”
[Sezai Karakoç]

֍
17.Temmuz.2016

Rasûlullah (s.) buyurdular:
“…Sakın, (günah işleyerek) yüzümü kara çıkarmayınız!..”
[Müslim, Ebû Dâvûd]

֍
18.Temmuz.2016

“İslâm’a olan bağlılığımızı, son nefese kadar, her zaman
ve mekânda diri tutmaya mecburuz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
19.Temmuz.2016

“Dîn, ömrün her ânını düzenleyen bir hayat nizâmıdır.
Kimi zaman yaşanıp kimi zaman rafa kaldırılamaz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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21.Temmuz.2016

“Yarasından taze kan sızan gönül ehline, dostların yüzünü görmek merhem gibidir.”
[Hz. Mevlânâ rh]

֍
22.Temmuz.2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar
ise bâtıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı (tuzağı)
daima zayıftır.”
[Nisa sûresi, 76]

֍
23.Temmuz.2016

“İnsan çok zâlim. Kime zâlim? En çok kendine zâlim.
Niçin kendine zâlim? Çünkü dünyaya aldanıyor, âhiretini
mahvediyor. Hâlbuki âyet-i kerîmede:
“Kıyâmet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir
akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.” (en-Nâziât, 46) buyruluyor.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
24.Temmuz.2016

Rasûlullah (s.) buyurdular:
“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allahım, kalbimi dinin
üzere sabit kıl.”
[Tirmizî]

֍
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25.Temmuz.2016

Hak Teâlâ buyurur:
“Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar; fakat eğer yüz çevirirlerse
bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık
onlara karşı Allah sana yeter; O, işitendir, bilendir.”
[Bakara sûresi, 137]

֍
26.Temmuz.2016

“Umutsuzluk yok! Gün gelir gül de açar, bülbül de öter.”
[Sezai Karakoç]

֍
27.Temmuz.2016

“Ey kardeşim! Sakın kendi başına bir şey yaptım zannetme!.. Bil ki; takvâ derecesine ulaşmışsan Allah seni ulaştırmış, maddî-mânevî bir şeye mazhar olmuşsan Allah
seni mazhar kılmıştır… İnsanların ve cinlerin ameli kadar amelin olsa bile «ben» demekten sakın! Zira Allah,
«benlik» iddiâsında bulunanları acziyet içerisinde bırakır.
Benlik dâvâsında isen maddî ve mânevî derecen düşer,
bunu unutma!”
[İbrahim Desûkî rh]

֍
28.Temmuz.2016

Hak Teâlâ buyurur:
“Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten,
zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.”
[İnşirah 5-6]

֍
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02.Ağustos.2016

Hak Teâlâ buyurur:
“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği
vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından
daha yakınız”
[Kaf sûresi,16]

֍
03.Ağustos.2016

“Gönüllere ebedî saâdet iksîri olacak âb-ı hayâtın, çoğunlukla zor zamanlarda ve çile diyarlarında saklı olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍

03.Ağustos.2016

İTAAT, HELAL OLAN İŞLERDE OLUR
Hz. Peygamber bir seriyye hazırlayıp, onlara ensardan
Abdullah b. Huzâfe’yi komutan olarak tayin eder. Ordu
hareket etmeden önce de askerlerin ona itaat etmesini
emreder. Yolda ilerlerken, askerler bir şekilde komutanı
kızdırırlar. Bunun üzerine şakacı bir kişiliğe sahip olan
Abdullah b. Huzâfe onlara, “Hz. Peygamber bana itaat
etmenizi emretmedi mi?” der. Askerler de “Evet.” diye
cevap verirler. Bunun üzerine onlara odun toplayıp ateş
yakmaları...nı emreder. Askerler de odun toplar ve ateşi
yakarlar.
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Komutan askerlerine bu ateşe girmelerini emreder.
Askerler komutan emrettiği için ateşe girmeye niyetlendiklerinde birbirlerine bakarlar. Bunun üzerine bazıları,
“Biz Hz. Peygamber’e ateşten kaçmak için tâbi olduk,
şimdi ateşe mi gireceğiz?” derler. Bunun üzerine komutanın öfkesi diner ve ateş söndürülür, dolayısıyla hiç
kimse ateşe girmeden dönerler. Olay Hz. Peygamber’e
(s.a.v) intikal ettiğinde, Peygamber (s.a.v), “Eğer ateşe girmiş olsaydınız, oradan ebedî olarak çıkamazdınız
(Cehennem’e girerdiniz). İtaat ancak meşru (helal) olan
hususlarda olur.” buyurur.
(Buhari ve Müslim)

“Allah’a isyan olan yerde itaat yoktur.”
(Müslim)

YANİ: Abileriniz, “Git soruları çal” deyince “Bu haramdır, kul hakkıdır”, deyip çalmayacaksın. Abilerin sana:
“Git devlet büyüklerini dinle, kaydet” dediği zaman: “Bu
casusluk ve vatan hainliğidir” deyip dinlemeyeceksin.
“Halkını bombala” dediği zaman itaat etmeyeceksin. Hz.
Peygambere uyuyorsan bu böyledir. Başka kişilere uyuyorsan zaten sen başka bir dindensin demektir.
֍
04.Ağustos.2016

“Dedi ki,
Sen şairsin,
Elindeki bu taş ne?
Dedim,
Şair AŞK’a boyun eğer,
Zulme değil!”
[Cahit Zarifoğlu]

֍
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05.Ağustos.2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs,
aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlât sâhibi
olma isteğinden ibarettir...”
[Hadîd, 20]

֍
06.Ağustos.2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek
O’na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. (Ey Muhammed!)
De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak
cehennem ehlindensin!”
[Zümer, 8]

֍
07.Ağustos.2016

“Âsîlere düşman olmak sûretiyle Allâh’a dost olun!
Âsîlere uzak olmakla Allâh’a yakın olun ve onlara buğz
etmekle Allâh’ın rızâsını kazanın!..”
[Hz. İsa aleyhisselam]

֍
07.Ağustos.2016

Bir Cuma sabahı semaya karşı
Malazgirt’te 54 bin er
Bestelediler en güzel marşı
Allahu ekber, Allahu ekber.
[Arif Nihat Asya]

֍
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07.Ağustos.2016

Gez oğlum
vatanına göz dikeni ez oğlum.!
dostun kim düşmanın kim sez oğlum
tarihini şerefinle yaz oğlum
yaz oğlum.!
[Esat Kabaklı]

֍
09.Ağustos.2016

Hak Teâlâ buyurur:
“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara.
Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı
gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme.
Çünkü Allah bozguncuları sevmez.”
[Kasas, 77]

֍
10.Ağustos.2016

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez.
Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir.”
[Mâide, 105]

֍
11.Ağustos.2016

“Âfiyet hallerinde kim Hakk’ı unutursa, sıkıntı ve zorluk
zamanlarında Allah onun duâsına icâbet etmez.”
[Hz. Hüseyin ra]

֍
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12.Ağustos.2016

“Para yığmakla yükseleceğini sanma! Duran su fenâ
kokar. Bağışlamaya ve infâk etmeye çalış. Akan suya
gökler yardım eder; yağmur yağdırır, sel gönderir, onu
kurutmaz. Akıllı insanlar, mallarını öbür âleme giderken
beraberlerinde götürürler. Ancak cimrilerdir ki, hasretini
çekerek burada bırakır giderler.”
[Şeyh Sa’di-i Şirazî rh]

֍
13.Ağustos.2016

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Îman edenlerin Allah’ı anma ve O’ndan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi?
Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri
katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir.”
[Hadîd, 16]

֍
14.Ağustos.2016

“Mü’mine düşen; makam-mevkî, varlık ve benlik iddiasıyla bir “arz-ı endâm” yani “gösteriş” içinde bulunmak
değil, bilâkis Cenâb-ı Hakk’ın rahmet ve inâyetine sığınarak bir “arz-ı hâl” hissiyâtı içinde yaşamaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
15.Ağustos.2016

“İnsanlara ve özellikle dünya ehline hâlinden şikâyet
etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.”
[İmâm Gazâli rh]

֍
16.Ağustos.2016

“Yükselmek isteyen, mütevâzı olmalı. Yücelik damına
çıkmak için, alçakgönüllülükten başka merdiven yoktur.”
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[Şeyh Sa’di-i Şirâzî rh]

֍

17.Ağustos.2016

“Yüksekliği istedim, onu alçakgönüllülükte buldum.”
[Hz. Ali ra]

֍
18.Ağustos.2016

“İzzet ve celâl sahibi Allah seninle olunca, kimden korkuyorsun!.. Eğer Allah seninle değilse, o vakit de kime ümit
bağlayacaksın!..”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
19.Ağustos.2016

“Ey basîretli insan! Bir milletin sermayesi; para, gümüş,
kumaş ve altın değildir. Onun asıl sermayesi; îmanlı, sıhhatli, dinç ve kudretli dimağlara sahip, çok çalışkan, cevvâl ve çevik evlâtlarıdır.”
[Muhammed İkbal]

֍
20.Ağustos.2016

“Kendini sıkıntıya sokacak sözü söyleme! Bu durumda
sükût daha iyidir. Güzel söz söyleyene, güzel cevap gelir. Gelişigüzel ve pervâsızca konuşan, istemediği şeyler
işitir. “Kötü söz insanı dinden, tatlı dil yılanı ininden çıkarır.” demişlerdir.”
[Keykâvus bin İskender]

֍
21.Ağustos.2016

“Sevdiğini Allah için sev! Terk ettiğini de Allah için terk
et! Bilmiş ol ki, Allâh’ın rızâsı böylelikle kazanılacak.
Yoksa Hak’tan gâfil bir insan; oruç tutmuş, namaz kılmış, hacca gitmiş… Bunlardan lâyıkıyla fayda göremeyecek. İnsanların birçoğu, bugün maalesef iyice dünyacı
oldular. Muhabbet ve nefretleri sırf dünya menfaatleri
içindir…”
[Abdullah ibn-i Abbas ra]

֍
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22.Ağustos.2016

Rasûlullah (s.) buyurdular:
“…Allâh’a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği
gibi dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, onların
dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden,
dünyanın onları helâk ettiği gibi sizi de helâk etmesinden
korkuyorum.”
[Buhârî, Müslim]

֍
23.Ağustos.2016

“Yağmur gece yağarsa kimse görmez; çünkü herkes, her
şey uykudadır.
Güzel, latif bir gül bahçesinin tazeliği, kimsenin görmediği bir yağmurun yağdığına delâlet eder.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
24.Ağustos.2016

“Âtıfet bekleme kimseden sakın
Misâlin Hâtemü’l-Enbiyâ olsun..
Riya ve süm’adan şiddetle kaçın
Maksûdun Cenâb-ı Kibriyâ olsun!”
֍
25.Ağustos.2016

Hak Teâlâ buyurur:
“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir
babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir
çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir...”
[Lokman, 33]

֍
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26.Ağustos.2016

“Biz, kısık sesleriz... minareleri
Sen, ezansız bırakma Allahım!
Ya çağır şurda bal yapanlarını
Ya kovansız bırakma Allahım!”
[Arif Nihat Asya]

֍
27.Ağustos.2016

“Unutmayalım ki bu dünyaya sıfır sermaye ile geldik.
Elimizdeki bütün nîmetler, Cenâb-ı Hakk’ın lûtfudur. Bu
lûtuflar karşısında insanın aczini idrâk etmesi ve; “Ben
kazandım, ben başardım…” demek yerine “Sen’in lûtfundur, Sen’in ihsânındır yâ Rabbi!” hissiyâtı içinde olması îcâb eder.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
28.Ağustos.2016

“Halkın dînî duygularını istismâr edenler yüzünden,
“imam, cemaat, hizmet” gibi birçok İslâmî mefhum,
bugün bir îtibar kaybıyla karşı karşıya bulunmaktadır.
Hâlbuki bu kelimeler değil, onların gönüllerdeki nezâhetini kirletenler suçludur.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29.Ağustos.2016

Hak Teâlâ buyurur:
“Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez.
Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.”
[Mâide, 105]

֍
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30.Ağustos.2016

“Şahsiyetini, ana-babanın verdiği unvan ile değil, kendi
gayretinle kazanmaya çalış! Çünkü anan ve baban sana
Ahmed, Mehmed gibi isimler vermiştir. Hâlbuki senin
kazandığın ad ve unvan; senin mâneviyat, şahsiyet ve
karakter sıfatın olacaktır. Bu sıfatlar sana halk arasında
hüsn-i şehâdet kazandırır.”
[Keykâvus bin İskender]

֍
31.Ağustos.2016

Rasûlullah (s) buyurdular:
“Kul, mahzurlu şeylere düşme endişesiyle mahzûru olmayan bâzı şeyleri de terk etmedikçe gerçek müttakîlerin
derecesine ulaşamaz.”
[Tirmizî, İbn-i Mâce]

֍
01.Eylül.2016

“Ey zâlim! Sen zulmünle bir kuyu kazmadasın ama, şunu
bil ki; o kuyuyu kendin için kazıyorsun! Zayıfları yardımcısız sanma! Kur’ân’dan «Allâh’ın yardımı gelince…»
âyetini oku. Sen bir fil bile olsan, düşmanın senden ürküp kaçsa, Ebâbil kuşlarının cezâsı, seni de gelir bulur.
Yeryüzünde bir zayıf, bir zavallı emân dileyip Hak’tan
yardım isteyecek olursa, gökyüzü ordusuna (göklerdeki
meleklere) bir velvele düşer!..”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
02.Eylül.2016

“Bu görünen pislik bir parça suyla arınır. Fakat içte olan
pislik arttıkça artar. İçteki pislikler gözyaşından başka bir
şeyle temizlenmez.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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03.Eylül.2016

“Papatyalar koparıldıktan sonra kokarmış.
Hangi ölüm bu kadar güzel olabilir?”
֍
04.Eylül.2016

Rasûlullah (s) buyurdular:
“Allâh bu ümmete, zayıfların duâsı, namazları ve ihlâsları sebebiyle yardım eder.”
[Nesâî]

֍
05.Eylül.2016

“Gerçek budur; biz en değerli varlığımız olan kalbimizi
masiva ile işgal ettik. Hûd sûresi 101. ayette “Biz onlara
zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulmettiler.” buyruluyor. Kalplerimizi istila edip oraya yerleşen şeytan,
uydurma tanrılar, idoller, kirler, tozlar, manevi hastalıklar, kısacası “şirk” tarafından işgal edilmiş durumdayız.
Şeytan ve kendi nefislerimize kukla olduk. Asıl kölelik
nefse köleliktir.”
[Rabia Brodbeck]

֍
06.Eylül.2016

“Yolun sonuna varıp baktın mı ki geceleri böyle rahat
uyursun?”
֍
06.Eylül.2016

“LİSAN-I HÂLİN TERCÜMESİ OLMAZ.”
֍
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08.Eylül.2016

“Nasıl ki nâdide bir mücevhere sıçrayan çamur, onun
kıymet ve sâfiyetini gideremezse, mâneviyâtı dünyevî
emellerine âlet edenlerden dolayı, İslâmî tefekkürün yapı
taşları mevkiinde bulunan kelime ve mefhumların îtibârına halel getirilemez.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
22.Eylül.2016

Rasûlullah (s.) buyurdular:
“Allâh’ım! Rahmetini umuyorum. Gözümü açıp kapayıncaya kadar dahî beni nefsimin hevâsıyla başbaşa bırakma! Her hâlimi ıslah eyle! Şüphesiz Sen’den başka ilâh
yoktur…”
[Ebû Dâvud]

֍
23.Eylül.2016

“Allah katında kulların mahrûmiyetine sebep olan günahların ilki, kendinde bir varlık görmek, yani enâniyettir.”
[M. Es’ad Erbili rh.]

֍
24.Eylül.2016

“Dînin derûnî ve ruhânî ciheti, mârifet ve takvâ derinliği
olan tasavvufî yönü ihmâl edildiğinde, geriye kuru bir kâideler manzûmesi kalır. Bununla birlikte, bilhassa günümüzde tasavvufî neşveye sahiplik iddiasıyla arz-ı endâm
eden bâzı çevreler gibi, her şeyi bâtınî hükümlerden ibâret görüp dînin zâhirî hükümleri diyebileceğimiz şerîati
hafife almak da, tasavvufun hakîkatinden uzaklığın açık
bir göstergesidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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24.Eylül.2016

Karanlıklar, ışıklar, gölgeler sussun ki, Allah’ım
Bütün dünyayı inletsin benim secdem, benim âhım.
[Mehmet Akif Ersoy]

֍
26.Eylül.2016

“Kur’anı Kerîm’in ayetlerini, Hz. Peygamber (s.)’in
Hadis-i Şerif’lerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül
bahçelerindeki güzel kokuları duymuyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara…”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
27.Eylül.2016

“Şeytan dediğin binbir yüzlü bir hilekâr...”
֍
27.Eylül.2016

“Kedilerin önüne en lezzetli kebaplar konulsa iştahla yemeye başlarlar. Lâkin önlerinden bir fare geçtiği zaman
o leziz kebapları bırakıp farenin peşinden koşarlar.
Terbiye olmamış ham bir nefsin hâli de böyledir. Saâdeti
bırakıp sefâletin peşinden koşar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29.Eylül.2016

Fikr-i müstakbel ü maziyi bırak ârif isen
Böyledir hâl-i zaman bir var imiş bir yoğ imiş.
[Koca Ragıp Paşa]

֍
30.Eylül.2016

“Takvâ ehli bir kulun alâmetlerinden biri; diğer insanları
kurtulmuş, kendisini ise helâk olmuş görmesidir.”
[Hazret-i Osman ra]

֍
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30.Eylül.2016

“Sağlam kalp; hiçbir güzelin, kendisini Allah’tan alıkoyamadığı kalptir.”
[İbn Atâullah el-İskenderi rh]

֍
01.Ekim.2016

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah’ım! Sen ebedîsin, Kadîm’sin, dirisin, Kerîm’sin,
Hannân’sın, Mennân’sın.
Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum.
Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını
istiyorum.
Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem
için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan
Allah’ım!
Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!”
֍
03.Ekim.2016

“Kalpte yer etmiş bir kibri kazımak, dağları iğne ile kazmaktan daha zordur.”
[Ebû Hâşim es-Sûfî rh]

֍
04.Ekim.2016

“On tane derviş bir kilimde uyur da iki padişah bir iklime
sığmaz.”
[Sa’di-i Şirâzî rh]

֍
18.Ekim.2016

“İnsanları düzeltmeniz için önce kendi hâlinizi ıslah etmeniz gerekir.”
[Hz. Ömer ra]

֍
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21.Ekim.2016

Rasûlullah (s) buyurdular:
“Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâla’nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zaman ki sevincinden çok daha fazladır.”
[Buhârî]

֍
26.Ekim.2016

“Kimin rızkı daraldıysa, hemen istiğfârı çoğaltsın!..”
[Câfer-i Sâdık rh]

֍
27.Ekim.2016

Ne azap, ne sitem yalnızlıktan
Kime ne; aşılmaz duvar bendedir.
Süslenmiş gemiler geçse açıktan
Sanırım, gittiği diyar bendedir.
Yaram var, havanlar dövemez merhem
Yüküm var, bulamaz pazarlar dirhem
Ne çıkar, bir yola düşmemiş gölgem
Yollar ki, Allaha çıkar, bendedir.
[Necip Fazıl Kısakürek]

֍
28.Ekim.2016

“Allah’ın gazabı içerisinde mutlaka rahmeti de katışık
olarak bulunurken; rahmeti içerisinde gazabı bulunmaz!”
[Muhyiddin ibn Arabî ks.]

֍
29.Ekim.2016

“Kuşlar en güzel seher vaktinde ötermiş.”
Kuşlar söyledi...
֍
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31.Ekim.2016

“Minareden düşenin parçası bulunur da; GÖNÜLDEN düşenin
parçası bulunmaz.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
01.Kasım.2016

“En çok sevdiğim kimse, bana ayıp ve kusurlarımı (tenhâda ve uygun bir dille) haber veren kimsedir.”
[Hz. Ömer ra]

֍
02.Kasım.2016

“Ey benim gibi nefs taşıyan dostlarım!
Dikkat edin!
Dünya arkasını dönmüş gidiyor.
Ahiret yüzünü çevirmiş bize doğru geliyor.
İkisinin de talipleri var.
Siz ahirete talip olun.
Bir çocuk gibi dünyanın kucağına oturmayın.
Unutmayın, bugün amel var, hesap yok.
Yarın da hesap var, amel yok.”
[Hz. Ali ra]

֍
03.Kasım.2016

“ALLAH de kalbim!..”
֍
03.Kasım.2016

“Her tartışmadan zaferle çıkmaya çalışma! Kalpleri kazanmak tartışmadan zaferle çıkmaktan daha önemlidir.
Kardeşlerin arasında bina ettiğin ve üzerinde yürüdüğün köprüleri yıkma. Bir gün o köprüden geri dönmen
gerekebilir.”
[İmam Şafiî rh]

֍
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06.Kasım.2016

“Ey kendine bakmayıp, kendi kusurlarını görmeyip de
başka insanların iyisine kötüsüne bakıp kalan zavallı.
Allah senin yardımcın olsun!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
08.Kasım.2016

“İki kişinin dinde çıkardığı fitneyi, şeytan bile çıkaramaz:
1) Dünya hırsına sahip âlim,
2) İlimden mahrum ham sofu!”
[Ebû’l-Hasan Harak nî rh]

֍
09.Kasım.2016

“Dünyada yüzbinlerce tuzak ve dane vardır. Biz ise, aç ve
haris kuşlar gibiyiz.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
12.Kasım.2016

“Dünyevî arzular kıble hâline gelince, insan zaaflarının
putperesti oluyor. Nasıl ki gözüne iki parmağını perde
yapan kimse, karanlığa dûçâr oluyorsa, gönül gözünü
gaflet perdesiyle kapatanlar da mâneviyat güneşinin
mahrumu oluyor. Aslî hakîkatini, derûnî istîdatlarını dumura uğratıyor. Kendini nefs canavarına teslim eden insanın âkıbeti ne hazindir!..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
03.Mayıs.2017

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Ey îmân edenler! Tam bir sıdk ve ihlâs ile tevbe ederek
Allâh’a dönün.”
[Tahrîm sûresi, 8]

֍
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04.Mayıs.2017

“Şahsiyet ve karakteri, sözlerden ziyâde davranışlar belirler. Bizim davranışlarımızda, Allah Rasûlü’nün örnek
şahsiyetinden ne kadar iz var?”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
05.Mayıs.2017

“Mîrâsa konan, o malın kadrini kıymetini bilmez! Çünkü,
onu kolay buldu; ter dökmeden elde etti.
Ey insan! Sen de Hakk’ın lütuf ve ihsânına mîrasçı oldun!
(Ona meccânen ulaştın.) Hak sana bu canı bedava verdi
de o yüzden canının kadrini kıymetini bilmiyor, mîras
yiyen gibi onu harcayıp duruyorsun!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
06.Mayıs.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey îmân edenler! Size, elem verici bir azaptan kurtaracak ticâreti göstereyim mi? Allâh’a ve Rasûlü’ne inanır,
mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihâd edersiniz.
Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”
[Saff, 10-11]

֍
07.Mayıs.2017

“Rasûl-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in
hayatı, saf ve berrak bir ayna gibidir. Bu aynaya bakarak
ahlakını ıslah edip eğriliklerini düzeltmek her mü’minin
vazifesidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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08.Mayıs.2017

Hak Teala buyuruyor:
“Rablerini inkâr edenlerin durumu şudur: Onların işleri,
fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını
görmezler. İşte bu, derin sapıklıktır.”
[Ibrahim sûresi sûresi 18]

֍
09.Mayıs.2017

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular:
“İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden
biri de: “Utanmazsan dilediğini yap!” sözüdür.”
[Buhârî]

֍
10.Mayıs.2017

“Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyân edenlerden
oluruz.”
[el-A’raf, 23]

֍
11.Mayıs.2017

“Rabbimiz, her hâdisede hikmeti sezebilen, rızâ-yı ilâhî
istikâmetinde bir ömür yaşayabilen sâlih kullardan olabilmeyi cümlemize lûtf u keremiyle ihsan buyursun.
Âmîn!..”
֍
12.Mayıs.2017

“Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun!
Halkın kabul etmesi veya reddetmesiyle senin ne işin
var?!”
[Hz. Mevlana rh]

֍
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13.Mayıs.2017

“Gönüldeki niyetin hâlisliği derecesinde, Cenâb-ı Hak
kulunun azını çok eder, küçücük bir amele bile, lûtf u
keremiyle, dağlar misâli büyük ecirler ihsân eder. Buna
mukâbil, ibadet ve sâlih amellerde samimiyetsizlik, riyâ
ve gösterişe kaçmak ise; zâhiren dağlar misâli büyük
ve muhteşem görünen amelleri bile küçültüp ecrini yok
eder.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
14.Mayıs.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Bir topluluk Allâh’ı zikretmek üzere bir araya gelirse
melekler onların etrafını sarar; Allâh’ın rahmeti onları
kaplar; üzerlerine sekînet iner ve Allah Teâlâ onları yanında bulunanlara över.”
[Müslim]

֍
15.Mayıs.2017

“Fânî bedenin pörsüyüp çürümesi, onun bu dünyada ruh
için bir elbise olma hizmetinin yavaş yavaş sona erdiğinin
işareti değil midir? O fânî elbise, mezara gidecek; ruh ise
haşir günü yeniden yaratılacak elbisesini giyerek yoluna
devam edecektir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
23.Mayıs.2017

“Aklı veren, Allah’tır. Aklı veren Allâh’a kul olmak yerine tavır almak, İblis’in kölesi olmaktır. En fecî şey de
şeytan ümmetinden olmaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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24.Mayıs.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın
başına gelen her şeyi, Allah, onun hatâlarını bağışlamaya
vesîle kılar.”
[Buhârî, Müslim]

֍
25.Mayıs.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir ahlâkını
beğenmezse, bir başka ahlâkını beğenir.”
[Müslim]

֍
26.Mayıs.2017

“Sığ sular, en ufak bir kirle bulanırlar. Derin sular ise
kolay kolay kirlenmez, bilâkis kendilerine atılanları kirlerinden arındırırlar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
27.Mayıs.2017

“Cenâb-ı Hakk’a hamd olsun ki, bizleri yine mübârek
Ramazân’ın uhrevî iklîmine kavuşturdu. Ramazân-ı Şerîf,
ömür takvimi içerisinde müstesnâ bir lûtuf ve rahmet
ayı… Cenâb-ı Hakk’ın ümmet-i Muhammed’e büyük bir
ihsânı, muazzam bir ikrâmı… Mü’minler için mânevî kıymetlerle dolu olan ilâhî bir hazine…”
֍
28.Mayıs.2017

“Aradan geçen zaman ne kadar uzun olursa olsun,
Peygamber Efendimiz’e yakınlık – tıpkı Allah katında üstünlük hususunda olduğu gibi – sadece “takvâ” sırrına
bağlıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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30.Mayıs.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu
sebeple secdede çok dua etmeye bakın!”
[Müslim]

֍
31.Mayıs.2017

“Yanmak var, yanmak var…
Odun yanar KÜL olur, gönül yanar KUL olur.”
֍
01.Haziran.2017

“Veren kişi, alana bir teşekkür edâsı içinde ikram etmelidir. Çünkü alanın nasibi, dünyevî bir ihtiyacının giderilmesi; verenin nasibi ise ilâhî rızâ ve âhiretteki sonsuz
lûtuflardır. Böyle olunca, veren daha kârlı durumdadır.
Onun için muhâtabına teşekkür etmelidir.”
[Ebû’l-Leys Semerkandî rh]

֍
02.Haziran.2017

“Orucun Hak katında makbûl olması için midenin açlığına ilâveten; bilhassa dil, göz, kulak gibi diğer uzuvlara da
oruç tutturulmalıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
03.Haziran.2017

“Su içen kuşu her yudumda gagasını göklere kaldırarak Allah’a
şükreder gördüm.”
[Arif Nihat Asya]

֍
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04.Haziran.2017

“Anadan sağır doğan hiç dinlemediği için dilsiz olur; nasıl
dile gelsin? Çünkü söz söylemek için önce dinlemek gerektir. Söze, kulak verme yolundan gir.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
05.Haziran.2017

“Şefkat mahrumu, acımayı bilmeyen kimse, bütün saâdetlerin kapısını açan anahtarı yitirmiştir. En çok, acımayı bilmeyenlere acımak gerekir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
06.Haziran.2017

Kim umar senden vefâyı
Yalan dünyâ değil misin?
Muhammedü’l-Mustafâ’yı
Alan dünyâ değil misin?
İşin gücün dâim yalan
Çok kişiden arta kalan
Nice kerre boşaluben
Dolan dünyâ değil misin?”
[Aziz Mahmud Hüdayî rh]

֍
07.Haziran.2017

“Dünya ya kaydedilmekte olan bir nimet ya da gelmekte bir
sınav (belâ)dır. “
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
07.Haziran.2017

“Dünya ya kaybedilmekte olan bir nimet ya da gelmekte
olan bir sınav (belâ)dır. “
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
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08.Haziran.2017

“Cimrilerin hâli ne gariptir. Dünyada fakirler gibi yaşarlar, âhirette ise zenginler gibi hesap verirler.”
[Hz. Ali ra]

֍
09.Haziran.2017

“Orucu, nefsânî zaaflarla zedelememek; bilhassa dili, dedikodu, gıybet, yalan, iftirâ ve mâlâyânîden muhâfaza etmek, yani çirkin konuşmalara karşı dile de “sükût orucu”
tutturabilmek îcâb eder.”
֍
10.Haziran.2017

“Kalp ile okunmayan Kur’ân’dan kim ne anladı?
Kur’ân’da sonsuzluğu dolduran kalbi bulamayan, Büyük
Kitâb’ı hiç anlamamıştır.”
[Nurettin Topçu]

֍
11.Haziran.2017

Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle
buyurmuşlardır:
“Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri:
«Allâh’ım! Malını hak yolunda harcayana halefini (infâk
ettiğinin yerine yenisini) ihsân eyle!» diye duâ eder.
Diğeri de:
«Allâh’ım! Cimrilik edenin malını telef et!» diye bedduâ
eder.”
[Müslim]

֍
12.Haziran.2017

“Ramazân-ı Şerîf, feyz ve rûhâniyetiyle Peygamber
Efendimiz’le beraberlik sırrına eriştirmeli. Hayatlarımıza;
asr-ı saâdet ikliminden bir pencere açmalı. Oradan gönüllerimize bâd-ı sabâ esmeli.”
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[Osman Nûri Topbaş]

֍

13.Haziran.2017

“Bütün arzum, ömrümü üç hâl üzere geçirmek ve bu
hâllerden hiçbir zaman ayrılmamaktır. Bunlar: Kur’ân
okuduğum veya dinlediğim zamanki hâlim. Resûlullah’ın
konuşmasını dinlediğim zamanki hâlim ve bir cenazeyi
gördüğüm zamanki hâlim…”
[Üseyd bin Hudayr ra]

֍
14.Haziran.2017

“Gösteriş geldiği zaman huşu’ gider.”
[İmam Evzâî rh]

֍
15.Haziran.2017

“Şüphesiz siz, sıkıntıların fitnesiyle imtihan edildiniz ve
sabrettiniz. Yakında sevinçlerin fitnesiyle de imtihan edileceksiniz. Hakkınızda en çok korktuğum şey, altın bilezik takınan Şam’ın ince örtüsünü ve yemen kumaşını
giyinen, zengini yoran, fakirden de bulamayacağı şeyi
isteyen kadın fitnesidir.”
[Hz. Muaz bin Cebel ra]

֍
16.Haziran.2017

“Müslüman, muhtaçları sevindirmek neşesiyle yaşayan
insandır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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17.Haziran.2017

Hırka-i Hazret-i Fahr-i Resûl’e
Atlas-ı çarh olamaz pây-endâz
Yüz sürüp zeylini takbîh ederek
Kıl şefîü’l-ümeme arz-ı niyaz.
[Lâ edrî]

(Peygamberlerin iftiharı olan Hazret-i Muhammed (s.)’in
ayaklarının altına gökyüzü halı bile olamaz. Yüz sürüp
kenarından öperek, ümmetine şefaat eden Peygamber’e
niyâzını arzet.)
֍
18.Haziran.2017

Hazret-i Âişe-radıyallâhu anhâ-’nın rivâyetine göre
Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem – Efendimiz,
Ramazan’da diğer aylardan daha fazla (kendisini Cenâb-ı
Hakk’a yakınlaştıracak ibadet ve tâatte bulunmaya) îtinâ
ederdi. Ramazan’ın SON ON GÜNÜNDE ise evvelki
günlerinden DAHA FAZLA ibadet ederdi.
[Müslim]

֍
19.Haziran.2017

Hz. Ebubekir (ra) bir kimse kendisini methedince şöyle
derdi:
“Allahım, sen beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi onlardan daha iyi bilirim. Allahım beni onların zannettiğinden daha hayırlı eyle! Onların bilmediği hatalarımı mağfiret eyle, söyledikleri sözler sebebiyle de beni
hesaba çekme!”
֍
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20.Haziran.2017

“Bildiği ile amel etmeyen âlim (kullanmadığı hâlde) derdine derman olacak ilaçların adlarını sayan hastaya veya
bulamadığı halde tatlı yemekleri sayıp duran aç kimseye
benzer.”
[İmâm Gazâlî rh]

֍
21.Haziran.2017

“Dünyalıktan zevk alan kimse, Allah ile münacâttan zevk
almaz. Kişinin himmeti gözünün dikildiği noktadadır.”
[Imam-ı Gazâlî rh]

֍
21.Haziran.2017

“Bin aydan hayırlı Kadir Gecenizi tebrik eder, hayatımızın takvâ ile ihyâ edilen dâimî bir Ramazân-ı Şerîf; son
nefesimizin de ebedî bir bayram sabahı olmasını Yüce
Rabbimiz’den niyâz ederiz.”
֍
22.Haziran.2017

Efendim, Muazzez KUR’ÂN-I KERÎM’in doğum günü
mübarek olsun.
֍
23.Haziran.2017

“Bu mübârek ayda fitre/fıtır sadakası, dînen zengin sayılan her mü’mine vâcip, hattâ bâzı mezheplere göre farzdır. Fitre, bayram namazına kadar verilirse makbul olur.
Peygamber Efendimiz – sallâllâhu aleyhi ve sellem – fakir mü’minlerin de bayrama huzurla girebilmeleri için,
fitrelerin bayramdan önce verilmesini istemiş; “Onları
bu (bayram) gününde aç dolaşmaktan kurtarınız!”
buyurmuştur.”
֍
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24.Haziran.2017

“Asr-ı saâdette bayrama; infakla, ikramla, sadakayla hazırlanılır; bayram, Allah için yapılan fedâkârlıklarla karşılanırdı. Zira hakîkî bayrama nâil olabilmenin, mahzun
gönüllere de bayram neşesi verebilmekten geçtiği, çok
iyi bilinirdi.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
27.Haziran.2017

“Gerçek bayram saâdetinin seyredileceği en berrak ayna;
bayram ettirilen kırık gönüllerdir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
28.Haziran.2017

Rasûlullah (s.a.v) buyurdular:
“Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı. Bunlardan doksan
dokuzunu kendi katında tuttu. Bir cüzünü yeryüzüne indirdi. İşte bu bir cüz rahmet sebebiyle canlılar birbirine
acıyıp şefkat gösterirler. Hatta, yavrusunu emziren hayvanın yavrusuna dokunur diye ayağını kaldırması bile bu
merhamet sebebiyledir.”
[Buhârî]

֍
30.Haziran.2017

“Ey Nebî, cihanı dirilt diye Hakk seçti seni
İleri götürdün halkın geri kalanlarını ve beni
...
Sen raûfsun rahîmsin, buluttan cömertsin
Bulut verirken ağlar, sen tebessüm edersin.”
[Hz. Ebubekir ra]

֍
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01.Temmuz.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Bir adam, doğduğu günden, yaşlanıp öldüğü güne kadar Allah rızâsı için ve tâat niyetiyle alnını yerden kaldırmayıp gayret etse, o adam yine de (Allâh’ın kendisine
lûtfetmiş olduğu nîmetlerin şükründen âciz kaldığı düşüncesiyle) kıyâmet günü amellerini az görür.”
[Ahmed bin Hanbel]

֍
02.Temmuz.2017

“Bir kul, ne kadar sâlih ameller yapmış olursa olsun, onlara güvenmeyip kendini eksik görmeli ve dâimâ Allâh’ın
rahmetine sığınmalıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
03.Temmuz.2017

“İnsanlar üç zümredir: Biri incitmediğin halde incitir, diğeri incitirsen incitir. Üçüncüsü incitsen de incitmez.”
[Ebu’l-Hasan Harakanî rh]

֍
04.Temmuz.2017

“Öyle biriyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin.”
[Zünnûn-i Mısrî rh]

֍
05.Temmuz.2017

“Öyle biriyle dostluk et ki, sana gereken her şey onun
yanında bulunsun.”
[Sehl bin Abdullah Tusteri rh]

֍
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06.Temmuz.2017

“İkramda bulunduğun kişi ile sana ikramda bulunan kişi
arasındaki farka dikkat et. Eğer ikramda bulunduğun
zatı, sana ikramda bulunan zattan daha çok seviyorsan,
dostluğu ahiret üzere kurmuşsun, yoksa dünya ve çıkar
üzerine.”
[Ebu Ali Şakîk rh]

֍
07.Temmuz.2017

Allah Teâlâ buyurur:
“Korkuyla ve umutla Rablerine kulluk ettikleri için vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz
rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık
olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse
bilemez.”
[Secde, 16-17]

֍
08.Temmuz.2017

“Mânevî terbiye öncesinde kalp, soğuk demir gibidir.
Onun arzu edilen kıvama gelebilmesi için evvelâ ateşte
tavlanması, paslarından kirlerinden, cürûfundan arınması, katılıktan çıkıp yumuşaması ve sonra şekillendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu merhalelerden sonra arzu
edilen şekli alacak hâle gelebilir. Tıpkı bunun gibi, kulu
Rabbinden uzaklaştıran bütün menfîlikler iç âlemden tasfiye edilmeden, nefsânî arzuların esaret zincirleri kırılıp
atılmadan, kalbî kemâlât da gerçekleşemez.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
10.Temmuz.2017

“Düşüncesiz olmak sana hiç yakışır mı? İnsan; dediğinin,
demediğinin, ettiğinin, etmediğinin, yediğinin, yemediğinin hesabını vereceğini düşününce, zaten dert edecek
başka bir şey kalır mı?”
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[Neslihan Nur Türk]

֍

12.Temmuz.2017

“İNSAN İNSANIN GÖNLÜNDE DİNLENİR.”
֍
13.Temmuz.2017

Rasûlullah (s) buyurdular:
“İçinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimseler güzel ahlâk sahibi olanlarınızdır. Güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire
lafedenler ve bilgiçlik etmek için lugat paralayanlar ise
en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede
bulunacak kimselerdir.”
[Tirmizî]

֍
14.Temmuz.2017

“Ashâb-ı kirâmın gönlünde hiçbir sevgi Allah ve
Rasûlü’nün sevgisinin önüne geçmedi. Ne mal-mülk,
ne çoluk-çocuk, ne de can sevgisi. Zira bunların hepsi
dünyada kalacak. Allah ve Rasûlü’nün sevgisi ise ebedî
saâdetin gönül sermayesi olacak…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
14.Temmuz.2017

“Bir adam; Hz. Halid bin Velid (ra)’a:
‘Falanca adam senin hakkında konuştu.’ dedi. Hz Halid:
‘Kendi sayfasıdır, istediği ile doldurur.’ diye cevap verdi.”
֍
15.Temmuz.2017

Allah’ım! Ezanlarımızı dindirtme!Bayrağımızı indirtme!
Amin
֍
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16.Temmuz.2017

“Bir adam; Vehb bin münebbih (rh)’e; ‘Falanca adam
senin hakkında konuştu.’ dedi. Hz. Vehb adama;
‘Şeytan senden başka elçi bulamadı mı?’ dedi.”
֍
17.Temmuz.2017

“İnsan şöyle düşünmeli; şu âlemde bir Rabbim var, bir de
kul olarak ben varım. Kulluğumu ona göre yapmalıyım!”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
19.Temmuz.2017

“O erler ki, gönül fezasındalar,
Toprakta sürünme ezasındalar.
Yıldızları tesbih tesbih çeker de,
Namazda arka saf hizasındalar.”
[N.F. Kısakürek]

֍
20.Temmuz.2017

“Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri’nin emir ve yasaklarına, yani Kur’ân ahkâmına uymayan her hareket, bâtıl
ve dalâlettir… Başta Kur’ân-ı Kerîm ahkâmı gelir. O köktür, değişmez. Çünkü bir insanın şerîati olmazsa hiçbir
şeyi olmaz…”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
21.Temmuz.2017

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
“Allah’ım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.”
[Müslim, Zikir 72]

֍
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22.Temmuz.2017

“Kudüs, ey Kudüs / Seni unutursam ey Kudüs / Sağ
elim hünerini unutsun / Kudüs seni anmaz, seni en büyük sevincimden üstün tutmazsam / Dilim damağıma
yapışsın...”
[Zebur’dan]

֍
23.Temmuz.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“En hayırlı maîşet yolunu tutanlardan biri, bir tepenin
başında veya vâdinin içinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu zât namazını kılar, zekâtını verir, ölünceye kadar
Rabbine ibâdet eder ve insanlara hep iyilik yapar.”
[Müslim, İmâret, 125]

֍
24.Temmuz.2017

“Kim gözünü haramlardan korur, nefsini şehevâttan
uzak tutar, bâtınını murâkabe, zâhirini de Sünnet’e ittibâ
ile îmâr eder ve helâl lokmayla beslenirse, onun firâseti
hiçbir zaman şaşmaz!”
[Şâh el-Kirmânî rh]

֍
25.Temmuz.2017

“Cenâb-ı Hakk’ın, bir kuluna en büyük nîmetlerinden
biri, o kuluna aczini bildirmesidir. Bu mâneviyat yolunda kazandığım belki de en büyük nîmet, hatâlarımı
görmem oldu. Rabbime karşı müflisliğimi idrâk ettim.
Böylece kimsenin hatâsını görmeye ve onunla uğraşmaya tâkatim kalmadı. Hamd olsun, bütün bunların şükrü
içindeyim…”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
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27.Temmuz.2017

“Hedefimiz, Allah Rasûlü – sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in
istikâmetiyle istikâmetlenmek olmalıdır. O’nun yürüdüğü
yolun dışındaki bütün yollar, çıkmaz sokaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
30.Temmuz.2017

“Öğütçü, yüzlerce defa çalışıp çabalasa, gayret sarf etse
de dinleyende duyan, öğüdü kabul eden kulak gerek.
Sen, yüzlerce lütuflarda bulunarak öğüt verirsin ama senin
öğüdün onun kulağına bile girmez. Duymayan inatçı bir
adam, yüzlerce söyleyeni âciz bırakır. Peygamberlerden
daha öğütçü, daha güzel sözlü kim vardır? Onların nefesleri taşa bile te’sir eder. Dağ taş bile onların sözlerini
duydu, dağa taşa bile te’sir etti de Bahtı kötü kişinin bahtı
açılmadı gitti.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
31.Temmuz.2017

“Şeytan, yüzbinlerce câhile karşı göğüs gerebilir. Onlara
karşı üstünlük kazanabilir. Onlarla alay ederek istediği tarafa çekebilir. Fakat bir âlime karşı bunu yapamaz. Onun
karşısında çok güç durumda kalır. Kolay kolay onu aldatıp istediği yere çekemez.”
[Vehb bin Münebbih rh]

֍
01.Ağustos.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise, vicdanını rahatsız eden
ve başkalarının bilmesini istemediğin şeydir”
[Müslim, “Birr”, 14]

֍
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02.Ağustos.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek
O’na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah’ın yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. (Ey Muhammed!)
De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak
cehennem ehlindensin!”
[Zümer, 8]

֍
03.Ağustos.2017

“Dünya mü’minin pazarı, gece ve gündüz sermâyesi,
sâlih amel ticaret malı, Cennet kazancı, Cehennem de
zararıdır.”
[Hz. Ebû Bekir ra]

֍
05.Ağustos.2017

“Dünyaya dâir arzularını azalt ki hür olarak yaşayasın!
Günahları azalt ki ölüm sana hafif gelsin!”
[Hz. Ömer ra]

֍
06.Ağustos.2017

“Diken tohumları ekilen bir tarladan, gül desteleri
derlenemez.”
[Hazret-i Ali ra]

֍
07.Ağustos.2017

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren Odur». (Şuara suresi 80)
Allah’ım hastalarımıza katından şifalar ihsan eyle. Sıhhat,
afiyet lutfeyle. Onların duaları hürmetine bizleri de affeyle... Âmin...
֍
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08.Ağustos.2017

“Bütün iş, insanın enâniyetten vazgeçmesine bağlıdır.
İnsan, benliği bertaraf ederse, işte o zaman kemâl yolunda mesâfeler kateder. Zâhiren ne kadar kolay hâlbuki, ama bir o kadar da zor benlikten geçmek. Benlikten
geçince her şey huzur bahşeder; herkes dost oluverir!
Böyle biri herkese, bilhassa müslümanlara karşı gönlünde dâimâ muhabbet ve hüsn-i zan beslemeye başlar.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
09.Ağustos.2017

Hak Teala buyuruyor:
“İçinizden kim Allah’a ve Resülüne itaat eder ve salih
bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona
bereketli bir rızık hazırlamışızdır.”
[Ahzâb, 31]

֍
10.Ağustos.2017

“Kişinin, evlâtlarına bırakacağı en güzel mîras, onları
İslâm karakter ve şahsiyetiyle yetiştirmesidir. Eğer bu
mânevî mîras güzelce verilebilirse o evlâtlar maddî mîrâsı
da yerli yerinde kullanırlar. Ebeveynlerine sadaka-i câriye olurlar. Fakat mânevî eğitimden mahrum vârislerin,
maddî mîrâsı nasıl kullanacağı meçhuldür. Belki de yanlış
yolda kullanarak ebeveynlerine seyyie-i câriye olurlar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
11.Ağustos.2017

“İnsanlara hakkı, hayrı ve doğruluğu tavsiye edenlerin;
evvelâ kendilerinin dosdoğru olmaları elzemdir. Zira boş
bardakla ikram olmaz.”
[Osman Nûri Topbaş]
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֍

13.Ağustos.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa, o mümindir.”
[Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 399]

֍
14.Ağustos.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Kur’ân okuyunuz… Çünkü Allah, içinde Kur’ân bulunan bir kalbe azâb etmez…”
[Dârimî]

֍
15.Ağustos.2017

“Kalbi gafletle perdelenen gönül, hakikati idrâk edemez
hâle gelir. Bu sebeple büyükler, üç sıfatla muttasıf olan
insanların aslâ Hak dostu olamayacaklarını bildirmişlerdir. Derin bir gafletin neticesi olarak kişide hâsıl olan bu
üç vasıf; cimrilik, kibir ve ahmaklıktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
16.Ağustos.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :
“Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı; dindar, sâliha bir kadındır.”
[Müslim, Radâ, 64]

֍
17.Ağustos.2017

“Mallar sizin değil, neyinizi bölüşemiyorsunuz; canlar sizin değil, ne diye dövüşüyorsunuz?”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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18.Ağustos.2017

“Huşû ve ihlâs ile, cân u gönülden, Kur’ân-ı Kerîm’i okur, ona
sığınırsan, peygamberlerin ruhları ile âşinâlık peydâ edersin.
Kur’ân, peygamberlerin hâlleridir.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
19.Ağustos.2017

Arı gibi olmak lazım
Hakikatı bulmak lazım
Her çiçekten şire alıp
Hikmet ile dolmak lazım.
[Aziz Sultanov]

֍
20.Ağustos.2017

Allah Teâlâ buyurur:
“De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini
aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir.
Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”
[Âl-i imrân, 26]

֍
21.Ağustos.2017

Hak Teâla buyuruyor:
“(Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”
[Âl-i imrân, 8]

֍
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22.Ağustos.2017

“Rabbimiz cümlemize; özü-sözü bir olan, hâl ve davranışlarıyla îmânını tasdik hâlinde yaşayan, mü’minlerin
hüsn-i kabûlüne mazhar olarak onlardan âdeta bir hüsn-i
hâl kağıdı alabilen, sâlih ve sâdık kullarından olmayı
nasîb eylesin.
Âmîn!..”
֍
23.Ağustos.2017

Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem – Efendimiz
buyurdular:
“Allâh’ım; fakirlikten, küfürden, şirkten, nifaktan ve görüp duysunlar diye yapılan amelden Sana sığınırım.”
[İbn-i Hibbân, Sahîh, III, 300]

Âmîn!.
֍
24.Ağustos.2017

“Allah, kulunun amelsiz sözünden râzı olmaz.”
[Hz. Ebubekir ra]

֍
25.Ağustos.2017

“Serveti olan kişi; kırkta birini verince, zekât borcunu
ödemiş olur. Fakat Cenâb-ı Hakk’ın lûtfettiği îman nimetinin bedelini nasıl ödeyecek? Onun asgarî bir hududu
yok. Son nefese kadar gayret var. Her imkânını seferber
etmek var. En alt seviyedeki kuldan peygamberlere kadar herkes tebliğle mükellef…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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26.Ağustos.2017

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten
alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü
bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.
Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve
yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir
kibirleneni, övüngeni sevmez.”
[Lokman 17, 18]

֍
27.Ağustos.2017

Allah Teala buyuruyor:
“Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et.
Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz.
Güzel sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınmanındır.”
[Tâhâ sûresi, 132]

֍
28.Ağustos.2017

“Ey oğul! Eğer sana gelen fakir kişilerle zengin kişiler
arasında sence bir fark varsa; onlara ayrı muamele ediyor ve ayrı gözlerle bakıyorsan senin için kurtuluş yok
demektir.”
[Abdülkadir Geylânî rh]

֍
29.Ağustos.2017

“Kıldığın namaz, sana çobanlık eder; seni kötülüklerden,
kurtlardan kurtarır!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
30.Ağustos.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Kul, mahzurlu şeylere düşme endişesiyle mahzûru olmayan bâzı şeyleri de terk etmedikçe gerçek müttakîlerin
derecesine ulaşamaz.”
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[Tirmizî, Ibn Mâce]

֍

31.Ağustos.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini, sevabını
Allah’tan umarak ibadetle ihya edenlerin kalbi, bütün
kalplerin öldüğü günde ölmeyecektir.”
[İbn-i Mâce, Sıyâm, 68]

֍
31.Ağustos.2017

“Allahu ekber Allahu ekber, La İlahe illallahu va’llahu ekber, Allahu ekber ve lillahi’l Hamd”
֍
01.Eylül.2017

HAK TEALA’dan niyazımız odur ki kurbanı teslimiyetimize, fedakarlığımıza, kurbiyetimize ve ümmetin bayramına vesile kılsın. Mübarek olsun efendim.
֍
02.Eylül.2017

“Kurban, bir fedâkârlık tâlimidir. Bunun en güzel göstergesi ise, ulaşabildiğimiz her yerdeki kardeşlerimize bayram sevinci yaşatabilmektir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
03.Eylül.2017

Cânı kim cânanı için sevse cânânın sever
Cânı için kim ki cânanın sever cânın sever.
[Muhammed Fuzûlî rh]

֍
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04.Eylül.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya
hayâtında onların maîşetlerini aralarında Biz taksim ettik; birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdikleri
şeylerden daha hayırlıdır.”
[Zuhruf, 32]

֍
05.Eylül.2017

“Günümüzdeki İslâm’ı tahrif hareketleri; “Mezheplere
ne lüzum var?” denilerek başladı. Ardından müctehid
imamlara ve ehlullâha tenkitler başgösterdi. Daha sonra
“Kur’ân bize yeter!” denilerek Sünnet-i Seniyye’yi gözden düşürme hücumları başladı. Son olarak da birtakım
ahkâm âyetlerini, “Bunlar nâzil olduğu zamana âit hükümlerdir!” diyerek âdeta emekliye ayırma teşebbüsleri
görüldü. Bütün bunlar, İslâm’ı Hrisyanlık gibi muharref
bir din hâline getirme projesinin sinsi adımlarıdır. Bugün
bu tahrif hareketlerine karşı uyanık olmak ve meydanı İslâm tahrifçilerine bırakmamak, mühim bir îman
mes’ûliyetidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
06.Eylül.2017

“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi
eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen
çok bahşedensin.”
[Âl-i İmrân, 8]

֍
08.Eylül.2017

“Sırât-ı müstakîm, Allâh’a giden yoldur. O yolun rehberi
de Peygamber Efendimiz’dir. Allah Rasûlü’ne vefasızlık,
en büyük vefasızlıktır!..”
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[Osman Nûri Topbaş]

֍

09.Eylül.2017

Hak Teala buyuruyor:
“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder
eyle”
[Furkan, 74]

֍
11.Eylül.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve
Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören)
dır.”
[Tirmizî, İbni Mace]

֍
12.Eylül.2017

“Yâ Rabbî, bizlere cömertliği sevdir! Kalplerimizi cimrilik, hasislik, açgözlülük ve israf gibi bâtınî haramlardan
muhafaza eyle!..
Gönüllerimizi; kerem ve ihsân ile, merhamet ve cömertlikle tezyin eyle!..
İhsân ede ede, Sen’in ihsânına mazhar olan kullarının
cümlesine bizleri de ilhâk eyle!.. Âmîn!..”
֍
13.Eylül.2017

“Her gözünü kapayan uyumaz. Her veda eden gitmez.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
14.Eylül.2017

“Bir müslümanın en mühim alâmet-i fârikası, karakter ve
şahsiyetinin düzgünlüğü olmalıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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15.Eylül.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Hiçbiriniz; “Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparlarsa ben de iyilik yaparım, kötü davranırlarsa
ben de kötü davranırım.” diyen şahsiyetsiz kimselerden
olmasın! Aksine insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmak,
kötü davranırlarsa haksızlık etmemek için nefsinizi terbiye edin.”
[Tirmizî]

֍
16.Eylül.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Yine onlar, Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan
gizli ve açık olarak (Allah yolunda) harcayan ve kötülüğü
iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun (güzel) sonu sadece onlarındır.”
[Râ’d, 22]

֍
17.Eylül.2017

“Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber’e
uyduk.Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber
yaz.”
[Âl-i İmrân, 53]

֍
18.Eylül.2017

“İslâm, aklımızın beğendiği tarafını alıp beğenmediği
tarafını atabileceğimiz bir şey değildir; İslâm bir bütündür. Onu bütünüyle kabul ve tasdik etmeyen hiç kimse
mü’min olamaz. Îman tecezzî kabul etmez, yani cüzlere/
parçalara bölünemez; o ancak bir bütün olarak geçerlidir. Kur’ân’ın tamamını inkâr etmekle bir hükmünü inkâr
etmek arasında, kişinin düşeceği âkıbet bakımından bir
fark yoktur. Her iki durum da kişiyi îmânından eder.”
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[Osman Nûri Topbaş]

֍

19.Eylül.2017

“Hâl müşkildir, eğer uymazsa hâle kâlimiz.”
[Şeyhülislâm Yahya Efendi rh]

֍
20.Eylül.2017

“Pek çok nîmet gibi akıl da iki uçlu bir bıçak gibidir. Hayra
da kullanılabilir, şerre de. Nitekim iblis de Rabbinin emrine karşı nefsânî bir akıl yürütme neticesinde âsî olup
ebedî lânete dûçâr olmuştur. Bu yüzden aklın, kişiyi hakka ve hayra sevk eden bir rehber vazifesi görebilmesi
için, vahiyle terbiye edilmesi şarttır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
21.Eylül.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“İnsan ihtiyarlasa bile, onun iki duygusu hep genç kalır:
Biri çok kazanma hırsı, öteki çok yaşama arzusu.”
[Buhârî, Müslim]

֍
22.Eylül.2017

“Cenâb-ı Hak cümlemizi, Rasûl’ünün iki büyük emâneti olan Kur’ân ve Sünnet’e samimiyetle sahip çıkarak
dâimâ rızâ-yı ilâhî istikâmetinde yaşayan sâlih kulları arasına lûtf u keremiyle ilhâk eylesin.”
Âmîn!..
֍
23.Eylül.2017

Allah Teâlâ buyuruyor:
“Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider.
Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”
[Enfâl, 46]

֍
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24.Eylül.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Nefsini kötülüklerden arındıran (maddî ve mânevî kirlerden temizleyen) mutlakâ kurtuluşa ermiş; onu kötülüklere gömen de elbette hüsrâna uğramıştır.”
[Şems, 9-10]

֍
25.Eylül.2017

“Biz hiçbir şey bilmezken Allah Teâlâ bize Hazret-i
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i gönderdi. Biz
Rasûlullâh’ı ne yaparken gördüysek aynen O’nun gibi
yaparız.”
[Abdullah ibn Ömer ra]

֍
26.Eylül.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Allâh’ım! Nefsime takvâsını ver ve onu tezkiye et! Sen
onu tezkiye edenlerin en hayırlısısın. Sen onun velîsi ve
Mevlâ’sısın.”
[Müslim, Zikir, 73]

Âmin...
֍
27.Eylül.2017

Bu emel gurbetinin yoktur ucu
Daima yollar uzar, kalp üzülür
Ömrü oldukça yürür her yolcu
Varmadan menzile bir yerde ölür...
[Yahya Kemal]

֍
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28.Eylül.2017

“Kâfirlerin ve fâsıkların, İslâm’ın değerlerine karşı kıyâmete kadar devam edecek olan saldırıları, aslında mü’minler için birer
“îman imtihanı”dır. Bu imtihanları, Hakk’a teslîmiyet zırhına
bürünerek ve îmânı aşkla yaşayarak bertaraf etmek gerekir.
Böylece her imtihandan daha da güçlenerek çıkmak îcâb
eder.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29.Eylül.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“(İnsanları Kur’ân ile) Allâh’a çağıran, amel-i sâlih işleyen
ve «Ben müslümanlardanım.» diyenden kimin sözü daha
güzeldir?”
[Fussilet, 33]

֍
01.Ekim.2017

“Bu dünyadan gidenler, ister köle, isterse padişah gibi
gitsinler, oradaki bütün sermayeleri, bu dünyadan ne
gönderdilerse odur…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
02.Ekim.2017

“Vallâhi Rabbimin huzûrunda hesâba çekilecek bir insan
olmaktansa, yolun kenarında bir ağaç olmayı, bir devenin gelip beni ağzına alarak ezmesini ve yiyip yutmasını
ne kadar isterdim!”
[Hz. Ebû Bekir ra]

֍
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04.Ekim.2017

Peygamber Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:
“Bir kimsenin mescidlere gitmeyi îtiyad hâline getirdiğini
görürseniz, onun îmanlı olduğuna şâhitlik edin…”
[İbn-i Mâce, Mesâcid, 19]

֍
05.Ekim.2017

“Peygamber Efendimiz sallalhu aleyhi ve sellem’in hayatında yokluk vardır, lâkin hiçbir zaman şükürsüzlük
yoktur.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
06.Ekim.2017

“Parmak izi nasıl ki maddî bir kimlik ise, insanın tefekkür
dünyası da onun mânevî kimliğini meydana getirir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
07.Ekim.2017

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Ömrün uzunu, Allah’a itaat yolunda geçen ömürdür.”
[Münâvî]

֍
08.Ekim.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk
tanrılar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman
edenlerin Allah’a olan sevgileri ise (onlarınkinden) çok
daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman
(anlayacakları gibi) bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden
anlayabilselerdi.”
[Bakara, 165]
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֍

09.Ekim.2017

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Zandan sakınınız. Çünkü zan (yersiz itham), sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı öğünüp böbürlenmeyin,
birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey
Allah’ın kulları! Allah’ın size emrettiği gibi kardeş olun... “
[Müslim]

֍
10.Ekim.2017

“Hevâ ve hevesinin esiri, nefsânî arzularının kölesi oldukları için Hakk’a kulluk şerefinden mahrum kalanlar,
bu dünyada zevk u safâ içinde saltanat bile sürseler,
Mahşer’in dilencileri olacaklardır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
11.Ekim.2017

“Allah için nefsinin hevâ ve hevesini bertaraf ederek büyük
bir azim, sebat ve istikrarla kulluklarına devam edebilenler,
bu dünyada fakr u zaruret içindeki bir köle gibi de yaşasalar,
hakîkatte âhiret sultanları olacaklardır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
12.Ekim.2017

“En büyük örnek şahsiyetimiz olan Peygamber Efendimiz
– sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ezan okununca Allâh’ın
huzûruna çıkacağı için âdeta hayatı durdururdu. Namazı
hemen ilk vaktinde kılar, sonra da o ibadet rûhâniyeti
içinde işlerine devam ederdi.”
֍
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13.Ekim.2017

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes İbni
Mâlik (ra)’a hitaben şöyle buyurdu:
“Yavrucuğum! Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar gönlünde kimseye karşı kin beslemeden durabiliyorsan, bunu yapmaya çalış. Oğlum! İşte bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimi kim canlı tutarsa, beni seviyor
demektir. Beni kim severse, cennette benimle beraber
olur.”
[Tirmizî, Ibn Mâce]

֍
14.Ekim.2017

Allah Teâlâ buyuruyor:
“Ey îmân edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allâh’ı
anmaktan alıkoymasın! Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.”
[el-Münâfikûn, 9]

֍
15.Ekim.2017

“Namaz kulu kötülüklerden alıkoyar. Namazlarımızın kabûl olup olmadığını anlamak için, günahlardan ne kadar
sakınabildiğimize bakmak kâfîdir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
16.Ekim.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Insanların arasına karışıp onların ezalarına katlanan
Müslüman onlardan uzak durup ezalarına katlanmayandan daha hayırlıdır.”
[Tirmizî]

֍
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17.Ekim.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Sabır üçtür: Musîbetlere karşı sabır, kullukta sabır ve
günah işlememekte sabır…”
[Süyûtî, Deylemî]

֍
18.Ekim.2017

“En kıymetli zaman, geçmişle gelecek arasındaki şimdiki
zamandır. Zira mâziye âit dosyalar kapandı, istikbâlinse
nelere gebe olduğu meçhul…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
19.Ekim.2017

“Terzimi çok seviyorum. Çünkü her gidişimde yeniden
ölçümü alıyor.”
֍
20.Ekim.2017

“70 tane şeytanın yoldan çıkaramadığı bir kişiyi bir tane
kötü arkadaş yoldan çıkarır. 70 tane kötü arkadaşın yoldan çıkaramadığı bir kişiyi kendi içindeki nefsi yoldan
çıkarır.”
[Mustafa Kamer rh]

֍
21.Ekim.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kullarım Sana Ben’i sorduklarında, (bilsinler ki) Ben
onlara çok yakınım. Bana duâ edenlerin duâlarını kabûl
ederim…”
[Bakara, 186]

֍
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22.Ekim.2017

“Îman alâmeti olan “mescit îmârı”nın bir mânâsı da, o
mescidi cemaatle ihyâ ve âbâd etmektir. Zira ümmet-i
Muhammed’e bütün yeryüzü mescit kılınmıştır. Mühim
olan; o mescidin içini doldurabilmektir. Nitekim bir mescit cemaatten mahrum kalmışsa çok geçmeden mahzun bir vîrâneye dönüşür. Onu tekrar ihyâ etmek ise,
mü’minlerin boynunun borcudur.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
23.Ekim.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin,
size vâdolunan cennetle sevinin! derler.”
[Fussilet, 30]

֍
24.Ekim.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Bir mü’minin diğer bir mü’mine gıyâbında yaptığı duâdan daha çabuk kabûl edilen hiçbir duâ yoktur.”
[Tirmizî]

֍
25.Ekim.2017

“İnsan okuduğundan çok gördüğünden etkilenir.”
֍
26.Ekim.2017

“Hakk’ın huzuruna bu kıyafetle çıkılmaz diyorsun, peki bu
hâlle çıkılır mı?”
֍
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27.Ekim.2017

Cenâb-ı Hak, yakınlığına vesîle olacak keyfiyette secdeler edebilmeyi, mîrac ikliminde namazlar kılabilmeyi, cemaate devam etmek sûretiyle câmileri mânen de îmar ve
ihyâ eden mü’minlerden olabilmeyi, cümlemize nasip ve
müyesser eylesin.Âmîn!..
֍
28.Ekim.2017

“Zevc ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir.
Ayakkabı çiftlerine bir bak! Ayakkabının biri ayağına dar gelirse,
ikisi de işe yaramaz.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
29.Ekim.2017

“Nice âilenin ahlâksızlık, ihmal, bencillik, geçimsizlik, kanaatsizlik ve muhabbetsizlik depremleriyle yıkıldığı şu
demlerde, Rabbimiz, sarsılmayacak kuvvette âile yuvaları
inşâ edebilmeyi ve yaşatabilmeyi cümlemize nasîb eylesin.
Hânelerimiz; muhabbet, huzur ve saâdet cenneti olsun.
Âmîn!..”
֍
30.Ekim.2017

“Ne kadar sâlih amelimiz olursa olsun, dâimâ Allâh’ın
rahmetine sığınmalıyız. Zira duâlarımız gibi, sâlih amellerimiz de kabûle muhtaçtır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
31.Ekim.2017

“Ey oğlum!
Âlimlerin (ve âriflerin) meclislerinde bulun. Hikmet ehlinin sözlerine gönül ver! Çünkü Allah Teâlâ, yağdırdığı
bol yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi, ölü kalbi de hikmet nûruyla diriltir.”
[Hz. Lokman as]

֍
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01.Kasım.2017

Peygamber Efendimiz – sallâllâhu aleyhi ve sellem – buyurur:
“Şeytan insanın kurdudur. Tıpkı sürüden ayrılan koyunu kapan kurt gibi. Sakın gruplara bölünmeyin. Cemaatten, toplumdan ve mescitlerden ayrılmayın!”
[Müsned-i Ahmed bin Hanbel]

֍
02.Kasım.2017

“Ey mum! Sende sûfî sıfatları var. Sanırım şu altı özelliği
erenlerden almışsın:
Geceleri ihya etmek, yüzü nurlu olmak, benzi sarı olmak,
gönlü yanık olmak, gözü yaşlı olmak ve uyanık olmak.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
03.Kasım.2017

“İlim, hal ile kıymet kazanır; hal de muhabbetle elde
edilir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
04.Kasım.2017

Bâyezid-i Bistamî, “Yıllarca durmadan usanmadan insanları Allah’a davet ettim” demiş, “nice zaman sonra
arkama dönüp baktım, bir de ne göreyim hepsi beni
geçmiş.”
֍
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05.Kasım.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ Hazretleri buyurur ki: ‘Ey âdemoğlu! Sen
bana dua edip, (affımı ümid ettikçe) ben senden her ne
sâdır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey âdemoğlu!
Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra
bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni
affederim. Ey âdemoğlu! Bana arz dolusu hata ile gelsen,
sonunda hiçbir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni
arz dolusu mağfiretimle karşılarım.”
[Tirmizî]

֍
06.Kasım.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim
(diriltip hesaba çekileceksiniz). İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamacağımızı mı sanır? Evet, bizim,
onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye
gücümüz yeter.”
[Kıyâme, 2-4]

֍
07.Kasım.2017

“Güzel yalanların yardımı olmaz ama acı gerçekler bir
ilâç olabilir.”
[Aliya Izzetbegoviç]

֍
08.Kasım.2017

“Allah ile dostluk, nefsin hırslarını bertaraf etmeye bağlıdır. Zira nefsânî arzularıyla dost olanlar, Allâh’ın dostluğundan mahrum kalırlar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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09.Kasım.2017

“Kim ki Kur’ân bilmedi
Sanki dünyaya gelmedi.”
[Yunus Emre rh]

֍
10.Kasım.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da
güzel davranışta bulunanları sever.”
[Âl-i İmrân, 134]

֍
11.Kasım.2017

“Ummazsan küsmezsin, küsmezsen kızmazsın. Kızmazsan bu âlemde geçinmeyecek ne var.”
[M. Zahid Kotku rh]

֍
12.Kasım.2017

Sen şekersen herkes çeker
Sen çekersen herkes şeker
֍
13.Kasım.2017

“Sayısız nîmetleri için Allâh’a şükredip rızâsını tahsîle çalışmak dururken, rızka takılıp rızık vereni unutmak, ne
büyük bir nankörlüktür.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
14.Kasım.2017

“Ya gel ol ve git; ya da git ol ve gel!”
[Kabir taşı yazısı]

֍
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15.Kasım.2017

Sultanın hazinesinde
‘Pul’ demeye utandım.
Sersin diye yüreğimi,
‘Çul’ demeye utandım.
Ah efendim, sözleriniz
‘Bal’ demeye utandım.
Dediler sen kimsin?
‘Kul’ demeye utandım.
[Lâ edrî]

֍
16.Kasım.2017

“Ölümün binlerce kapısı var
İnsanlar çıkıp gidebilsin diye...”
֍
17.Kasım.2017

“Rabbimiz bize, elçilerine va’dettiğini ver, kıyâmet
günü bizi rezil, perişan etme. Zira sen verdiğin sözden
caymazsın!”
[Âl-i İmran sûresi 194]

֍
18.Kasım.2017

“Rabbinin rızâsını dileyen bir mü’min, evvelâ kendisi
hakkındaki ilâhî takdîre rızâ hâlinde olmalıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
19.Kasım.2017

“PARADAN ÖNCE DOST BİRİKTİRİN.”
[Fethi Gemuhluoğlu]

֍
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20.Kasım.2017

Çiçekler gibi kokar insanlar
Meczuplar dünyanın gülü
Aklı olmayan herkes deli değil
Aşkı olmayan herkes ölü.”
[Süleyman Ragıp Yazıcılar]

֍
21.Kasım.2017

“İtaatkâr bir kulun Allâh’a gidişi; evinden, ailesinden ayrı
düşen bir insanın, onu iştiyakla bekleyen ailesine kavuşması gibidir. Ama âsî bir insanın Allâh’a gidişi ise, efendisinden kaçan bir kölenin yakalanıp tekrar ona dönüşü
gibidir.”
[Ebû Hâzim rh]

֍
22.Kasım.2017

“Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma!”
[Osmanlı terzi makası üzerindeki yazı]

֍
23.Kasım.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah’tır, Resûlüdür, iman
edenlerdir; onlar ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler.”
[Mâide, 55]

֍
24.Kasım.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Benim dostlarım Allah Teâlâ ile iyi mü’minlerdir…”
[Buhârî, Müslim]

֍
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25.Kasım.2017

“Dostların yüzünü görmek, yarasından taze kan sızan
gönül ehline merhem gibidir.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
26.Kasım.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allâh’ım! Kalbime büyük bir nur ver; gözüme bir nur,
kulağıma bir nur ver; sağıma bir nur, soluma bir nur ver;
üstüme bir nur, altıma bir nur ver; önüme bir nur, ardıma
bir nur ver; bana büyük bir nur ihsân eyle!”
[Buhârî, Deavât, 9]

Âmîn!..
֍
27.Kasım.2017

Kelb kelb iken yavrusundan geçmezken
Rabbim Seyranî’den geçer mi bilmem!
[Âşık Seyranî]

֍
28.Kasım.2017

“Derdi Allah’ın davası olan kişi, cihan üstüne gelse, durduğu yerde dirayet gösterir.”
֍
29.Kasım.2017

“O, hiç kimseyi ayıplamaz, kötülüğe mukâbele etmez, af
ve hoşgörülükle muâmele eder, kötülükten uzak kalırdı.
Nefsi için bir kimseden intikâm almış değildir. Hiçbir köle
ve hizmetçiyi, hattâ bir hayvanı bile incitmemiştir. Yanlış
davranışları ise afvetmiştir. Bir hâcet dileyen yoksulu boş
çevirdiği vâkî değildir. Yanında bir şey bulunmazsa o vakit başka...”
[Hz. Âişe ra]

֍
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29.Kasım.2017

Sen’in aşkındır dirilten kalbi, nâmın el-Emin
Susuzluktan bağrı yanmış gönle kevserdir elin
Hüdâ taltif eyliyor Kur’ân’da yüksek şânını
Vemâ erselnâke illâ rahmeten li’l-alemîn.
[Uzun Hafız]

֍
30.Kasım.2017

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir
uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi
ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”
[Ahzab sûresi 45-46]

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve
barik ve sellim...
֍
01.Aralık.2017

“İlahi! Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem.
Sevdir sevdiklerini, yerdir hep yerdiklerini, yâr et bize
erdirdiklerini.”
[Elmalılı Hamdi Yazır]

֍
02.Aralık.2017

“Her gün insanın karşılaştığı her şey, Allahü Teâlâ ve
Tekaddes hazretlerinin dilemesi ve yaratması ile olmaktadır. Bunun için irademizi onun iradesine uydurmalıyız.
Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz. Ve bunlarla karşılaştığımız zaman sevinmeliyiz.
Kulluk böyle olur. Böyle olmamak kulluğu kabul etmemek
ve sahibine karşı gelmek olur.”
[İmam-ı Rabbânî rh]
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֍

03.Aralık.2017

“Yarın, fakir ve muhtaç kalırsam, hiç üzülmem, zengin
olmağı da hiç düşünmem, çünkü hangisinin benim için
hayırlı olduğunu bilemem.”
[Hz. Ömer ra]

֍
04.Aralık.2017

“Kendi ayıplarınız dururken başkalarını ayıplamaktan
vazgeçmedikçe kâmîl îmân sâhibi olamazsınız. O hâlde,
başkalarının ayıplarına bakmadan evvel kendi ayıplarınıza bir göz atın; onları düzelterek işe başlayın!”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
05.Aralık.2017

“Ey Âdemoğlu! Unutma ki tek başına ölecek, tek başına
dirilecek, tek başına hesaba çekileceksin!..”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
06.Aralık.2017

Aceplerim şol kimseyi,
Acep gelir hem sözleri.
‘Dervişim’ der dava kılar,
Yatar uyur kana kana.
[Yunus Emre rh]

֍
06.Aralık.2017

Filistin bir sınav kağıdı
Her mü’min kulun önünde...
[Cahit Zarifoğlu]

֍
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06.Aralık.2017

“KUDÜS KALBİMİN ÜSTÜNDE İNCE BİR TÜLDÜ;
ŞİMDİ ALINYAZIMDIR.”
[Nuri Pakdil]

֍
07.Aralık.2017

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah’ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver.
Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka
şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.”
[Buhârî, Müslim]

֍
08.Aralık.2017

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua buyurdular:
“Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp
kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma.
Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.”
[Ebu Dâvûd]

֍
09.Aralık.2017

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği
kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarfedenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki,
üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol
yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer (de yine ürün verir).
Allah, yaptıklarınızı görmektedir.”
[Bakara, 265]

֍
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10.Aralık.2017

“Peygamber Efendimiz’in sünnetine tâbî olma niyetine
nâil olan kimse ne kadar bahtiyardır. Bugün O’nun dîninin hak olduğuna inanarak yapılan küçük bir iş bile
büyük işler mesâbesinde kabûl edilir...”
[İmâm-ı Rabbânî rh]

֍
25.Aralık.2017

Hak Teala buyuruyor:
“(Habîbim!) Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok
merhametli olduğumu, (bununla beraber) azabımın da
elem dolu azap olduğunu haber ver.”
[Hicr sûresi 49-50]

֍
26.Aralık.2017

“Hizmet ve gayretler hususunda kendimizi toplumdaki câhil ve gâfil insanlarla kıyaslamamız doğru olmaz.
Cenâb-ı Hak, bize ashâb-ı kirâmı örnek gösteriyor. Yani
Allah yolundaki gayretlerimizin seviyesini, ashâb-ı kirâmın hâliyle mîzân etmek mecburiyetindeyiz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
27.Aralık.2017

“Eğer bir şey seni öldürmüyorsa mutlaka geliştiriyordur.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
28.Aralık.2017

“Temâyül ve yönelişleri, insanın aynasıdır. İnsan aradığı
şeyi düşünüp hayâl eder, düşünüp hayâl ettiği şeyin arayışı içinde olur.
O hâlde dikkat: Neyi arıyoruz? Arayışlarımızın kıblesi
dünya mı ukbâ mı? Hayallerimizin rotası nefsâniyet çizgisinde mi, rûhâniyet istikâmetinde mi?..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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29.Aralık.2017

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Rahmân’ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen,
cahiller onlara laf attığı zaman, “selâm” deyip geçen
kullardır.”
[Furkân Suresi 63]

֍
30.Aralık.2017

Kâşki sevdüğümi sevse kamu ehl-i cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânân olsa
[Taşlıcalı Yahya]

֍
31.Aralık.2017

“Mümin, özürlerin kabul edilip araya soğukluğun girmemesini ister. Münafık ise, müslümanların darmadağın ve perişan olmalarını arzu eder.”
[Abdullah ibn Mübarek rh]

֍
01.Ocak.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz
yine kendinize etmiş olursunuz...”
[İsrâ, 7]

֍
02.Ocak.2018

“Mücadelemizi insanî ve makul kılan, ona sükûn ve huzur damgası vuran, her şeyin akıbetinin elimizde olmadığı kanaatidir. Bize ait olan gayret etmek uğraşmaktır;
netice ise Allah’ın elindedir.”
[Aliya Izzetbegoviç]

֍
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03.Ocak.2018

“Her zahmete kızmakta, öfkelenmektesin. Her terbiyesize kin gütmektesin. Peki ama, cilâlanmadan nasıl ayna
olacaksın?..”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
04.Ocak.2018

“Lûtuf merhemi ol: inciten diken olma! Kimseden bir
kötülük gelmesini istemiyorsan: kötü sözlü, kötülük öğreten, kötülük düşünen olma! Her hâlinle amel-i sâlih
içinde ol.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
05.Ocak.2018

“Kur’ân ve Sünnet’e sımsıkı sarılmazsan, nefsânî ve şeytânî rüzgârların önünde sağa-sola savrulan kuru yapraklar gibi hiçbir değerin kalmaz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
06.Ocak.2018

“Canlarınız için Cennet’ten başka bir karşılık ve değer
yoktur. Öyleyse canlarınızı ancak Cennet karşılığında
satın.”
[Hz. Ali ra]

֍
07.Ocak.2018

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
“Allahım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver.
Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin şifadan başka
şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.”
[Buhârî, Müslim]

Âmin!
֍
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08.Ocak.2018

Savm u salât u hac ile
Sanma biter zâhid işin
İnsân-ı kâmil olmaya
Lâzım olan irfân imiş!
[Niyâzî Mısrî rh]

֍
09.Ocak.2018

“Ey dünya ve dünyanın süsüyle şeref bulduğunu zanneden! Ölüm binaya da gelecek, bina edene de… Kimin
izzeti dünya ve süsüyse, bilsin ki izzeti pek az, geçici ve
fânî… Bil ki dünyanın hazineleri altındandır. Sen iyilik ve
îmandan hazineler biriktir!..”
[İmam Şafiî rh]

֍
10.Ocak.2018

“Gerçek dost; seni nefsinin tehlikeli tuzaklarından kurtaran dosttur. Mânevî ve ebedî hayatının selâmetini, maddî
ve fânî menfaatlerinden önde tutan kimsedir. Seni doğru
yola getirmek için nefsinin hoşlanmadığı sözlerle de olsa
îkazda bulunan biri; senin hakîkî dostundur.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
11.Ocak.2018

“İSYANINIZ
OLSUN.”

NEFSİNİZE,

İTAATİNİZ

RABBİNİZE

[Abdulkâdir Geylânî rh]

֍
12.Ocak.2018

“Sâdık bir dost bulan kimse en büyük serveti bulmuş
demektir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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13.Ocak.2018

“Allâh’ın dostu olup nefsin hasmı olmak gerekir; nefsin
dostu olup Allâh’ın hasmı olmak değil!..”
[Zünnûn-ı Mısrî rh]

֍
14.Ocak.2018

“Ben hikmeti âmâlardan öğrendim. Çünkü onlar değnekleriyle, bastonlarıyla bir yeri yoklamadan adım atmazlar.”
[Hz. Lokman as]

֍
15.Ocak.2018

“Sakat felsefelerle mâlûl akılların hezeyanları; kulu son
nefeste, kabirde, kıyamette, Mahşer’de, Mîzan’da,
Sırat’ta kurtaramayacaktır. Fakat Allâh’a ve O’nun
Habîbi’ne olan muhabbet, teslîmiyet ve itaat ise, ebedî
saâdetin yegâne gönül sermâyesi olacaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
16.Ocak.2018

“Kişinin kıymeti; istek ve arzularının kıymeti kadardır.”
[Hz. Ali ra]

֍
17.Ocak.2018

“Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avucuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır.”
[Tabiîn’den Bilâl bin Sa‘d rh]

֍
18.Ocak.2018

“Dünya sevgisi ile Allah sevgisini bir arada toplarım diyen, yalan söyler.”
[İmam Şâfiî rh]

֍
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19.Ocak.2018

“Nimet’in tamamına erişmek; İslam üzere ölebilmektir.”
[Hz. Ali ra]

֍
20.Ocak.2018

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua buyurdular:
“Allah’ım! Rahmetini umuyorum. Gözümü açıp kapayıncaya kadar dahî beni nefsimin hevasıyla başbaşa
bırakma!”
[Ebû Dâvûd]

֍
21.Ocak.2018

“Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl
(kaydırma) ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
[Bakara Sûresi, 250]

֍
22.Ocak.2018

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Mü’minlerden öyle erler vardır ki, Allah’a verdikleri söze
sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine
getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı)
beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.”
[Ahzab, 23]

֍
23.Ocak.2018

“Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a
tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve
sizi altlarından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün
Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları
utandırmaz. Onların nurları önlerinde ve sağ yanlarında
ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: “Rabbimiz!
Nurumuzu arttır ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye
gücün yeter.”
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[Tahrîm, 8]

֍

24.Ocak.2018

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Onların çoğu (kupkuru bir) zandan başkasına tâbi’ olmaz. Hakikatte zan ise hakdan hiç bir şeyin yerini tutmaz. Şübhesiz ki Allah, onlar ne işlerlerse kemaliyle
bilendir.”
[Yunus sûresi, 36]

֍
25.Ocak.2018

“Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına rıza, kaybettiğine sabır gösteren kişi TAKVA ehlidir.”
[İmam Gazalî rh]

֍
26.Ocak.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Gerçek müminler iseniz Allah’tan korkun, aranızı
düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin! Mü’minler ancak, Allah zikredildiğinde kalpleri titreyen, kendilerine
Allah’ın âyetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız
Rab’lerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazlarını
dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak eden kimselerdir.”
[Enfâl, 1-3]

֍
27.Ocak.2018

“Tasavvuf, herkesin yükünü çekmek ve kimseye yük
olmamaktır.”
[Hâce Ubeydullah Ahrar rh]

Zor iş!...
֍
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28.Ocak.2018

“Duâ ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse
için ölüm de hoştur, ömür de. Fakat Allâh’ı kalbinde bulamayan kişiye ise âb-ı hayat bile ateştir!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
29.Ocak.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona
her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu
gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.”
[Ebû Dâvûd, İbni Mâce]

֍
30.Ocak.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“…Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman
ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına
bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür!”
[Şûrâ sûresi, 48]

֍
31.Ocak.2018

“En mesut anne-babalar, evlâtlarına İslâm şahsiyet ve karakterini miras bırakabilenlerdir.
Evlâtlarına en merhametli anne-babalar, onların yalnızca
dünyevî istikballerini değil, ebedî istikbâllerini de kurtarabilmenin derdinde olan anne-babalardır. Böyle anne-babalar, ömürlük bir teşekküre lâyıktırlar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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01.Şubat.2018

Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem – Efendimiz
buyurdular:
“Kişi arkadaşının dîni üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin!”
[Tirmizî, Zühd, 45]

֍
02.Şubat.2018

“Bu âlemde gündüzü karanlık olanları ara bul! İrşad bekleyenleri irşâd et, muhtaçların yardımına koş! Ki sen öldükten sonra bu hayırların, kabir karanlıklarına bir kandil
olsun…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
03.Şubat.2018

“Ey ma’rifeti ve kalbi ile yere batırılmış, başına gelecek
bela ve sıkıntıdan gafil kişi! Ölüp gitmeden önce kendini
korumak ve başının çaresine bakmak hususunda acele
davran.”
[İsmail Hakkı Bursevî rh]

֍
04.Şubat.2018

Ne dervîş ü ne zâhidden ne mîr ü şahtan iste
Yürü, yoktan seni vâr eyleyen Allah’tan iste.
[Pîr Mehmed Azmî]

֍
05.Şubat.2018

“Rabbimiz’in rızâsı da gazabı da; bazen büyük, bazen
orta bazense küçük gibi görünen amellerde gizlidir. Bu
sebeple hiçbir hayrı da günahı da önemsiz görmemek
gerekir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍

147

06.Şubat.2018

Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser
Mâni’-i rızk olanın rızkını Allâh keser.
[Sakızadalı Osman Nevres]

֍
07.Şubat.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Onlar (müttakî mü’minler), bir kötülük yaptıklarında
ya da kendilerine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten
günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de
onlar, işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler”
[Âl-i İmrân, 135]

֍
08.Şubat.2018

“Boş bardakla ikram olmaz. Kendisi uykuya dalmış olan,
başkalarını da uyandıramaz. Dolayısıyla, evvelâ zihni ve
kalbi ilâhî hakîkatlerle uyandırmak, kendi hâl ve davranışlarına çeki-düzen vermek îcâb eder ki başkalarına yapılacak tebliğ ve telkinlerin hayırlı bir neticesi olsun.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
09.Şubat.2018

Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua buyurdular:
“Allâh’ım! Beni, Sen’in muhabbetinle ve sevgisi Sen’in
katında fayda verecek olan kimsenin muhabbetiyle rızıklandır. Allâh’ım! Bana ihsân ettiğin ve benim de kendilerini sevdiğim nîmetleri, Sen’in sevdiğin ve râzı olduğun
amelleri işleyebilmem husûsunda bir kuvvet kıl. Allâh’ım!
İstediğim hâlde bana vermediğin şeyleri de, zihnimi Sen’in
sevdiğin şeylerle meşgul etmeme ve tamâmen Sen’in tâatine yönelmeme bir sebep kıl.”
[Tirmizî]

֍
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10.Şubat.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“…Bir grup insan, Allâh’ın evlerinden bir evde toplanır,
Allâh’ın Kitâbı’nı okur ve onu aralarında müzâkere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve
melekler çevrelerini kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri
kendi nezdinde bulunanların arasında zikreder.”
[Müslim]

֍
11.Şubat.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Günahlardan hâlis olarak tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir.”
[İbn-i Mâce]

֍
12.Şubat.2018

“Eğer ağıza konulan lokma helal değilse o kimsenin ihlaslı ve huzurlu olması, masivayı terk edip Hakk’a yönelmesi müşkildir.”
[Mahmud Sâmi Ramazanoğlu rh]

֍
13.Şubat.2018

“Kiracıların bir evden diğerine taşınırken bütün eşyâlarını
beraberlerinde götürüp, sevdikleri mallardan hiçbir şeyi
bırakmadıkları mâlûmdur. Hâl böyle iken, insanların, her
şeye muhtaç oldukları kabir evine giderken sevdikleri eşyâlarından kısmen olsun bir şeyi beraberlerinde götürmemeleri (infâk edip kendilerinden önce âhirete göndermemeleri), gerçekten hayret verici bir durumdur.”
[Muhammed Es’ad Erbilî rh]

֍
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14.Şubat.2018

“İnsanın Rabbini bırakıp da en çok kulluk ettiği bâtıl
ilâh, kendi nefsidir. Allâh’ın emrini îfâya mânî olan keyfî
kararlarıdır. İslâm’ın hükümlerine ters düşen “bana göre”leri ve “bence”leridir. İbadetleri, sırf Allâh’ın emri olduğu için değil, fânîlerin gözüne girmek veya gözünden
düşmemek gibi, dünyevî menfaat beklentileriyle karışık
olarak îfâ etmesidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
15.Şubat.2018

Hak Teala buyuruyor:
“İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı,
dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan
Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar.”
[İbrâhîm Suresi 31]

֍
16.Şubat.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Allah, bir kuluna hayır murâd ettiğinde onu insanların
ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdâm eder.”
[Süyûtî]

֍
17.Şubat.2018

“Eğer mukadder olan musibet ise ondan kaçmakla kurtulunmaz. O yazılmışsa kaçanlara da oturanlara da isâbet
eder. Böylece i’tikad etmek, kalbe böyle kuvvet ve metanet vermek gerekir.”
[Mahmud Samî Efendi rh]

֍
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18.Şubat.2018

“Ey gâfil! Keşke secde ettiğin zaman, yüzünü samimiyetle Hakk’a çevirebilseydin de, “Yücelerin yücesi olan
Rabbim, her türlü noksan sıfattan münezzehtir.” demenin mânâsını lâyıkıyla idrâk edebilseydin. Yani sırf şekil
secdesi değil, (seni mîrâca çıkaracak bir) gönül secdesi
yapabilseydin!..”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
19.Şubat.2018

“Çok zikir; adedi fazla olan değil, gafletten sakınarak ve huzûr
ile yapılan zikirdir.”
[Bâyezid-i Bistâmî rh]

֍
20.Şubat.2018

Gurbet eli bizim için yaptılar
Çatısını pek muntazam çattılar
Ölüm ilen ayrılığı darttılar
Elli gram fazla geldi ayrılık!
[Karacaoğlan]

֍
21.Şubat.2018

“İlim enbiya mirasıdır. Mal ise firavunlar mirasıdır.”
[Mahmud Sami Ramazanoğlu rh]

֍
22.Şubat.2018

“Eğer bizi ve rızâmızı istiyorsan, bunun ancak bir gönül
kazanmaya bağlı olduğunu unutma! Sen varını, yoğunu
ver de bir gönül yap! Yap da o gönül, mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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24.Şubat.2018

Hak Teala buyuruyor:
“Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
O hâlde, Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden
ol.
Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”
[Hicr 97-99]

֍
25.Şubat.2018

Gözünü aç da Allah’ın kelâmına baştan başa bir bak!
Âyet âyet bütün Kur’ân edep taliminden ibarettir.
[Hz. Mevlâna rh]

֍
26.Şubat.2018

“İnsanlar kıtlık zamanlarında açlıktan değil, alışmış oldukları tokluktan dolayı ölürler.”
֍
27.Şubat.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Kalb, bomboş bir arazide rüzgârların oraya buraya savurduğu bir kuş tüyüne benzer.”
[İbn-i Mâce, Ahmed b. Hanbel]

֍
28.Şubat.2018

“...Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi kolaylaştır.
Dilimdem düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.”
[Tâ-hâ Suresi, 25-28]

֍

152

01.Mart.2018

“Şahsına yapılan kötülüğe karşı İslâm ahlâkıyla muâmelede üç adım vardır:
1) Öfkeyi yenmek. 2) Affetmek. 3) İyilik ve ihsanda
bulunmak...”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
02.Mart.2018

“Hakk’a kulluk; haddini bilmekten geçer. Bunu lâyıkıyla
bilen bir insanda, ne büyüklenmeye mecal kalır, ne de
varlık ve benlik iddiasına…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
03.Mart.2018

“Küçük çocuk, anne-babadan bir şey isteyip alamayınca ağlamaya başlar sonra da ona istediği verilir. Sen de
Hakk’ın kapısında öyle ol! Ağla, gözyaşı dök, gönülden
yalvar, ta ki isteklerine kavuşasın...”
[Seriy es-Sekatî rh]

֍
04.Mart.2018

“Her lokma içinde mazisinin manevî dosyalarını taşır:
Helâlden mi haramdan mı kazanıldı, üzerinde bir göz
hakkı, miras hakkı, zekat borcu gibi bir hastalık var mı,
lokmayı hazırlayanın kalbi durumu ne vaziyette idi, bakmak lazım...”
[Osman Nuri Topbaş Efendi]

֍
05.Mart.2018

“Ya Rabbi cehennemi hakettiğimi biliyorum ama oraya
girersem iblis sevinecek. Beni affet de iblisi sevindirme!”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
153

06.Mart.2018

“İnsana en çok zarar, en yakınından gelir.”
İnsana en yakın olan ise öz nefsidir; başka yerde düşman
aramasın!
֍
07.Mart.2018

Bir göz ki olmaya ibret nazarında
Ol düşmanıdır sahibinin başı üzerinde!
[Eşrefoğlu Rûmî rh]

֍
08.Mart.2018

“İnsan sevilmek, mal kullanılmak içindir. Modern dünyada malı sevdik, insanı kullandık; kaos ordan çıktı.”
[Cemil Meriç]

֍
10.Mart.2018

“Herkes kendi gönlündeki yari anlatır. Senin gönlünde
KİM var?”
֍
11.Mart.2018

Hak Teala buyuruyor:
“Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin ve işittiğiniz hâlde (Kur’an’dan) yüz çevirmeyin.”
[Enfâl, 20]

֍
12.Mart.2018

“Yersiz öfke, fitne ve fesat getirdiği gibi; öfkenin gerektiği yerde, yani hakkın çiğnendiği zaman Allah için öfkelenmemek ve hakkı tutup kaldırmamak da, aynı neticeyi
doğuran bir ahlâk zaafıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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13.Mart.2018

“Allah’ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme, onu kendin için bir
devlet bil!”
[İmam-ı Gazalî rh]

֍
14.Mart.2018

“Eğer ki âlim ilmiyle âmil olmazsa, cahil ilim öğrenmekten vaz geçerse, zengin malında cimrilik ederse, fakir
dünyası için ahiretini satarsa; helâk onlar için yetmiş
kerre...”
[Ramazanoğlu Mahmud Sami Efemdi rh]

֍
15.Mart.2018

Çekinme âkil isen, itiraf-ı noksandan
Emîn olan delidir, aklının kemâlinden.
[Muallim Naci]

֍
16.Mart.2018

Cenâb-ı Hak, rızâsı yolunda hizmet, gayret ve fedakârlıkta bulunarak îmandaki ihlâs, sadâkat ve samimiyetini
ispat edebilen sâlih kullarından olabilmeyi, cümlemize
lûtf u keremiyle ihsân eylesin.
Âmîn!..
֍
17.Mart.2018

“Eline nîmet geçtiği zaman çok şükret! Sakın az şükürle
Allâh’ın nîmetlerini elinden kaçırma!”
[Hazret-i Ali ra]

֍
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18.Mart.2018

“Kişi sevdiğinin ahlâkıyla ahlâklanır. Bu da sevenin elinde değildir, zira sevgi bunu icap ettirir.”
[İmam Rabbani rh]

֍
18.Mart.2018

Çanakkale Zaferinde şehid olan “İsimsiz Kahramanlarımızın” ruhlarına Fatihalar Yâsînler...
֍
19.Mart.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Siz Allâh’ın dînine (onu muhlisler olarak yaşayarak ve
başkalarına da ileterek) yardım ederseniz, Allâh da size
yardım eder.”
[Muhammed sûresi, 7]

֍
20.Mart.2018

“Her insanın muhtaç olduğu âhiret azıkları; en başta îman, daha sonra ise ibadetler, hayır-hasenat ve sâlih
amellerdir. Fakat bunları gurur, kibir, ucub, haset, riyâ gibi
kalbî marazlar, kötü huylar ve nefsânî gâyelerle zedelemek;
âhiret azıklarının biriktirildiği heybenin dibini delmekten
farksızdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
21.Mart.2018

Cihanda cennet’ül-me’va muvâfık yâr ile hemdemdir
Muhâlif şahsa yâr düşmek bu âlemde cehennemdir!
[Lâ edrî]

֍
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22.Mart.2018

Mecnun ile bir mekteb-i aşk içre okurduk
Ben Mushaf’ı hatmettim, o ve’l-Leyli’de kaldı.
[Fuzûlî]

֍
22.Mart.2018

Ya Rabbi,
Lütfunla bizi hayra, hakka ve kendine rağbet ettir!
Gecemiz mübarek olsun efendim.
֍
24.Mart.2018

“Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. En ağır şekliyle
âhirette ödemeye tehir edilir! Ama gâfil insanlar bunun
farkına varamaz da, yaptığı yanına kâr kaldı sanır.”
[Hârun Reşid]

֍
25.Mart.2018

Cehlimi bilmeyecek mertebe câhil değilim;
Bilirim rütbe-i noksânımı kâmil değilim.
[Yenişehirli Avni]

֍
26.Mart.2018

Hak Teâlâ buyuruyor:
“(Resûlüm) de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun
ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü
Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
[Âl-i İmrân, 3/31]

֍
28.Mart.2018

Ehl-i irfân söylemez her hâlini
Hâl olur izhârı var ihfâsı var...
[Azîz]

֍
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29.Mart.2018

“İnsan hem dindar hem de kaba, geçimsiz ve nezâketsiz
olamaz. Zira İslâm’ın özü ve rûhu; îtikadda tevhîd, amelde ise edep ve merhamettir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
30.Mart.2018

Hak Teala buyuruyor:
“Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin
arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki, rahmetine mazhar olasınız.”
[Hucurât Suresi 10]

֍
31.Mart.2018

“Bütün zulümler, haksızlıklar, eksiklikler bu dünyayı, bu
dünyadan ibaret sanmaktan kaynaklanıyor...”
[Sezai Karakoç]

֍
01.Nisan.2018

“En ağır yük, kendini olduğundan farklı göstermeye çalışan insanın yüküdür. Bir ömür başkasını taşır sırtında.”
֍
02.Nisan.2018

“Âlemin sultânıdır, muhtâc-ı sultân olmayan...”
[Ziya Paşa]

֍
03.Nisan.2018

“Allah bir kuluna hastalık verdiği zaman onun yüzünün
rengini, dizinin dermanını, bir de günahlarını alır. Eğer
ömrü varsa yüzünün rengini ve dizinin dermanını geri
verir fakat günahlarını geri vermez.”
[Ahmed Rasih Uslu rh]
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֍

04.Nisan.2018

“Firdevs Cenneti’nde Peygamberler ve sıddîklarla bir
arada bulunmayı istiyorsun ama, buna karşılık hangi
ameli işledin? Hangi şehevî arzunu kırdın? Hangi hiddetini yendin? Sana gelmeyen hangi akrabana gittin?
Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın? Allah için hangi
yakınından uzaklaştın veya Allah rızâsı için hangi uzağındakine yaklaştın?..”
[Fudayl bin Iyâz rh]

֍
05.Nisan.2018

“Unutmayalım ki ne kadar güzel amelimiz olursa olsun bütün bunlar, okyanusa atılan bir kova su misâlidir.
Cenâb-ı Hakk’ın lûtufları karşısında bütün ibadet ve hizmetlerimizi az görmeliyiz. Kulluk mes’ûliyetimizi toplumdaki seviye ile değil, sahâbe ve evliyâullâhın hâli ile mîzân
etmeliyiz. Çünkü Cenâb-ı Hak, Ensâr ve Muhâcirleri bizlere numûne göstermektedir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
06.Nisan.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua buyurdular:
“Allâh’ım! Nefsime takvâsını ver ve onu tezkiye et!
Sen onu en iyi tezkiye edensin. Sen onun velîsi ve
Mevlâ’sısın.”
[Müslim]

֍
07.Nisan.2018

“Düşmanını hafif gören, düşmanına hafif gelir.”
֍

159

08.Nisan.2018

“Sevdiğini Allah için sev! Terk ettiğini de Allah için terk
et! Bilmiş ol ki, Allâh’ın rızâsı böylelikle kazanılacak…
İnsanlar maalesef bugün iyice dünyacı oldular. Muhabbet
ve nefretleri sırf dünya menfaatleri içindir…”
[Abdullah ibn-i Abbas ra]

֍
09.Nisan.2018

“Günümüzde tekniğin terakkîsi, medeniyet zannediliyor.
Hâlbuki medeniyet, insânî değerlerde olur. Teknik ve
teknolojik terakkî ise insânî meziyetleri geliştirmedi, bilâkis esir aldığı insanın fıtratını değiştirdi. Tıpkı hormonlu
sebze ve meyveler gibi…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
10.Nisan.2018

Yere teşrîfin şeref verdikde ey âlî-cenâb
Dedi hasretle felek “yâ leytenî küntü türâb
[Hasan Sezâyî rh]

֍
11.Nisan.2018

“Her insan son nefesinden sonra; “keşke şu yanlışı yapmasaydım, keşke şu hayrı da işleseydim” diye pişmanlıkla dizini dövmek ister. Lâkin heyhât!.. Artık ne el kalmıştır ne de diz!..
Bu hakikatleri ancak o gün idrâk edebilenlere ne yazık!
Bugünden idrâk edip âhiret hazırlığıyla meşgul olabilenlere ne mutlu!..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
12.Nisan.2018

Ne güle, bülbüle bâkî, â gözüm bâğ-ı cihân
Kime yâr oldu, muradınca felek-i devr-i zaman.
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[Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi]

֍

13.Nisan.2018

Şeb-i Mi’racda sîmasını seyretti diye
Kapanır yerlere gök, secde-i şükrân olarak.
[Kemâl Edib Kürkçüoğlu]

֍
14.Nisan.2018

“Geçen zamanı geri almak mümkün olmadığı gibi, yarına
çıkıp çıkamayacağımız da meçhul. Nitekim dün hayatta
olan niceleri bugün berzah âlemindeler. Bu bakımdan,
yanlışlara tevbe etmek için gün bu gündür. Sâlih amellere koşmak için de fırsat bu fırsattır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
15.Nisan.2018

“Sana ekmek veren el abdestli oldu mu kuru ekmek yesen şifa bulursun.”
֍
16.Nisan.2018

Cenâbı Hak buyuruyor:
“(O Rahmân’ın kulları ki,) Rab’lerinin huzûrunda kıyâma
durarak ve secdelere kapanarak gecelerini ihyâ ederler.”
[Furkân, 64]

֍
17.Nisan.2018

“Allah Teâlâ sizi dünyaya temiz olarak getirdi; siz de
O’nun huzuruna kirli olarak gitmeyiniz.”
[Ebu’l-Hasan Harakânî rh]

֍
18.Nisan.2018

“Tevfik olmazsa tarif bir işe yaramıyor. “
[Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi]

֍
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19.Nisan.2018

“Yol uzun, uzak. Kalbimizden başka pusula da yok gövdemizin cebinde.”
[Sezai Karakoç]

֍
20.Nisan.2018

“Allah’ın iradesine teslimiyet, insanların iradelerine karşı
bağımsızlık demektir.”
[Aliya Izzetbegoviç]

֍
21.Nisan.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Onlar, dünyâ hayatının görünen yüzünü bilirler.
Âhiretten ise, onlar tamamen gâfildirler.”
[Rûm sûresi, 7]

֍
22.Nisan.2018

“Yarın yaparım diyenler helâk oldu.” denilmiştir. Yarını
olmayan bir günün her an gelebileceğini, hiçbir zaman
hatırımızdan çıkarmayalım!..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
23.Nisan.2018

Ay u güneş yedi yıldız seni över kamu düpdüz
Senin sözünden ayruk söz hatâdır yâ Resûlallâh!
[Şeyyâd Hamza]

֍
24.Nisan.2018

Gaflet ile Hakk’ı buldum diyenler
Er yarın Hak dîvânında bell’olur
Ahret tedârikin gördüm diyenler
Er yarın Hak dîvânında bell’olur.
162

[Âşık Yûnus]

֍

25.Nisan.2018

“Cenâb-ı Hakk’ın kullarına takdîr ettiği acı-tatlı bütün
imtihan tecellîleri; aslında îman ve kulluktaki samimiyet,
sadâkat, tevekkül ve teslîmiyetimizin test edilmesinden
başka bir şey değildir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
26.Nisan.2018

Kimseye bâkî değildir mülk ü devlet sîm ü zer
Bir harâb olmuş gönül ta’mîr etmekdir hüner.
[Ömer Efendi]

֍
27.Nisan.2018

Hak Teala buyuruyor:
“Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi
yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler, ancak Allah’a tevekkül etsinler.”
[Âl-i İmran sûresi 160]

֍
28.Nisan.2018

Âdemoğlu âleme uryân gelir uryân gider
Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider.
[Taşlıcalı Yahyâ]

֍
29.Nisan.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu
sebeple secdede çok dua etmeye bakın!”
[Müslim]

֍
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30.Nisan.2018

“Ömür, bir defalığına verilmiş bir müddettir. Ne tekrarı
vardır, ne de telâfisi. Bir kez elden kaçtı mı, bir daha
aslâ geri gelmez. İnsan bütün servetini verse, Cenâb-ı
Hakk’ın takdir ettiği ecel vaktini bir saniye bile tehir edemez. Bu yüzden en büyük israf, zamanın israfıdır!..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
30.Nisan.2018

Gecemiz mübarek olsun efendim. Ne mutlu huzurda
durabilenlere...
֍
02.Mayıs.2018

“Gerçek din, ilân ettiğimiz inancımız değil, sürdürdüğümüz hayattır.”
[Sezai Karakoç]

֍
03.Mayıs.2018

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İşlerin asıl değeri sonuçlarına göre ölçülür. “
[Buharî]

֍
04.Mayıs.2018

Hak Teala buyuruyor:
“İnsanların başına bir sıkıntı gelince yalnız rablerine sığınarak O’na yalvarırlar; sonra Allah onlara kendi katından bir rahmet tattırdığında bakarsın ki bir kısmı kalkıp
rablerine ortak koşar.”
[Rûm Suresi 33]

֍
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05.Mayıs.2018

Hak Teala buyuruyor:
“Lokmân, “Sevgili oğlum” (dedi), “yaptığın iş bir hardal
tanesi kadar bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya
göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu
açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle
bilir, O her şeyden haberdardır.
[Lokman sûresi, 16]

֍
06.Mayıs.2018

Ey vuslat! O aşıkları efsununa ram et!
Ey tatlı ve ulvi gece! Yıllarca devam et!
[Yahya Kemal]

֍
07.Mayıs.2018

Varalım kûy-i dilârâya gönül hû diyerek
Kokalım güllerini gonca-i hoş-bû diyerek
Şerbet-i lâli hayâli bizi öldürdü meded
Gidelim kûyına yârin bir içim su diyerek.
[Sebkatî]

֍
07.Mayıs.2018

“Züleyha için her şey Yusuf olmuştu.
Güneş doğdu demezdi, ‘Yusuf uyandı’ derdi.
Gece çöktü demezdi, ‘Yusuf uyudu’ derdi.”
֍
08.Mayıs.2018

Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile.
[Neşât]

֍
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09.Mayıs.2018

“Mü’min; kendisine îtimad edilen, güvenilir kimsedir. Bir
mü’minin etrafına güven vermemesi, îman hassasiyetlerinin kaybolmasına işarettir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
10.Mayıs.2018

“Vücuda göre baş ne ise, imana göre sabır odur.”
[Hz. Ali ra]

֍
11.Mayıs.2018

Benim yüzüm yerde gerek
Bana rahmet yerden yağar.
[Yunus Emre rh]

֍
12.Mayıs.2018

“Kur’ân, azîzdir, kerîmdir; indiği her yere kıymet, bereket
ve izzet bahşeder. Dolayısıyla; Kur’ân-ı Kerîm, bir kulun
kalbine iner ve oradan da hayatına aksederse, onu – Allah
indinde – insanların en hayırlılarından kılar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
13.Mayıs.2018

“Eğer sürekli şu üç halden birisi üzere bulunabilseydim
cennetliklerden olurdum:
Kur’ân okuduğum veya okunan Kur’ân’ı dinlediğim zaman, Hz. Peygamber’in hutbelerini dinlediğim zaman
ve bir cenaze gördüğüm zaman. Evet, ne zaman bir
cenaze görsem ona yapılacak olanları kendime yapılacakmış gibi, onun gittiği yere kendim gidiyormuşum gibi
düşünürüm.”
[Üseyd bin Hudayr ra]

֍
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14.Mayıs.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Eğer Allah seni bir zarar uğratırsa, onu kendisinden
başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O her şeye
kadirdir.”
[En’âm, 17]

֍
15.Mayıs.2018

“Bir bedevî gördüm. Oğluna diyordu ki:
« Evlâdım! Kıyâmet günü sana, “Ne kazandın?” derler.
“Hangi neseptensin?” demezler! Yani amelini sorarlar.
“Baban kimdir?” demezler…»”
[Şeyh Sâdi-i Şirâzî rh]

֍
16.Mayıs.2018

“Cenâb-ı Hak, Ramazân-ı Şerîf’i ilâhî af, mağfiret ve
rahmete vesîle olacak hâl ve amellerle ihyâ edebilmeyi
cümlemize nasîb eylesin.Âmîn!..”
֍
17.Mayıs.2018

“Ramazan ayına tâzîm, onda takvâ sahibi olmakla ve şerîatin bütün esaslarına riâyet etmekle beraber,
Ramazan orucunu da sırf Allah rızâsı için tutmakla mümkün olur.”
[Abdülkâdir Geylânî rh]

֍
18.Mayıs.2018

“Mü’minler, birbirini yıkayan iki el gibi olmalıdır. Yani
birbirinin maddî-mânevî noksanını telâfi etmeli, sevinç
ve hüznünü paylaşmalı, kusurlarını affetmeli, dâimâ hakkı ve hayrı tavsiye etmeli ve din kardeşini Allah katında
kendinden daha üstün bir insan olarak görmelidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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19.Mayıs.2018

“Ramazan mektebinde az yemeyi, az konuşmayı, az uyumayı öğrenenler; terâvihi, sahuru, sadakayı edâ edenler,
iftar sofralarında midelerine zühd ayarı yapabilenler, bu
ayın bereketini bütün yıla taşıma irâdesini de göstermiş
olurlar.”
[İhsan Şenocak]

֍
20.Mayıs.2018

“Ey oğul! Oruç tut. Akşamleyin iftar ederken, iftarlık yiyeceğine fakirleri de ortak et; onlara da yedir, içir. Tek
başına yiyip içme! Zira tek başına yiyip içerek başkalarına ikramda bulunmayan kişinin, fakir olup dilenciliğe
düşmesinden korkulur…”
[Abdülkâdir Geylânî rh]

֍
21.Mayıs.2018

“Duâ tekrarlandıkça derûnî duyuşlar olarak mü’minin
rûhuna nakşolur, şahsiyetine karışıp onun bir husûsiyeti hâline gelir. Bu sebepledir ki yüksek ruhlar, sürekli
Cenâb-ı Hakk’a duâ ve ilticâ hâlinde yaşarlar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
22.Mayıs.2018

“Dünya yeşerecek tohumları bekliyor. Kimseye kendini
göstermek zorunda değilsin. Kimseyle yarışmak zorunda
değilsin. Elindeki fidanı dik, gönlündeki tohumu toprağa
göm.”
[Kemal Sayar]

֍
23.Mayıs.2018

Yediğin lokmayı hak et
Oturduğun yeri pak et.
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[Hacı Bektâş-ı Velî rh]

֍

24.Mayıs.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey îmân edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için
çıkardığımız nîmetlerin iyilerinden (Allâh için) infâk edin.
(Size verildiği takdirde) gözünüzü yummadan alamayacağınız (basit ve değersiz) şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın! Allâh’ın müstağnî ve övülmeye lâyık olduğunu
bilin!”
[Bakara, 267]

֍
25.Mayıs.2018

“Kendi kendinden uzaklaşan insanın kendine dönüşüdür
oruç ayı. Saniyelerimize, dakikalarımıza, ebedilik ve ezelilikten yakut damlalar düşüren oruç ayı.”
[Sezai Karakoç]

֍
26.Mayıs.2018

Âşıkların sözlerini alıp satan âşık mıdır
İçini görmez sarayın vasfeder duvarını.
[Salih Baba rh]

֍
27.Mayıs.2018

“Başkalarını karalamak, bizi daha beyaz yapmaz.”
[İbrahim Tenekeci]

֍
28.Mayıs.2018

Allâh Rasûlü – sallâllâhu aleyhi ve sellem – şöyle buyurur:
“Mü’minin hâli gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli
kendisi için bir hayır vesîlesidir. Böylesi bir husûsiyet sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa şükreder, bu onun
için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa sabreder, bu
da onun için hayır olur.”
[Müslim, Zühd, 64]

֍
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29.Mayıs.2018

“İnsana yakışan odur ki, başkaları onun düştüğü durumdan dolayı öğüt almasından evvel o, başkalarının düştüğü
musibetten ibret alsın.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
30.Mayıs.2018

“Sizler bu dünya için değil, ahiret için yaratıldınız. Denize
atılmakla tehdit edilen bir balık, korkar mı hiç?”
[Amin Maalouf]

֍
31.Mayıs.2018

“Ey Bülbül! Sen bahar müjdeni şakı, bırak kötü haberi
baykuş okusun!”
[Şeyh Sadi-i Şirâzî rh]

֍
01.Haziran.2018

“Namaz, oruç gibi ferdî ibadetlere teksif olmakla, zekât,
infak gibi ictimâî ibadetlere göstereceğimiz gayretle,
Kur’ân-ı Kerîm ile kuracağımız ünsiyetle Ramazân-ı
Şerîf’e göstereceğimiz îtinâ; Cenâb-ı Hakk’ın bu müstesnâ lûtfuna karşı bir şükür borcumuzdur.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
02.Haziran.2018

“Varlıklarıyla sevindiğin şeyler az olsun ki, yokluklarında
üzüldüğün şeyler de az olsun.”
[İbn Atâullah el-İskenderî rh]

֍
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03.Haziran.2018

“Bir çocuğun kuşu öldü diye ona taziye ziyaretinde bulunan Peygamber’in (s.a.v) inceliğini ümmetine de nasip
eyle Allahım!”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
04.Haziran.2018

“Rabbimiz, Hz. Musa’ya dedi ki: “İblisten bir sır öğren.”
Hz. Musa, iblisi görünce; ondan bir sır, bir nişane öğrenmek istedi. İblis dedi ki: “Ben deme, ben gibi olursun.”
[Ferîdüddin Attâr rh]

֍
05.Haziran.2018

“Kaynağı nefsî arzuların azgınlığı olan her günahın affedilmesi umulur. Ama kendini beğenmişliğe dayanan günahın affedilmesi beklenemez. Hz. Âdem’in (as) kusuru,
nefsî arzuların azgınlığına dayanıyorken, şeytanın günahı
ise kendini beğenmişlikten ileri geliyordu.”
[İmâm-ı Gazalî rh]

֍
06.Haziran.2018

“Olmuş olan, olacak olanlar arasında en hayırlı olandır.”
[Muhyiddin ibn-i Arabî rh]

֍
07.Haziran.2018

“İyiliklere koşmakta en uygun zaman, ele geçen İLK
FIRSATtır.”
֍
07.Haziran.2018

א

ا

כ

اכ

ا

“Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.”
֍
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08.Haziran.2018

Hazret-i Âişe – radıyallâhu anhâ-’nın rivâyetine göre
Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Ramazan’da
diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı.
Ramazân’ın son on gününde ise evvelki günlerinden
daha fazla ibadet ederdi.
[Müslim]

֍
09.Haziran.2018

“Kâmil mümin hizmette önde ve öncü, nimet paylaşımında ise son sıradadır.”
[Zeki Soyak]

֍
10.Haziran.2018

“Cebindeki paranın ebediyyen senin olmasını istiyorsan
o parayla açları doyur, çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşını sil.”
[Muzaffer Ozak rh]

֍
12.Haziran.2018

“Nasıl ki namaz ve oruç farzdır; aynı şekilde gönülden
kibri, hasedi, hırsı bertaraf etmek de farzdır.”
[Ebûl Hasan Harakânî rh]

֍
13.Haziran.2018

“Ne mutlu o kimseye ki Ramazan ayı kendisinden râzı
olarak ayrılır. Yazıklar olsun o kimseye ki Ramazan ayı
kendisine dargın gider.”
[İmâm-ı Rabbânî rh]

֍
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14.Haziran.2018

“Bu mübârek ayda FİTRE/FITIR SADAKASI, dînen
zengin sayılan her mü’mine vâcip, hattâ bâzı mezheplere göre farzdır. Fitre, bayram namazına kadar verilirse
makbul olur.
Ayrıca fitre, asgarî bir infak olduğu için, imkânı olanların, buna ilâveten bayram harçlıklarıyla da garip ve yoksulları sevindirmeleri, daha da faziletli bir davranış olur.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
15.Haziran.2018

Prof. Dr. Sabahattin Zaim: “Yalanın, gıybetin, faizin, içkinin, kamu hakkının aynı ramazan ayındaki gibi haram
olduğu mübarek onbir aylar başlamıştır.”
[Prof. Dr. Sabahattin Zaim]

֍
15.Haziran.2018

Hak Teâlâ’nın sizden razı olduğu hakikî bayramlar dileriz
efendim.
Mübarek olsun.
֍
16.Haziran.2018

“Bilin ki fısıldadığınız her şey semalardan duyulur. Her
defasında kendinize, “Bu benim için hayırlı mı, değil mi?
diye sorun. Her şeyde Allah’ı vekil edinin. Hiçbir şeyi
sahiplenmeyin.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
17.Haziran.2018

“Sâlih amellerin edâsına gösterdiğimiz gayreti, onların
Allah katında makbul olmasına ve ecrinin zâyî olmamasına da göstermek îcâb eder.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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18.Haziran.2018

“Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin dünyaya tapanların işi olmasın.”
[Hz. Ali ra]

֍
19.Haziran.2018

Bir Allah dostu çocuklara bayram harçlığı verirken şöyle dua buyururmuş: “Cebinde çok olsun Gönlünde yok
olsun.”
֍
20.Haziran.2018

“Boş konuşmalarla sözün maskarası olmayın!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
21.Haziran.2018

“Ten dünyaya acıkır, can ukbaya!”
֍
22.Haziran.2018

Beden ölür çürür, cana bakın siz
Kim kiminle yürür, ona bakın siz
Bırakın dönsün dönme dolaplar
Hak’tan, hakikatten yana bakın siz.
[Abdurrahim Karakoç]

֍
23.Haziran.2018

“ÖLÜM TECRÜBE EDİLEMEZ VE SON PİŞMANLIĞIN
FAYDASI YOKTUR.”
[Prof. Hayrettin Karaman]

֍
24.Haziran.2018

“Gayemiz şahıs değil, şahısta tecelli eden dava.”
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[N. Fazıl Kısakürek ]

֍

25.Haziran.2018

Hak Teâlâ buyuruyor:
“... Bu, şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim diye
beni denemek için, Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız
zengindir, cömerttir.”
[Neml, 40]

֍
26.Haziran.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Namazdan dolayı insanların en büyük ecre nâil olanları, derece derece uzaktan yürüyüp gelenlerdir. İmam ile
berâber kılayım diye namazı bekleyen kimse de evinde hemen kılıp yatıverenden daha büyük ecre nâil olur.”
[Buhârî, Ezân, 31]

֍
27.Haziran.2018

“Tasavvufa göre akılla aşk birbirine aykırı iki mefhum.
Âşık âkil olamayacağı gibi, âkil de âşık olamaz. Aşkın
güneşi kalbe doğunca, akıl bir gölge gibi kaybolur gider.”
[Cemil Meriç]

֍
28.Haziran.2018

“İhsan, iyiliği husûsîleştirmek değildir, umûmîleştirmektir. Yağmur, rüzgâr, güneş ve aydan nasıl herkes faydalanıyorsa, onun gibi.”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
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29.Haziran.2018

“Biz dünyaya bağlılıklarımızla bir yaprak yığınından ibaret olan dünyayı Everest haline getiriyor, sonra da onunla kavgaya tutuşuyoruz. Hâlbuki iman bize o yaprak yığınını bir çırpıda savurma imkânı veriyor.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
30.Haziran.2018

“Başkalarına karşı hüsn-i zan edebilmek kendi nefsinin
ayıplarını düşünmekle olur. İnsan, nefsinin kusurlarını düşündükçe başkalarının kusurlarını görmekten uzaklaşır.”
[Abdurrahmân-ı Tâğî rh]

֍
01.Temmuz.2018

“Nesil yetiştirme mes’ûliyeti ihmal edilirse, âkıbet hazin
olur. Evlâtlar; dinlerine, medeniyetlerine yabancılaşır,
kimliklerini kaybederler. Mânen yabancı yerlerin evlâdı
olurlar. Bu merhaleden sonra biyolojik yakınlığın hiçbir
kıymeti kalmaz, anne feryatları da fayda vermez.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
02.Temmuz.2018

Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem – Efendimiz
buyurdular:
“Kişi arkadaşının dîni üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin!”
[Tirmizî, Zühd, 45]

֍
03.Temmuz.2018

“Arzuladıklarınızı, sahip olmak istediklerinizi unutun!
Onlara sahip olmanız gerektiğini söyleyen kim ki?
Arzuladığınız şey, belki de içinde sizin mahvınızın tohumunu taşıyordur.”
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[Muhyiddin Şekûr]

֍

04.Temmuz.2018

“Hepimiz insanız, diyorlar. Hepimiz insan değiliz, hepimiz beşeriz. Aramızdan bazılarımız insandır.”
[İsmet Özel]

֍
06.Temmuz.2018

“Allah bir kuluna rahmet indireceği vakit, onun kalbinde
yer edinmiş olanlara da rahmet eder.”
[Muhyiddin İbn-i Arabî rh]

֍
07.Temmuz.2018

“Bir müslüman zâhirî günahlardan tiksinir; meselâ hınzır
etinden nefret duyar. Fakat bâtınî günahlara karşı gönlünü terbiye etmeyen gâfil insanlara; gıybet, yalan, kibir
vb. günahlardan tiksinti gelmez. Hâlbuki bunlar, en az
hınzır eti yemek kadar rezil ve çirkin günahlardır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
08.Temmuz.2018

“Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları
kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor.”
[Tolstoy]

֍
09.Temmuz.2018

Umudum her zaman bâkidir ama
Zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun.
[Abdurrahim Karakoç]

֍
10.Temmuz.2018

“Sizi övenlerden şeytandan kaçar gibi kaçın. Medih bekleyenler bedbaht insanlardır.”
[Süheyl Ünver]

֍
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11.Temmuz.2018

“Haset edenin huzuru, çabuk darılanın dostluğu ve yalancının yiğitliği olmaz.”
[Hz. Ali ra]

֍
23.Temmuz.2018

“Yaşayışıyla söyledikleri tutarsız, özü sözüne uymayan
gâfil kimselerin, başkalarını gafletten uyandıramayacağı
mâlumdur. Kendisi uyuyan biri, başkalarını nasıl uyandırabilir ki?!.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
24.Temmuz.2018

“Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır:
1. Şerden uzaklaşan izzete,
2. Kibirden uzaklaşan saygınlığa,
3. Cimrilikten uzaklaşan da şerefe.”
[Cafer-i Sâdık rh]

֍
25.Temmuz.2018

Zünnûn-ı Mısrî’ye, “Kalbini en güzel koruyan kimdir?”
diye sordular. “Diline en çok hâkim olandır.” buyurdu.
֍
26.Temmuz.2018

“Herkes kendi telefonunun bir karış ekranında tutsak.”
[Gökhan Özcan]

֍
27.Temmuz.2018

“Hak katından çıkacak kararların lehinize olmasını arzu
ediyorsanız O’nun taatına koşun. O’nun yolunda kulluğa
sabırla devam edin. Sana gereken O’nu sevmek ve bütün
işleri O’nun uğruna görmektir.”
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[Abdulkâdir Geylanî rh]

֍

28.Temmuz.2018

“Ey kardeşim! Sakın kendi başına bir şey yaptım zannetme!.. Bil ki; takvâ derecesine ulaşmışsan Allah seni ulaştırmış, maddî-mânevî bir şeye mazhar olmuşsan Allah
seni mazhar kılmıştır… İnsanların ve cinlerin ameli kadar amelin olsa bile «ben» demekten sakın! Zira Allah,
«benlik» iddiâsında bulunanları acziyet içerisinde bırakır.
Benlik dâvâsında isen maddî ve mânevî derecen düşer,
bunu unutma!”
[İbrahim Desûkî rh]

֍
29.Temmuz.2018

“Nefis çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Mütevazı ol,
büyüklük taslama. Kul ol, sultan olma.”
[Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rumî rh]

֍
30.Temmuz.2018

“Burası bir rüya... Sadece uyuyanlar burayı gerçek kabul eder. Sonrasında tıpkı şafağın doğuşu gibi ölüm gelir ve daha önce tasa olarak gördüğün her şeye gülerek
uyanırsın...”
[Mevlâna Celaleddin-i Rumî rh]

֍
30.Temmuz.2018

“Burası bir rüya... Sadece uyuyanlar burayı gerçek kabul eder. Sonrasında tıpkı şafağın doğuşu gibi ölüm gelir ve daha önce tasa olarak gördüğün her şeye gülerek
uyanırsın...”
[Mevlâna Celaleddin-i Rumî rh]

֍
02.Ağustos.2018

“KİTABIMIZ okunmakla “biten” bir kitap değil. Her tekrar yeni ufuklar açar, yeni hakikatler getirir.”
[Mustafa Kutlu]

֍
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03.Ağustos.2018

“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı
hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.”
[Haşr, 10]

֍
04.Ağustos.2018

“Nimete ta’zîm, nimeti lutfedene ta’zîm demektir...”
֍
05.Ağustos.2018

“Sözün en güzeline tâbi ol. O da Allah’ın kitabıdır. Onu
derin bir tefekkür ve tedebbür ile okumayı hiçbir zaman
ihmal etme. Böyle yaparsan okuduğun şeyi anlama nimetini Allâh Teâlâ’nın sana ihsan etmesi umulur.”
[Muhyiddin ibn Arabî rh]

֍
06.Ağustos.2018

“Daha ayıpsız bir hayat değil aradığımız şey, ayıpların
daha görünmez olduğu bir hayat!”
[Gökhan Özcan]

֍
07.Ağustos.2018

“Sabır, yardımı çağırır, insanı yükseltir. İnsanı azîz kılar.”
[Abdulkâdir Geylânî rh]

֍
08.Ağustos.2018

“Müslümanlık ince insanlık, tasavvuf ehli olmak ince
müslümanlıktır.”
֍
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09.Ağustos.2018

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Bu dünya hayâtı bir oyun ve eğlenmeden başka bir şey
değildir. Âhiret yurduna gelince; şüphe yok ki o, hayâtın
ta kendisidir, bunu bilmiş olsalardı.”
[Ankebût, 64]

֍
10.Ağustos.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Bolluk ve rahat içinde iken Allah’ı tanı ki zorluk ve sıkıntı zamanında O da seni tanısın.”
[Ahmed bin Hanbel]

֍
11.Ağustos.2018

“Nimet gelir ŞÜKREDER yaklaşırsın; sıkıntı gelir
SABREDER yaklaşırsın.”
֍
12.Ağustos.2018

“Tevfik Allah’tandır. Bereketi verecek Cenâb-ı Hak’tır.
Müslüman dâimâ nikbindir/ümitvardır. Aslâ bedbin/
ümitsiz değildir. Çünkü o dâimâ bilir ki gücü verecek
Cenâb-ı Hak’tır. Unutmamalıdır ki gayretlerimizde ihlâs ve takvâmız arttıkça, Cenâb-ı Hak da yardımını
artırmaktadır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
13.Ağustos.2018

“En büyük felâket sonsuz saadetten mahrum olmaktır.
En büyük saadet ise ruh zenginliğine ermektir. Bunun
için çok çalışmak ve tembel olmamak lâzımdır. Dünyayı
da ahireti de çalışanlar kazanır...”
[Abdülkadir Geylânî rh]

֍
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14.Ağustos.2018

“Âfiyet hallerinde kim Hakk’ı unutursa, sıkıntı ve zorluk
zamanlarında Allah onun duâsına icâbet etmez.”
[Hz. Hüseyin ra]

֍
15.Ağustos.2018

“O kadar çok şeyin sahibi olunca, korkmayı öğrendik;
oysa sahip olduklarımızdan vazgeçebilme becerisi kazanmaktır kulluk.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
16.Ağustos.2018

“İnsanlar, imtihan âlemi olan bu dünyada îmanlarının
kıvam bulması ve musibetlere sabırla Hakk’a yakınlık
kazanmak için de denenirler. Bu pencereden bakıldığında en büyük musibetler daima peygamberlere gelmiştir. Çünkü onların her biri, Hakk’a yakınlık ufkunda bir
sultandır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
19.Ağustos.2018

Savaştayken “Namazı sonra kılalım” diyenlere Hz. Ali
(ra)’ın cevabı:
“Uğruna savaştığımız değerleri ihmal ederek savaşmanın
hiçbir anlamı yoktur.”
֍
20.Ağustos.2018

Allahu Ekber
Allahu Ekber
Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber.
Allahu Ekber ve lillahi’l-hamd.
֍
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22.Ağustos.2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Kurban etlerini istediniz kadar yiyiniz, kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah’tan bekleyiniz. Şunu iyi
bilin ki, bu bayram günleri; yeme, içme ve Allah’ı zikretme günleridir.”
[Ebû Dâvud]

֍
23 Ağustos 2018

“Ey beşer, kalbinde her kim varsa hayrân olduğun. Şüphe
yok, ancak odur dünyâda kurbân olduğun! Şanlı tekbîrin ve hamdin dâimâ Allah ise der ki Seyrî: Şüphesizdir,
cân-ı cânân olduğun!”
[Seyrî M. Ali Eşmeli]

֍
25 Ağustos 2018

“Peygamber Efendimiz – sallâllâhu aleyhi ve sellem –
ümmetinin açlarını doyurmadan kendisini doyurmazdı.
Elindeki dünyalığı infak etmeden huzur içinde uyuyamazdı. Dertlilerin derdine derman olmak, açları doyurmak,
O’na öyle bir mânevî lezzet verirdi ki âdeta kendi açlığını
unuturdu.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
28 Ağustos 2018

Hikmet sahibi bir zâtâ; ‘’Doğru olsa bile hangi sözü söylemek çirkindir?’’ diye soruldu. O da: ‘İnsanın kendini
methetmesi’ diye cevapladı.
֍
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29 Ağustos 2018

“Kendimizi dâimâ muhâtabımızın yerine koyacağız. Biz
onun yerinde olsak kendimize nasıl davranılmasını istersek, biz de ona öyle davranacağız. Bize değer verilmesini
istiyorsak, biz de değer vereceğiz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
30 Ağustos 2018

“Kendini sıkıntıya sokacak sözü söyleme! Bu durumda
sükût daha iyidir. Güzel söz söyleyene, güzel cevap gelir. Gelişigüzel ve pervâsızca konuşan, istemediği şeyler
işitir. ‘Kötü söz insanı dinden, tatlı dil yılanı ininden çıkarır.’ demişlerdir.”
[Keykâvus bin İskender]

֍
31 Ağustos 2018

“İnsanların, darıldıktan sonra birbirlerinin ayıplarını ve
sırlarını söylemesi, münafıklık alâmetidir.”
[İmam Şafiî rh]

֍
1 Eylül 2018

“Sûfî, Hak’la mumelesi sıdk üzere, halkla muamelesi ise
ahlâk-ı hamîde uzere olan kimsedir.”
[İmam Subki rh]

֍
2 Eylül 2018

“Gölgende dinlenen insanlarla değil, gönlünde dinlendiğin insanlarla yola çık.”
[Gökhan Özcan]

֍
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3 Eylül 2018

Göğün altında niçin yoksulluk var?
Rabb’e ait olana ‘bizim’ dediğimiz için.
[Muhammed İkbal]

֍
4 Eylül 2018

“Yoksullaştığınız zaman sadaka veriniz ki, Allah da kendisiyle ticaret yapmışsınız gibi size bol rızık versin.”
[Hazret-i Ali ra]

֍
5 Eylül 2018

“Ey insan! Vefâsızlık, köpekler için bile bir kusur ve ayıptır. (Vefâsız bir sokak köpeğine îtibar edilmez. Sahibine
sadâkat gösteren bir köpek ise alâka görür.) O hâlde sen
bir insan olarak nasıl oluyor da [Rabbine] vefasızlık ve
nankörlük edebiliyorsun?!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
6 Eylül 2018

‘’Her şey çok olunca ucuzlar; edeb bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar.’’
[Şems-i Tebrizî rh]

֍
7 Eylül 2018

Hz. Ali’ye, “Efendimiz’e olan sevginiz nasıldır?” diye sorulur. Buyururlar ki; ‘’Rasûlullah’ı, susuz bir insanın suya
hasreti gibi severdik.”
֍
8 Eylül 2018

“Ümidini kestiğin şeyden hürsün. Tamah ettiğin şeyin
ise kölesisin.”
[Atâullah İskenderî rh]

֍
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9 Eylül 2018

“Bu dünyada bir nesneye
Yanar içim göynür özüm
Yiğit iken ölenlere
Gök ekini biçmiş gibi.”
[Yunus Emre rh]

֍
10 Eylül 2018

“Nefes aldığına şükret. Verdiğine de şükret. Şükür ettiğine de şükret.”
[Azîz Mahmûd Hüdâî rh]

֍
11 Eylül 2018

“Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme!
Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın
zedelenir.”
[Şeyh Edebali rh]

֍
12 Eylül 2018

“Allah herkese lâyık olduğu cevheri verdi. Eğer kedinin
kanadı olsaydı serçenin nesli tükenirdi.”
[Şeyh Sadi-i Şirâzî rh]

֍
13 Eylül 2018

“Ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, ilmin bir nihâyeti bulunmadığını unutmamalıyız. “Ben her şeyi biliyorum!..” demek, büyük bir zaaftır. Kim olursa olsun her
insan, bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
14 Eylül 2018

“Yolu doğru olanın yükü de ağır olurmuş.”
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[Muhyiddin Şekûr]

֍

15 Eylül 2018

“Malına cömert, sırrına cimri ol. Mal veren azîz, sır veren
zelîl olur.”
[Erzurumlu İbrahim Hakkı rh]

֍
16 Eylül 2018

“Kendini elmasla şereflenmiş, taşla aşağılanmış biliyorsan, sen Allah’la beraber değilsin.”
[Ferîdüddin-i Attâr rh]

֍
17 Eylül 2018

“Kimsenin senin yanında görünmesine güvenme.
Karşına geçmesi için bir adım, düşman olması için bir
lâfın yeter.”
[Şeyh Sâdi-i Şirâzî rh]

֍
18 Eylül 2018

“Bedenin şükrü: Allâh’ın verdiği güç ve kuvveti, O’nun
rızâsı yolunda her türlü hizmet, gayret ve ibadetlerde kullanabilmektir. Kalbin şükrü: Verdiği nîmetleri daima tefekkür etmek sûretiyle Cenâb-ı Hakk’ı aslâ unutmamaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
19 Eylül 2018

Cenâb-ı Hak buyurur: “Herhangi birinize ölüm gelip de;
«Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip sâlihlerden olsam!» demeden önce, size verdiğimiz rızıktan infâk edin!”
[el-Münâfikûn, 10]

֍
20 Eylül 2018

“Tevbe edip sâlih amellere sarılmak için, fırsat bu
fırsattır.”
֍
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21 Eylül 2018

“İnsanlar, imtihan âlemi olan bu dünyada îmanlarının
kıvam bulması ve musibetlere sabırla Hakk’a yakınlık
kazanmak için de denenirler. Bu pencereden bakıldığında en büyük musibetler daima peygamberlere gelmiştir. Çünkü onların her biri, Hakk’a yakınlık ufkunda bir
sultandır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
22 Eylül 2018

“Hepiniz kendi ayıplarınızın hamalısınız. Başkalarının
kusurlarını kınamayınız.”
[Şeyh Sadi-i Şirâzî rh]

֍
23 Eylül 2018

“Kul bir hata işleyeceği zaman kapılarını kapatır, perdeleri çeker, kullardan gizlenmeye çalışır. Hak Teâlâ ise
ona şöyle hitap eder:
-Ey Âdemoğlu! Beni, görenlerin en küçüğü yaptın!
Hâlbuki hepsinden önce Beni/Rabbini düşünmeliydin…”
[Abdulkâdir Geylânî rh]

֍
24 Eylül 2018

“Amellerin en zoru şu üçüdür: 1. İmkânı az iken verebilmek. 2. Yalnızken de takvâ üzere olmak. 3. Dâimâ doğru
söylemek.”
[İmâm Şâfiî rh]

֍
25 Eylül 2018

“Dağlara buğday serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç
demesinler…”
[Hz. Ömer ra]

֍
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26 Eylül 2018

“Bizler ancak ölümün yaklaştığını sezip omuzlarımızdaki
melekleri hatırlayınca hesapları düzeltmeye başlarız.”
[Meşa Selimoviç]

֍
27 Eylül 2018

“Oğlum! İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş; belki o zaman kalbin Rabbini görür”
[Hz. Muaz bin Cebel ra]

֍
28 Eylül 2018

“Bu dünyadan gidenler, ister köle, isterse padişah gibi
gitsinler, oradaki bütün sermayeleri, bu dünyadan ne
gönderdilerse odur…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29 Eylül 2018

Papağana “Hep aynı şeyi tekrar edip duruyorsun!” diyecek
olmuşlar, “Anladığınızdan bir emin olsam, hemen başka
konuya geçeceğim!” demiş.
֍
30 Eylül 2018

“Güneşin bile bir zerre sayıldığı kâinatta, kendini büyük
görmek, edebe uyar bir şey değil…”
[Şeyh Sadi-i Şirâzî rh]

֍
1 Ekim 2018

“Ey zavallı insan, gurura, benliğe kapılma! Kar gibi yağıp yeryüzünü kaplasan da güneşin varlığıyla yok olup
gidersin.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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2 Ekim 2018

“Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin dünyaya tapanların işi olmasın.”
[Hz. Ali ra]

֍
3 Ekim 2018

“Kâfirlerin, bâtıl ehlinin, fâsıkların, idlâl ve ifsâda memur
kötü insanların dünyevî refah ve saadetine bakıp aldanmamalı, onların hiçbir şeyine özenmemeliyiz. Vaktiyle
Kârun’un zenginlik ve ihtişâmına imrenenler, onun hazin
âkıbetini görünce yaptıklarına pişman oldular.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
4 Ekim 2018

“İnfak, başkasını sevindirmekle huzur bulmaktır.”
[Muhammed Hakîm-i Tirmizî rh]

֍
5 Ekim 2018

“Allah’ım! Hidâyetine sığındık, lütfûna geldik; kulluk edemedik affına geldik; mahcup etme bizi, boş çevirme kapından! Lütf u ihsânını eksik etme üzerimizden!”
֍
6 Ekim 2018

“Ateş yakacak bir şey bulamayacak sende; İşte İbrahim
olmak bu!”
[Sezai Karakoç]

֍
7 Ekim 2018

“İman kuvveti lafla ortaya atılacak bir şey değildir. O şeytanla karşılaştığın zaman belli olur. Kötülükler karşısında
sarsılmadan durabiliyorsan korkma iman kuvvetin var;
yoksa boş iddiaya yeltenme.”
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[Abdulkadir Geylânî rh]

֍

8 Ekim 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: “Gerçek
şudur ki kâfir bir iyilik yaptığı zaman, onun karşılığında
kendisine dünyalık bir nimet verilir. Mü’mine gelince,
Allah onun iyiliklerini âhirete saklar, dünyada da yaptığı
kulluğa göre ona rızık verir.”
[Müslim]

֍
9 Ekim 2018

“İbadetten zevk almamak ve huşû hâlini yakalayamamak; haram veya şüphelilerle karışık kazanç ve gıdânın,
ayrıca kalpteki dünya ihtirâsının neticesidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
10 Ekim 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim
mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem
yakmaz.”
[Tirmizî]

֍
11 Ekim 2018

“Allah’tan af ve âfiyet isteyiniz! Hiç kimseye, yakînden
[kat’î bir îmandan] sonra âfiyetten daha fazîletli bir şey
verilmemiştir.”
[Hazret-i Ebû Bekir ra]

֍
12 Ekim 2018

Ariflerden birine; “İbadet nedir” diye sordular. O da
“İbadet, Allah’ın razı olduğu şeyi yapmaktır.” dedi. “Peki
ya kulluk nedir” diye sordular. O da “Allah’ın yaptığı
şeye râzı olmaktır.” diye cevap verdi.
֍
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13 Ekim 2018

“Mü’min, dış düşmana karşı cihâda hazır olmak için, evvelâ iç düşmana karşı mücâhedesinde muvaffak olmak
zorundadır. Nefse ve şeytana karşı takvâ zırhına bürünerek mânevî cihâdı kazanmadan, dış düşmana karşı gerçek bir zafer beklemek, beyhûdedir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
14 Ekim 2018

“İnsan her şeye içinden bakıyor, içinde iyilik varsa iyiyi,
kötülük varsa kötüyü görüyor. Gözler kalbin emrinde o
halde... Kalp nereden bakarsa göz oradan görüyor.”
[Gökhan Özcan]

֍
15 Ekim 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: “Bir
mü’minin diğer bir mü’mine gıyâbında yaptığı duâdan
daha çabuk kabûl edilen hiçbir duâ yoktur.”
[Tirmizî]

֍
16 Ekim 2018

“Hased edenin huzuru, çabuk darılanın dostluğu ve yalancının
yiğitliği olmaz.”
[Hz. Ali ra]

֍
17 Ekim 2018

“Öyle insanlar gördüm ki, kusursuz idiler ama başka insanların kusurları hakkında konuşuyorlardı. Allah da onları kusurlu kıldı!
Öyle insanlar da gördüm ki, kendi kusurları vardı ama
diğer insanların kusurları hakkında sustular. Allah da onların kusurlarını gizledi.”
[Hasan el-Basrî rh]
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֍

18 Ekim 2018

“Kalpte yer etmiş bir kibri kazımak, dağları iğne ile kazmaktan daha zordur.”
[Ebû Hâşim es-Sûfî rh]

֍
19 Ekim 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allâh’tan yardım görüp rızıklandığınızdan şüpheniz
olmasın.”
[Ebû Dâvûd]

֍
20 Ekim 2018

“Yoklukta şaşırmayan, varlıkta şımarmayan insanlar ne
kadar kıymetlidir.”
[İbrahim Tenekeci]

֍
21 Ekim 2018

“Derdime vâkıf değil cânân beni handân bilir, Hakkı vardır şâd olanlar herkesi şâdân bilir, Söylesem te’siri yok
sussam gönül râzı değil, Çektiğim âlâmı bir ben bir de
Allah’ım bilir.”
[Muhammed Fuzûlî]

֍
22 Ekim 2018

“Kendini bilmek, şu soruların cevabını bulmak demektir:
“Niçin yaratıldın? Niçin dünyaya geldin? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Dünyadan yolculuğun nereye? Âkıbetin
ne olacak? Mahşerdeki hesaba hazır mısın? Âhiretin için
ne hazırladın?..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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23 Ekim 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: “Kimin
niyeti âhiret olursa Allah onun işini derleyip toplar kalbine
kanâat verir. Dünya onun ardından kerhen de olsa gelir.
Kimin niyeti sadece dünya olursa Allah onun işini bozup
alnına da fakirlik damgası vurur. Dünyadan da Allah’ın
takdir ve taksiminden başka bir şey elde edemez.”
[İbn Mâce]

֍
24 Ekim 2018

“Herkes nasihat dinlemeye muhtaç ve hatta mecburdur.
Dost nasihatine kulak tıkayanlar, musibetin nasihatini
mecbûren dinlerler! Ama geç kalmış olarak.”
[Kadir Mısıroğlu]

֍
25 Ekim 2018

“Mü’min, nefsiyle olan mücadelesini sadece belli cephelerde değil ancak bütün cephelerde sürdürürse felâha
kavuşabilir. Yani îmandan ibadetlere kadar, hayatımızın
temelini oluşturan her meselede takvâ ölçüleri içinde yaşamak zarurîdir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
26 Ekim 2018

Hazret-i Aişe’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem – sallâllahu aleyhi ve sellem – kendilerine bir hasta getirildiğinde
şöyle duâ ederlerdi:
“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü
şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”
[Buhârî, Müslim]

֍
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31 Ekim 2018

Hak Teala buyuruyor: “Hastalandığım zaman bana şifa
veren O’dur.”
[Şuara, 80]

֍
1 Kasım 2018

“Eve döndüğünde, seni bekleyen bir eşin, sofrada ekmeğin, sıcak çorban, kaşığı tutacak elin, hazmedecek
miden var diye Elhamdulillah dedin, Rabbine şükrettin
mi? Yemek yerken, nefes alırken, evlâdına bakarken
Rabbinin ihsanını hatırla! Bir gün bu nimetlerin yok olacağını unutma!”
[İhsan Şenocak]

֍
2 Kasım 2018

Cennete göre dünyâ varlığı cidden bir hiçtir!
Rû’yetüllaha bir kere ersen, Cennet bir hiçtir!
Vakti nakid bil, Allah’a dayan, hikmete râm ol!
Eğri yürürsen, yan gelip yatsan, ömrün bir hiçtir.
[İlhan Armutçuoğlu]

֍
3 Kasım 2018

“İyiliğe ve kötülüğe çabuk sevinme ve üzülme! Zira bu, çocukların işidir. Olmayacak şey için hayallere kapılma, yani
olur olmaz şey için gönül dünyana zarar verme! Çünkü akıllı kişiler, esen her rüzgâra îtibar etmezler.”
[Keykâvus bin İskender]

֍
4 Kasım 2018

“Günümüz musibetlerinin en büyüklerinden biri, günah ve gafletlerin her yanı kaplamasına rağmen, emr-i
bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münkerin, yani tebliğ, irşad ve
îkaz gayretlerinin âdeta terk edilmiş olmasıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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5 Kasım 2018

Aşk ehli nerede, muhabbet şehri boş kaldı deme
Cihan Şems-i Tebrizi güneşi ile dolu, isteklisi nerede?
[Hoca Ubeydullah Ahrâr rh]

֍
6 Kasım 2018

“Ey oğlum! Arkadaşlık yaptığın, ziyaretine gittiğin kimse
iyi ahlâk sahibi olsun. Kötü ahlâkı olanlarla arkadaşlık
etme, onlarla görüşme. Çünkü onlar, suyu olmayan çöl,
dalları yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen topraktırlar.”
[İmam Cafer-i Sâdık rh]

֍
7 Kasım 2018

“İki hâlde kendinizi çok sakınınız: Söz söylerken ve yemek yerken.”
[Hoca Ali Râmitenî rh]

֍
8 Kasım 2018

Rasûlullah sallâllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
“Ölümünden sonra ölünün derecesi yükseltilir. Ölü der
ki: Ey Rabbim! Bu [güzel] şey de nedir? Ona: Çocuğun
senin için istiğfar etti, denir.”
[İbn Mâce]

֍
9 Kasım 2018

“İlahî! İnsanları incittiğim zaman beni görür görmez yollarını değiştiriyorlar. Seni o kadar incittiğimiz hâlde Sen
yine bizimle berabersin.”
[Ebu’l-Hasan Harakânî rh]

֍
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10 Kasım 2018

“Hiç kimse, hiçbir zaman, acizliğinin şuurunda olduğu zamanki kadar güçlü olamaz, çünkü orası sonsuz kudret sahibi olana teslimiyetin kapısıdır.”
[Gökhan Özcan]

֍
11 Kasım 2018

“Günümüzün en büyük musibetlerinden biri, israf ve
marka hastalığıdır. Şöhret budalalığı hâlinde eşya ile gururlanma iptilâsıdır. Aynı eşyanın sırf marka yüzünden
çok pahalı şekilde satın alınması ve bununla güç gösterisi
yapılması, israf çılgınlığıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
12 Kasım 2018

“Ey dîn kardeşlerimiz! Hepimizin üzerine en önce gereken şey, îtikadımızı Kitab ve Sünnet’e göre doğrultmaktır. Bid’at ve dalâlet ehli, kendi bâtıl hüküm ve îtikadlarını
Kitab ve Sünnet’e uygun zannederler. Hâlbuki onların
îtikadları hak ve hakîkatten fersah fersah uzaktır.”
[İmam-ı Rabbânî rh]

֍
13 Kasım 2018

“Kur’ân, kendisiyle amel edilmek üzere inzâl buyruldu.
İnsanlar ise onun sadece okunmasını amel edindiler!”
[Fudayl bin Iyaz rh]

֍
14 Kasım 2018

Günler gelip geçmekteler
Kuşlar gibi uçmaktalar.
[Azîz Mahmud Hüdayi rh]

֍
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15 Kasım 2018

Sağ u solu gözler idim
Ben dost yüzün görsem deyu
Ben taşrada arar iken
Ol cân içinde cân imiş.
[Niyâzî Mısrî rh]

֍
16 Kasım 2018

“Kendimizde bulunduğunu düşündüğümüz fazîletlerin belki
de daha üstünü, küçük gördüğümüz nice kimsede de mevcut olabilir. Bu sebeple Allâh’ın kullarını hor görmek, hakîkatte kendimizi küçülten yanlış bir davranıştır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
17 Kasım 2018

“Allah Teâlâ sizi dünyaya temiz olarak getirdi. Siz de
O’nun huzuruna kirli olarak gitmeyiniz.”
[Ebu’l-Hasan Harakânî rh]

֍
18 Kasım 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İstişare olunan kimse emîn [kendisine güvenilen] bir
kimse olmalıdır.”
[Tirmizî, Ebû Davud]

֍
19 Kasım 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Nefsim yed-i kudretinde olan Allahu zü’l-Celâl’e yemin
ederim ki hiç biriniz, ben ona babasından, evlâdından
ve bütün halktan daha sevgili olmadıkça [kâmil manada]
iman etmiş olmaz.”
[Buhârî]

֍
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20 Kasım 2018

ALLAHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN VE ALÂ ÂLİHÎ VE SAHBİHÎ VE BÂRİK VE
SELLİM.
֍
21 Kasım 2018

Hak Teâla buyuruyor: “… Şükreden, ancak kendisi için
şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allâh hiçbir
şeye muhtaç değildir, her türlü hamde lâyıktır.”
[Lokmân, 12]

֍
22 Kasım 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili
doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.”
[Müsned-i Ahmed b. Hanbel]

֍
23 Kasım 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: “…Kul
başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini
ziyâdeleştirir…”
[Müslim]

֍
24 Kasım 2018

“VAKİT KILIÇTIR!”
֍
25 Kasım 2018

“Tasavvuf, vakti en değerli olan şeye sarfetmektir.”
[Ebû Saîd Ebu’l-Hayr rh]

֍
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26 Kasım 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Kime dua kapısı açılırsa, ona rahmet kapıları açılır.
Allah’ın en çok sevdiği şey, kendisinden âfiyet istenilmesidir. Dua, inen ve inmeyen [belâlara karşı] faydalı olur.
Onun için ey Allah’ın kulları, duaya sarılınız.”
[Tirmizî]

֍
27 Kasım 2018

“Doğruyu aramaya üşeniyor, yanlış yapmaktan usanmıyorsun; hayatın elbette açık unutulmuş bir musluk gibi
boşa akıp gidecek..!”
[Gökhan özcan]

֍
28 Kasım 2018

“Ne mutlu o mü’minlere ki, Allah ve Rasûlü’nün muhabbetini her şeyin üstünde tutarlar ve yabânî bahçelerin
sahte çiçeklerine aldanmazlar!..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29 Kasım 2018

Kim umar senden vefâyı,
Yalan dünyâ değil misin?
Muhammedü’l-Mustafâ’yı
Alan dünyâ değil misin?
֍
1 Aralık 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Aman gece kalkmaya gayret edin! Çünkü o sizden önceki
sâlih kimselerin âdetidir. Şüphesiz gece ibadete kalkmak,
Allah’a yakınlıktır. [Bu ibadet] günahlardan alıkoyar, hatalara keffâret olur ve bedenden dertleri giderir.”
[Tirmizî]
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֍

2 Aralık 2018

“Şeriatsız tarîkat, şeytan icâdıdır.”
[Ahmed Yesevî rh]

֍
3 Aralık 2018

“Kitap insana, insan da kitaba benzer. Bazı kitapların
kapağı çekici, içi boş; bazısının da dış görünüşü sevimsiz
fakat muhtevası sürükleyicidir. Kimi insanlar görüntüleri
itibariyle çok önemli bir adam intibaını verir, lâkin konuşulduğunda özünün de, sözünün de boş olduğu anlaşılır.”
[İhsan Şenocak]

֍
4 Aralık 2018

Hak Teâlâ buyurur:
“Mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve Rasulüne
îman ettikten sonra şüpheye sapmayıp Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla savaşırlar. İşte onlar [îmanlarında]
sâdık olanların tâ kendileridir.”
[Hucurât, 15]

֍
5 Aralık 2018

“Saatimiz çalışıyor ama kalbimiz durmuş. Çalışmıyor. Kalbin sesini duyamıyoruz.”
[Mustafa Kutlu]

֍
6 Aralık 2018

“Yazık sana ki Kur’ân’ı ezberliyorsun da onunla amel
etmiyorsun! Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in
yolunu, ahlâkını, hadîs-i şerîflerini ezberliyorsun, fakat
onlara uymuyorsun!.. Niçin böyle hareket ediyorsun?!
Niçin halka nasihat ediyor, fakat kendin yapmıyorsun?!
Niçin onları haramlardan men ediyor, fakat kendin
kaçınmıyorsun?!.”
[Abdülkâdir Geylânî rh]

֍
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7 Aralık 2018

“Her kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar,
Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehidler ve sâlih kimselerle beraberdirler. Bunlar ne
güzel arkadaşlardır.”
[Nisâ sûresi, 69]

֍
8 Aralık 2018

“Hem gönlümüzde hem de günlük yaşantımızda kimlere
muhabbet ettiğimiz ve kimlerle birlikte olduğumuz, sırat-ı
müstakîm üzere olup olmadığımızın ispatıdır.”
[Rabia Brodbeck]

֍
9 Aralık 2018

“Bir kardeşinizin yoldan çıktığını, günaha saplandığını
gördüğünüzde, onu doğru yola getirmeye, Allâh’ın affından ümitvâr olmasını sağlamaya çalışınız. Tevbe nasîb
etmesi için Allâh’a duâ ediniz. Kendisine bedduâ ederek
aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız.”
[Hz. Ömer ra]

֍
10 Aralık 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Âhirete göre dünya, sizden birinizin parmağını denize
daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir
su ile döndüğüne baksın.”
[Müslim]

֍
11 Aralık 2018

“Gaflete dalmadan hazırlanan ve Allah Teâlâ’yı düşünerek yenen helâl ve hâlis yiyeceklerden, hayır [feyz ve
rûhâniyet] meydana gelir.”
[Şâh-ı Nakşbend rh]
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֍

12 Aralık 2018

“Hissedebilmek büyük lütuf. Başkalarının ıstırabından
yüz çevirdiğimiz her seferinde, kalp ölüyor. Yaşamak
için iyiliğe, iyilik erlerine, diri kalplere tutunalım.”
[Kemal Sayar]

֍
13 Aralık 2018

“Dere kenarına çeşme yapmak kolaydır. Herkes yapabilir. Asıl kıymetlisi, dağ başlarına, tenha yerlere ve ihtiyaç duyulan bölgelere çeşme yapmaktır. Yani zora talip
olmak. Biliyoruz ki, o çeşmeyi çok az insan görecek.
Gösteriş ile iş arasındaki fark.”
[İbrahim Tenekeci]

֍
14 Aralık 2018

“Öyle faziletli bir hayat yaşa ki, vefat ettiğin zaman, insanlar; ‘BİR GÜNEŞ BATTI, BİR YILDIZ KAYDI.’ Diye
seni rahmet ile yâd etsin.”
[Sâdi-i Şirâzî rh]

֍
15 Aralık 2018

“Masivâ muhabbetin neyler senin kalbinde
Lâyık mı bu kim Kâbe’ye puthane desinler.”
[Şeyhülislâm Yahya Efendi rh]

֍
16 Aralık 2018

“Sakın sen kûy-ı cânânı uzakdur sanma ey Mecnûn
SEHER yola giren âşık gece Leylâ’da akşamlar.”
[Belîğ]

֍
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17 Aralık 2018

“Düşünmek îcâb eder ki; “–Ben sağlamım, falanca niye
hasta? Ben varlıklıyım, filân şahıs niye muhtaç?..” Cevap
olarak demeliyiz ki; “–Allah Teâlâ onu bana emânet
etti…” İşte İslâmî şuur; bu diğergâmlık ve mes’ûliyet ufkunu gerektirir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
18 Aralık 2018

“Sözün özü: Maddî ordularınız ne kadar güçlü olursa olsun, gece ordularınız, manevî ordularınız, ilim, fikir, zikir, sanat ve ahlâk ordularınız yoksa, çürümekten ve yok
olmaktan kurtulamazsınız.”
[Yusuf Kaplan]

֍
19 Aralık 2018

“Tasavvuf insanları dünyadan çekip alma mesleği değil,
dünyanın insana hükmetmesine mani olma mesleğidir..”
[Ebubekir Sifil]

֍
20 Aralık 2018

“Kul, şükür veya nankörlükten hangisini tercih ederse etsin, Cenâb-ı Hakk’a ne bir fayda ne de bir zarar verebilir.
Fakat kendisi gerek dünya hayatında, gerekse kabirde,
kıyamette, hesap gününde velhâsıl ebedî hayatta, bu tercihinin karşılığını mutlaka görür.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
21 Aralık 2018

“Sözü Hak’tan işit. Bunu yapamazsan ehl-i hakikatten
işit. “
[Seyyid Burhaneddin Tirmizî rh]

֍
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22 Aralık 2018

“Belki dünyayı kökten değiştiremiyoruz ama yaralı bir
ruha, dertli bir başa teselli olduğumuz her seferinde dünyayı azıcık daha güzelleştiriyoruz. Bir ruhun diğerine dokunduğu an, hayatın mucizesidir.”
[Kemal Sayar]

֍
23 Aralık 2018

“Sana görünmeyen şeyleri gözlemektense [yani gaybî hakikatleri bilmeye çalışmaktansa] içinde saklı olan ayıpları
öğrenmeye çalışman daha hayırlıdır.”
[İbn Atâullah el-İskenderî rh]

֍
24 Aralık 2018

“Tam sûfîlik başka bir hâldir. Sadece renk sarartmakla,
omuz eğip boyun bükmekle, geçmiş büyüklerin hikayesini dil gürültüsü ile anlatmakla, yalnız tesbih dolaştırmakla
o hâle ulaşılmaz. Ancak SÂDIK bir kalble Allah’ı aramakla o hâle ulaşırsın.”
[Abdulkâdir Geylânî rh]

֍
25 Aralık 2018

“Servetini ayağının altında tut!.. Onu kafanda taşırsan secdeye varmakta güçlük çekersin.”
[Kadir Mısıroğlu]

֍
26 Aralık 2018

“Nasihat veren kimse, kendini sanatkâr bir tamirci gibi
düşünmelidir. Tamirciye eşyanın bozuğu gelir. Eşya bozulmamış olsa veya tamirciye getirilmese o, mesleğini
icra edemez. Bu yüzden bozulan eşyalar, tamirci için
bir nimettir. Tamircinin mahâreti, tamir ettiği eşya ile
ölçülür.
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Aynı şekilde günahlarla zedelenmiş insanlar da nasihat ve irşadlarına muhtaç oldukları gönül dergâhlarına
koşarlar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
27 Aralık 2018

Ey katreyi ummân eden
Ey nutfeyi insân eden
Ey derdlere dermân eden
Senden meded Senden meded!
[Azîz Mahmûd Hüdâyî rh]

֍
28 Aralık 2018

“Her imkân bir imtihan, her imtihan bir imkândır.”
Rabbimizden niyazımız odur ki, bizi varlıkta da darlıkta da şükreden
kullarından eylesin.
֍
29 Aralık 2018

“Âkîl oldur gelmeye dünyâ metâ’ından gurûr, Müddet-i
devr-i felek bir demdir âdem bir nefes.”
[Bâkî]

֍
30 Aralık 2018

Kalp sırrına erenler neler yaparlar, bilir misin?
Kızmazlar, küsmezler…
Kırmazlar, kırılmazlar…
Her şeyde bir güzellik bulurlar…
Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler; Rabb’inden bilirler.
Herşeyi O’ndan umar, O’ndan beklerler.
Ve susarlar! Susarak konuşurlar…
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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31 Aralık 2018

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allâh Teâlâ ilmi, kullarının sadırlarından silmek suretiyle değil, âlimlerin ruhunu kabzetmek suretiyle kaldırır.
Nihayet hiçbir âlim kalmayınca halk kendilerine cahil
bir takım kimseleri önder edinirler. Bunlara öte beri sorulur. Onlar da ilimleri olmadığı hâlde fetva verirler de
hem kendileri dalâlete düşerler, hem de halkı dalâlete
düşürürler.”
[Buharî]

֍
1 Ocak 2019

Ey Rabbimiz! Buyurduğun üzere;
“… içimizden birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helâk mı edeceksin? Bu, sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de
doğruya iletirsin. Sen, bizim velimizsin. Artık bizi bağışla
ve bize acı. Sen, bağışlayanların en hayırlısısın”
[A’râf sûresi, 155]

֍
1 Ocak 2019

Allahümme’ğfir ümmete Muhammed
Allahümme’rham ümmete Muhammedin rahmeten âmmeh Allahümme aslih ümmete Muhammed...
֍
2 Ocak 2019

“Kalbin düzelmesi amelin düzelmesi ile; amelin düzelmesi ise niyetin düzelmesi ile mümkündür.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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3 Ocak 2019

Gölgesinde otur amma
Yaprak senden incinmesin.
Temizlen de gir mezara
Toprak senden incinmesin.
[Abdurahim Karakoç]

֍
4 Ocak 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
buyurdular:
“Ey Kâbe! Sen ne büyüksün! Senin şanın ne yücedir.
Fakat mü’minin Allah katındaki hürmeti, senden daha
yücedir.”
[Tirmizî, Birr, 85]

֍
5 Ocak 2019

Hevâya düşdün ey dîl meclis-i takvâya gelmezsin
Gözün aç gâfil olma bir dahî dünyâya gelmezsin.
[Lâedrî]

֍
6 Ocak 2019

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Suçlular, Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp,
“Rabbimiz! [Gerçeği] gördük ve işittik. Artık şimdi bizi
[dünyaya] döndür ki, salih amel işleyelim. Biz artık kesin
olarak inanmaktayız” dedikleri vakit, [onları] bir görsen!”
[Secde sûresi 12]

֍
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7 Ocak 2019

“Bir cenaze ile karşılaştığımızda bizi korkutur; fakat bizden uzaklaştığı zaman yine oyun ve eğlenceye dalarız.
Tıpkı bir sürüye hücum eden kurttan sürünün ürkmesi
gibi. Kurt, içlerinden bir koyun alıp gidince diğerleri yine
[sanki hiçbir şey olmamış gibi] yayılmaya devam ederler.”
[Cerîr b. Atiyye]

֍
8 Ocak 2019

Hidâyet senden olmazsa dirâyet n’eylesin yâ Rab
Arabca bilse de Bû Cehl’e âyet n’eylesin yâ Rab!
[Mu’allim Cûdî]

֍
9 Ocak 2019

Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadı
Ben “ben”i terkeyledim, gördüm ki ağyâr kalmadı.
[Niyâzî-i Mısrî rh]

֍
10 Ocak 2019

“Kendi günahını küçük gören kişi, başkasının küçük günahını büyük görür. Başkasının günahını küçük gören
ise, kendi günahını büyük görür.”
[İmam Cafer-i Sâdık rh]

֍
12 Ocak 2019

“Allah’a karşı en azından, hiç olmazsa şu husûsa dikkat
ediniz: O’nun nimetini O’na isyâna âlet etmeyiniz.”
[Hazret-i Ali ra]

֍
13 Ocak 2019

“Nasihat dinle: Uzağı gören insanlar kimsenin gönlüne
kin tohumu ekmezler.”
[Şeyh Sadi-i Şirâzî rh]

֍
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14 Ocak 2019

“İnsan yaptığı seçimlerdir. Dünyayı değiştirmek için ne
yapıyorsun, nasıl davranıyorsun? Sarp yokuşu tırmanmaya talip misin?”
[Kemal Sayar]

֍
15 Ocak 2019

“Mesele ne yaptığınızdan çok nasıl olduğunuz meselesidir. Biz bir şey yapma üzerine aşırı odaklanıyoruz. İlla bir
şeyler yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Halbu ki,
ne yapıldığından çok, NASIL OLUNDUĞU önemlidir.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
16 Ocak 2019

“[Ya Rabbî! Kulların] diriltilecekleri gün beni utandırma!
O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış
bir kalp ile gelen başka.”
[Şuarâ sûresi, 87-89]

֍
17 Ocak 2019

Âdeme müşkil değil mâl ü menâl eksikliği
Müşkil oldur ki ola fazl u kemâl eksikliği
[Bağdatlı Rûhî]

֍
18 Ocak 2019

Gül gülse dâim, ağlasa bülbül aceb değil
Zîrâ kimine ağla demişler kimine gül!
[Bâkî]

֍
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19 Ocak 2019

“[Din] kardeşinin, senin hakkında hoşuna gitmeyecek bir
sözü sana ulaştığında üzülme! İşin aslı onun dediği gibiyse, bu üzücü söz, âhirette göreceğin bir cezâya kefâret
olur. Yani o cezâ, daha bu dünyada iken sana verilmiş
olur. Öyle değilse, hiçbir şey yapmadan, bu söz sebebiyle
bir hasene kazanmış olursun.”
[İmam Cafer-i Sâdık rh]

֍
20 Ocak 2019

“Sütçünün biri süte su katardı. Birgün bir sel geldi ve
koyunları telef etti. Sütçü ağlayarak şunları söyledi:
Damlalar birikti ve sele dönüştü. “
[İbnu’l-Cevzî rh]

֍
21 Ocak 2019

“Akıl fukara olunca dil ukalâ olurmuş!”
֍
22 Ocak 2019

“Sabır acıdır, lâkin meyvesi çok tatlıdır. Bu dünyada
Allah rızâsı için birtakım meşakkat ve sıkıntılara sabırla
tahammül edenler, bunun Allah katındaki mükâfâtını bilselerdi, onları zahmet ve külfet olarak değil; birer nîmet,
lezzet ve saâdet vesîlesi olarak görürlerdi.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
23 Ocak 2019

Şu meydâna niçindir bu geliş etdinse ger tahkîk
Bütün ef’âlini eyle Kitâb’a Sünnet’e tatbîk
Gönül yıkma gönül yap cins ü mezheb etmeyip tefrîk.
Sakın bir dîdeyi ağlatma handân olmak istersen
Dokunma hâtır-ı mûra Süleymân olmak istersen.”
[Fennî]

֍
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24 Ocak 2019

“Nasihat veren kimse, kendini sanatkâr bir tamirci gibi
düşünmelidir. Tamirciye eşyanın bozuğu gelir. Eşya bozulmamış olsa veya tamirciye getirilmese o, mesleğini
icra edemez. Bu yüzden bozulan eşyalar, tamirci için bir
nimettir. Tamircinin mahâreti, tamir ettiği eşya ile ölçülür. Aynı şekilde günahlarla zedelenmiş insanlar da nasihat ve irşadlarına muhtaç oldukları gönül dergâhlarına
koşarlar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
25 Ocak 2019

«Ey Rabbimiz, Senin indirdiğin [o Kitab’a] inandık, o
Peygamber’e de tâbi’ olduk. Artık bizi [birliğini ve peygamberlerini tanıyan] şâhidlerle beraber yaz.»
[Âl-i İmran, 53]

֍
26 Ocak 2019

“Kanunî devrinde yaşasaydık cihad sevabı almak için 6
ay at sırtında gidip harp etmemiz gerekirdi. Bugün sadece mahallende veya evinde birine namaz kılmayı öğretsen, Kur’ân okumayı öğretsen cihad sevabı alırsın.
“Büyük işler” peşinde koşarken aslolanı, “Küçük işler”i
ihmâl etmeyin.”
[Kadir Mısıroğlu]

֍
27 Ocak 2019

Hz. Aişe radıyallâhu anhâ validemize; “Bir insan ne zaman kötü olur?” diye sual edildi.
“KENDİSİNİ İYİ SANINCA” diye cevap verdiler.
֍
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28 Ocak 2019

“Ahlâkın yolu, en çok nefs muhasebesinden/kendimizi sorgulayabilmekten geçiyor, yani kusurlarımızla
yüzleşmekten.”
[Kemal Sayar]

֍
29 Ocak 2019

“Mal ile beden, kar gibi erir, gider. Fakat onlar, Allah
yolunda harcanırsa, Allah onlara alıcı olur. Kur’ân’da;
«Allah, Cennet karşılığında mü’minlerden canlarını ve
mallarını satın aldı…» [et-Tevbe, 111] buyrulmuştur.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
30 Ocak 2019

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdına, ne de evlâdın babasına hiçbir fayda sağlayamayacağı günden korkun. Bilin ki, Allâh’ın verdiği
söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o
aldatıcı şeytan, Allah hakkında [O’nun affına güvendirerek] sizi kandırmasın.”
[Lokmân, 33]

֍
31 Ocak 2019

–Babam beni üç şeyle terbiye etti. Bana dedi ki:
– Oğlum! Kötü arkadaşla beraber olan, selâmette olmaz.
– Kötü yerlere girip çıkan, töhmet altında kalır.
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– Diline sahip olmayan, pişman olur!
[İmam Câfer-i Sâdık rh]

֍
1 Şubat 2019

“Nasıl ki bir radyonun frekansı tam ayarlanmadığında
net bir ses gelmez ise, kalp de böyledir. Yanlış hisler,
Hak ve hakikate göre ayarlanmamış duygular, insanı
gaflete, neticede yanlış davranışlara meylettirir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
2 Şubat 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibâret bile olsa,
hiçbir iyiliği küçümseme.”
[Müslim]

֍
3 Şubat 2019

“Bizim kurtuluşumuz, selâmet ve saâdetimiz, her hâlükârda, yani her nefeste, her adımda, her türlü hâl ve hareketimizde Rasûl-i Ekrem Efendimiz Hazretleri’ne tam
olarak uymak, O’nun boyasına boyanmak, O’nun ahlâkı
ile ahlâklanmak, O’nun Sünnet-i Muhammediyye’sinden
kat’iyyen ayrılmamaya çalışmakla mümkündür.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
4 Şubat 2019

“Nefs, rûhun bineğidir. Eğer insan, nefsin dizginlerini salıverir ve onun gittiği istikâmete kendini bırakırsa helâk
olması mukadderdir. [Bazı Hint dinlerinde ve mistik felsefelerde yapıldığı gibi] şâyet onu öldürmeye çalışırsa, bu
sefer de hakîkat yolunda bineksiz kalır.
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O hâlde nefsinin dizginlerini elinde tut ve bineğinden istifade et!”
[İmâm Gazâlî rh]

֍
5 Şubat 2019

“İnsanların kusurlarını en çok dillendirip büyütenler, kendi yaşayışlarında o kusurları en çok işleyenlerdir.”
[İbn Hazm]

֍
6 Şubat 2019

“Dervişin biri bir Sûfi’ye; ‘Allah’ı nerede arayayım’ diye
sorar. Sûfi dervişe der ki: ‘Nerede aradın da bulamadın
ki? Şayet arama yoluna içtenlikle bir tek adım atacak
olsan, nereye baksan O’nu görürsün.”
[Feridüddîn Attâr rh]

֍
7 Şubat 2019

Bir demir dağı delip boynuna almak gibidir
Her kişi âşık olurdu eğer âsân olsa!
[Taşlıcalı Yahyâ]

֍
8 Şubat 2019

Minnet Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur
Bâkî kalır sahîfe-i âlemde adımız.
[Bâkî]

֍
9 Şubat 2019

“Gerçek tevâzu, başkalarının önünde kendini küçültmek
değil, kendinden bahsedecek bir sebep bulamamak, hatta kendini unutmaktır.”
[Kemal Sayar]

֍
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10 Şubat 2019

“İbn Arabî’ye göre ‘KELİME’, Arapça ‘YARA İZİ’ demektir. Ağzımızdan çıkan kelimeler muhatabımızda iz
bırakır, yara açar.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
11 Şubat 2019

“Allah katında kulların mahrûmiyetine sabep olan günahların birisi hatta birincisi, kendinde bir varlık görmek,
yani enaniyettir.”
[Muhammed Es’ad Erbilî rh]

֍
12 Şubat 2019

“İstikâmet sahibi, dağ gibi müstakîm olmalıdır. Çünkü
dağın dört alâmeti vardır:
1. Sıcaktan erimez,
2. Soğuktan donmaz,
3. Rüzgârdan devrilmez,
4. Sel alıp götürmez.”
[Mahmud Sami Ramazanoğlu rh]

֍
13 Şubat 2019

“Bütün düşmanlar iyilik edince dostluğa döner, fakat nefs
aslâ dost olmaz! Ona ne kadar iyilik edersen et, o daha
çok azar ve azılı düşman olur, onunla cihad ve mücâdele
de gittikçe zorlaşır. Bu sebeple nefisle cihad, en büyük
harptir ve bu hepimize farz-ı ayndır.”
[Mahmud Sami Ramazanoğlu rh]

֍
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14 Şubat 2019

“Ey birâder! Vakit âhir zamandır. Din zayıflamış, Sünnet
terk edilmiş, bid’atler ise her tarafa yayılmıştır. Böyle karanlık bir devirde, en mühim şey olan ak idi ve diğer dînî
ilimleri tahsil etmeye gayret eylemek zarurîdir.”
[Mahmud Sami Ramazanoğlu rh]

֍
15 Şubat 2019

“Akıllı olana yakışan, dünyanın çer-çöpüyle uğraşarak
kendini yormamaktır. Zira rızık taksîm edilmiştir. Hiç kimse, kendisine ayrılan rızıktan fazlasına ulaşamayacaktır.”
[Mahmud Sami Ranazanoğlu rh]

֍
16 Şubat 2019

“Allah’ın dostu olup nefsin hasmı olmak gerekir; nefsin
dostu olup Allah’ın hasmı olmak değil.”
[Zünnûn-i Mısrî rh]

֍
17 Şubat 2019

“Bir insanın sözlerinden sadakatini, davranışlarından ihlâsını, geride bıraktıklarından da başarısını anlarsınız.”
[Abdullah Sert]

֍
18 Şubat 2019

“Gerçek bir tevbe; irâdesiz dönüş olan ölüm gelmeden evvel, irâdeli olarak Allâh’a dönmek, O’nun emir
ve nehiylerine tam bir teslîmiyetle, cân u gönülden râm
olmaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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19 Şubat 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:
“Allahım! Nefsime takvasını [günahlardan sakınma duygusu] ver ve onu [her türlü günahtan] temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi
de sensin.”
[Müslim]

֍
20 Şubat 2019

Gedâyız şâha baş eğmez dil-i âgâhımız vardır
Fakîr isek ne gam beğler ganî Allâhımız vardır.
[Fevrî]

֍
21 Şubat 2019

“Hepimiz, her gün, kendimiz için ve kendimizi rağmen
aldığımız kararlarla ve yaptığımız tercihlerle hayatlarımızın kitabını yazmaktayız.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
22 Şubat 2019

“Bir kişi Cenâb-ı Hakk’a vâsıl olursa, her şeye vâsıl olmuş demektir. Cenâb-ı Hakk’a vâsıl olamazsa, dünya kadar şöhreti olsun, bütün dünya onu alkışlasın, hiç kıymeti
yoktur!”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
23 Şubat 2019

“Efendiler! Korkacaksanız, Allah’tan korkun! İnsanlardan
korkmanın hiçbir manası yoktur. Allah yolunda hizmetten dolayı bir eziyete düçar olursanız, bu eziyet size rahmet olarak geri döner.”
[Kadir Mısıroğlu]

֍
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24 Şubat 2019

Bizi bî-kes sanıp ey gam yok etmekden hazer kıl kim
Cihânı yok iken var eyleyen Allah’ımız vardır.
[Hayâlî]

֍
25 Şubat 2019

“Müslümanlar kendi aralarında Allah Teâlâ’nın emrettiği
şekilde birleşmiyor ve Allâh’ın Kitâb’ının, Rasûlullâh’ın
Sünnet’inin hâricinde bir yol takip ediyorlarsa, Allah
muhâfaza buyursun, zilletin çukuruna yuvarlanmışlar
demektir.”
[Mahmud Sâmi Ramazanoğlu rh]

֍
26 Şubat 2019

“Gönül almaya bak; güçsüzlere hizmet et! Zayıfları, gönlü
kırıkları koru! Onlar öyle kimselerdir ki, halktan hiçbir gelirleri yoktur. Bununla beraber tam bir kalp huzûru, tevâzu ve
kırıklık içinde kalıp giderler. Onları ara bul!..”
[Seyyid Emir Külâl rh]

֍
27 Şubat 2019

“Hayatımızı ölüme borçluyuz. Ölüm olmasaydı hem hayat olmazdı hem de hayatın bir anlamı olmazdı; dolayısıyla, hayatın anlamını idrak edebilmek imkânsızlaşırdı.”
[Yusuf Kaplan]

֍
28 Şubat 2019

“Kızma hiç kimseye yaptıklarından ötürü.
İhanet edene, sadakati öğrettiği için teşekkür et, aksine... Küsme küsene.. Git gelmeyene...”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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1 Mart 2019

“İnsanlara faydası olmayanı, ölülerden say gitsin.”
[Hz. Ali ra]

֍
2 Mart 2019

“İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal
hem de kılıç yapılır.”
[Nizami Gencevî]

֍
3 Mart 2019

“Gerçek bir merhamet, ehlini nezâket ve zarâfete götürür. Zira bunlar da merhametin mahsulüdür. Nezâket ve
zarâfetten mahrum bir merhamet, muhâtabını inciteceği
için, bir fazîlet olmaktan çıkar, kusura dönüşür.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
4 Mart 2019

“Âhireti unutturan dünya muhabbeti, her günahın başı,
büyük günahların en büyüğüdür. Nitekim her türlü günahın, dünyaya beslenen aşırı muhabbet sebebiyle işlendiği
görülmektedir.”
[Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu rh]

֍
5 Mart 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allahım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır.
Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda
her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her
türlü şerlerden muhafaza eyle.”
[Müslim]

֍
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6 Mart 2019

“Amellerin makbûliyeti ihlâsla kâimdir. İhlâs ise, yapılan
bir işin aslî olarak Allah’ın rızası matlup olmasıyla gerçekleşir. Amel bir emr-i hayır bile olsa, duâ gibi bir talep
veya beklenti onu hayır olmaktan çıkarıp ticârî muameleye kalbeder.”
[Kadir Mısıroğlu]

֍
7 Mart 2019

Kimseye bâkî değildir mülk ü devlet, sîm ü zer
Bir harab olmuş gönlü ta’mîr etmektir hüner.
[Niyâzî-i Mısrî]

֍
7 Mart 2019

Efendim, geceniz mübarek, rağbetiniz rahmetiniz olsun.
֍
8 Mart 2019

“Çok eski zamanda bir derviş varmış. Okuma yazma
bilmezmiş.
Abdest alıp kıbleye doğru oturur, Kur’ân-ı Kerim’i açar,
parmaklarını satırlar üzerinde dolaştırır ve:
Yâ Rabbi, doğru söyledin, çok güzel buyurdun, dermiş...”
֍
9 Mart 2019

Sabır, incecik sırat,
Murad içinde murad.
Sabır Hakk’a tevekkül,
Sabır Hakk’a itimat.
[Necip Fazıl Kısakürek]

֍
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10 Mart 2019

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“… Nefse ve ona birtakım kâbiliyetler verip de iyilik ve
kötülüklerini ilhâm edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran [tezkiye eden] kurtuluşa ermiş, onu
kötülüklere gömen de ziyân etmiştir.”
[Şems, 7-10]

֍
11 Mart 2019

“İNSAN SEVDİĞİNİ ANAR, ANDIĞINI SEVER.”
֍
12 Mart 2019

“Hiç kimse hastasını ameliyat eden hekime ‘hastanın
canını yaktın, incittin’ demez de; hatasını, kusurunu düzeltmek isteyen insandan incinir. Oysa neticede ikisi de
hastayı iyileştirmek niyetindedir. Ha maddî olmuş ha
manevî...”
֍
13 Mart 2019

Ehl-i zâhir ömrünü nahv ile sarfa sarf eder
Ehl-i bâtından velî gâfil gelir gâfil gider.
[Azîz Mahmud Hüdayi rh]

֍
14 Mart 2019

Allah Teâlâ buyuruyor:
“Allâh’ın Kitab’ını okuyanlar, namazı [ruh ve beden
âhengiyle] ik me edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan [Allah için] gizli ve açık sarf edenler, aslâ zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.”
[Fâtır, 29]

֍
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15 Mart 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Kişi dostunun dîni üzeredir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin!”
[Ebû Dâvûd]

֍
16 Mart 2019

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”
[Bakara suresi, 250]

֍
17 Mart 2019

“İNSANDAN İNSANA, ŞÜKÜR Kİ FARK VAR.”
[Sezai Karakoç]

֍
19 Mart 2019

“Sâil [muhtaç], Cenâb-ı Hakk’ın bir hediyesidir. Sâili boş
çevirmek; «Cenâb-ı Hakk’ın hediyesine ihtiyacım yok!»
demektir. Verecek bir şeyiniz yoksa onu tatlı bir sözle
gönderiniz! Husûsiyle akşam namazından sonra gelen
sâillere dikkat etmek lâzımdır.”
[Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu rh]

֍
20 Mart 2019

“Biz bu dünyaya nefsânî gayelerle iyi bir diploma sahibi
olmak, yüksek bir makam-mevkî elde etmek, mal ve servet biriktirmek için mi gönderildik? Yoksa hayatın akışı
içinde birer vâsıta olması gereken bu basamakları gâye
hâline getirme gafletine mi sürüklendik?!.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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21 Mart 2019

Gelir elbette zuhûra ne ise hükm-i kader
Hakk’a tefvîz-i umûr et ne elem çek ne keder.
[Vâsıf]

֍
22 Mart 2019

“Çok kimseler zannederler ki mânen terakkî etmek, yalnız fazla ibadetledir. Hayır, hakîkî terakkî, Cenâb-ı Hakk’ın huzûr-i
ilâhîsinde olduğunu bilerek, Sünnet-i Seniyye istikâmetinde,
ne yapılması îcâb ederse onu yapmakla olur.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
23 Mart 2019

“Allah yolunun yolcuları, Yaradan’dan çok korkarlar.
Çekindikleri tek şey, yapacakları bir hata yüzünden
Hakk’ın dargınlığına uğramaktır. Ellerine geçen her şeyi
dağıtırlar ve imanlarının bir emanet gibi durması onları
çok korkutur.”
[Abdulkâdir Geylânî rh]

֍
24 Mart 2019

“Bir ağacın kökünde çürüklük varsa, onun alâmeti dallarında ve yapraklarında belli olur, meyvesinde görülür.
Kalpte de hastalık, çürüklük olursa bedenin her uzvunda
ve her işinde onun eseri ve zararı görülür. Onu tedâvi
etmek lâzımdır.”
[Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu rh]

֍
25 Mart 2019

“Kalbin tedâvisi, rûhun mensub olduğu Allâh’ı zikretmekle yapılır. Kalbin hastalığı, zikrullâh ile temizlenir.”
[Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu rh]

֍
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26 Mart 2019

“Hikmet ehli bir zâta soruldu:
‘Seni kimin sevdiğini, nasıl anlarsın?’
Şöyle cevap verdi:
‘Kim derdimi taşırsa, kim hâlimi sorarsa, kim benden sıkılmazsa, kim hatamı bağışlarsa ve kim Rabbimi bana
hatırlatıyorsa, o beni seviyordur.”
֍
27 Mart 2019

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Siz kendinizi överek temize çıkarmaya çalışmayın.
Çünkü kötülüklerden sakınanları Allah daha iyi bilir.”
[Necm sûresi, 32]

֍
28 Mart 2019

“Hz. Âişe’ye:
-Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı? Diye sordular.
O da şu cevabı verdi:
-Ailesinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de
namaza giderdi.”
[Buhârî, Ezân 44]

֍
29 Mart 2019

“[Rabbimiz!] Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden
yardım dileriz.”
[Fatiha sûresi, 5]

֍
30 Mart 2019

“İnsan sahip olduğu ile yetinmeli ama olduğuyla yetinmemeli. Oldum demek öldüm demektir. Beşikten mezara kadar gelişebiliriz.”
[Kemal Sayar]

֍
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31 Mart 2019

“Bilinen bir dili olmamasına rağmen ölüm, sessiz ve sözsüz öyle tesirli bir nasihattir ki, rakîk ve hassas gönüllere, en salâhiyetli ağızlardan daha mükemmel bir ibret ve
hakîkat tablosu sergiler. Ölümün öğüt vermekteki yüksek
belâgati karşısında dünyadan gelen bütün cevaplar, ancak sıcak gözyaşları ve kuru hıçkırıklardır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
1 Nisan 2019

Allâh Teâlâ buyurur:
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu [karşılığını] görür.
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu [karşılığını] görür.”
[Zilzâl sûresi, 7-8]

֍
2 Nisan 2019

Hak Teala buyuruyor:
“And olsun ki Allâh, birçok yerde [harp meydanlarında] ve Huneyn Muhârebesi’nde size yardım etti. Hani
çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezîmete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geri
dönmüştünüz. Sonra Allâh, Rasûlü ile mü’minler üzerine sekînetini indirdi; sizin görmediğiniz ordular [melekler] gönderdi de kâfirlere azâb eyledi. İşte bu, o kâfirlerin
cezâsıdır.”
[et-Tevbe, 25-26]

֍
2 Nisan 2019

“Hak Teâlâ’nın, Mîrâc’ın mânâ ikliminde, feyizli bir ibadet hayatı lûtfetmesi niyâzıyla...
֍
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3 Nisan 2019

“Aklı başında ve gönlü olan bir adam, bu fânîlik hanına, bu bir müddetlik âleme gelmek istemez bile…
Bilmiş ol ki bu âlem, ancak bir misafirhânedir. Öyleyse
bu âleme neden gönül bağlarsın ki?! Gerçek âlem,
esas gideceğin âlemdir. Zaten sen, oraya âitsin, oraya
âit olduğunu unutma!..”
[Ferîdüddîn Attâr rh]

֍
4 Nisan 2019

“Hakîkî mânâda İslâm’a girebilmek, nefs-i emmâreyi bertaraf etmeye ve ilâhî emirlere tâbî olmaya bağlıdır.
Binâenaleyh, nefs-i mutmainne’ye ermeden evvel, yalnız
kalbî tasdîk ile meydana gelen İslâm’a, «İslâm-ı mecâzî» derler. Nefs, mutmainne makâmına erdikten sonra olan îmâna
da, îmân-ı hakîkî denir.”
[Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu rh]

֍
5 Nisan 2019

“Nimet’in tamamına erişmek; İslam üzere ölebilmektir.”
[Hz. Ali ra]
6 Nisan 2019

“Şu âleme KALB-İ SELÎM tahsil etmeye geldik.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
7 Nisan 2019

“Beden topraktan yaratıldığı için gıdası da topraktandır. Ruh ise nefha-i İlâhî olduğu için Allâh ile beslenir.
Allâh ile beslenmenin adı ise zikirdir.”
[Âdem Ergül]

֍
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8 Nisan 2019

“Herkes kendi işine baksın” değil; “herkes kendi içine
baksın.”
Böyle daha güzel..
[A. Cahid Zarifoğlu]

֍
9 Nisan 2019

“Mü’min, ilâhî hudutların çiğnendiğini bildiği her türlü
çevreden, kat’î sûrette uzak durmalıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
10 Nisan 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Yalnızlık, kötü arkadaştan daha hayırlıdır…”
[Hâkim, Beyhâkî]

֍
11 Nisan 2019

“Boş konuşmayı, lâf üretmeyi bırakın!İnsanları, hayatınızla, yaşantınızla ve hâlinizle irşad edin.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
12 Nisan 2019

“EBEDİYET yolculuğu için heybemizde neler var? Hangi
fedakârlıkları biriktirdik? “Yâ Rabbi! Beni Sırat’tan ateşe
düşmekten kurtar, ben Sen’in rızân için şu ameli işledim!..” diyebileceğimiz ne hazırlıklarımız var?”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
13 Nisan 2019

“Yoklar doymadığında, varlar ağlamıyorsa bu dünya tez
yıkılır.”
[Ahmed Yesevî rh]
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֍

14 Nisan 2019

“Gerçekleşmeyen her şeyin arkasında, Allah’ın bizim
için murad ettiği bir hayır vardır.”
[Hz. Ömer ra]

֍
15 Nisan 2019

“Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekât vererek mallarınızı koruyunuz. Tasarrufa riayet eden sıkıntı çekmez.”
[İmam Cafer-i Sâdık rh]

֍
16 Nisan 2019

“Allah’ın işlerine rızâ gösterin. Zîra O, sizi sizden daha
iyi bilir. Sizin faydanıza olan her işten de sizi haberdâr
etmez...”
[Abdülkadir Geylânî rh]

֍
17 Nisan 2019

Zâhidâ sûret gözetme içeri gel câna bak
Yüzünde gör ne yazmış defter-i Rahmâna bak.
[Niyazi-i Mısrî rh]

֍
18 Nisan 2019

Âriflerden bir zâta, “Nasılsınız?”diye sorulunca, “Daha
belli değil”, dermiş, “sıratı geçince belli olacak.”
֍
19 Nisan 2019

“Allah, zeytinin üzerine yemin ediyor diye; ona, çatal
batırmamak edebini gösteren insanlar vardı eskiden...”
֍

229

20 Nisan 2019

Hak Teala buyurur:
“Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir
gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.
O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle
ayırt edilir.”
[Duhan, 44/1-4]

Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için
bulunmaz bir fırsattır.
֍
21 Nisan 2019

“Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz.”
[Sezai Karakoç]

֍
22 Nisan 2019

“Dost, yanlışın olsa bile düzeltmek için yanından
ayrılmayandır.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
23 Nisan 2019

“Diken gülün habercisidir.”
֍
24 Nisan 2019

“Bir ağacın gölgesinde dinlendikten sonra oradan ayrılırken ağaçtan helâllik isteyen ve elindeki suyu ağacın dibine döküp giden insanlar vardı eskiden...”
֍
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25 Nisan 2019

“Yegâne hak dîn olan İslâm mükemmeldir. Hiçbir beşerî
sistemle mezcedilmeye yahut muharref dinlerden herhangi bir proteze ihtiyacı yoktur. Bunun için her müslüman, hayatının her safhasında İslâm şahsiyet ve vakârını
korumakla mükelleftir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
26 Nisan 2019

“Gözler kalbin casusudur. Gözün gördüğü şey kalbi meşgul eder.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
27 Nisan 2019

“Allah’ın yasakladığı bir kuruşu terk etmek, yetmiş bin
defa hacca gitmekten evlâdır.”
[İmam Sahnûn el-Malikî rh]

֍
28 Nisan 2019

“Erkek, hanımıyla çocuk gibi olmalı, fakat aile reisliği
vazifesinde adam gibi olmalıdır. Erkek, eve girerken gülmeli, çıkarken susmalı, bulduğunu yemeli, bulmadığını
sormamalıdır.”
[Hz. Ömer ra]

֍
29 Nisan 2019

“Yavrum! Eski elbise ile gördüğün kimseyi hakîr görme.
Çünkü onun Rabbiyle senin Rabbin birdir.”
[Hz. Lokman Hakîm as]

֍
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30 Nisan 2019

Markete girince, “peynir alacaktım, kimse yok mu evlâdım?” dediğinde, “kahvaltı yapıyorlar amca, hemen
çağırayım” diyen kasiyere; “Elleme yavrum, çocuklar ekmeğini yesin, ben biraz sonra yine gelirim.” diyen yüce
gönüllü insanlar vardı eskiden...
֍
1 Mayıs 2019

“İNSANLAR NE DER?” diye kahrolası bir put vardır.
[İsmet Özel]

֍
2 Mayıs 2019

“En iyi anti-depresan insanlara hizmet etmektir, eğer
depresyondaysanız kendinizle ilgilenmekten vazgeçin ve
hizmet edebileceğiniz birilerini bulun. Allah sizi ona götürecek bir dünya yarattı.”
[Hamza Yusuf]

֍
3 Mayıs 2019

“İlim hâl ile kıymet kazanır; hâl de muhabbetle elde
edilir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
4 Mayıs 2019

“Sonunda sen de bunu anlayacak ve idrâk edeceksin ya,
bari şimdiden kendine gel de son günü bugünden gör.
Aklını başına al da, işin sonunu bugünden görmeye çalış.
Hakîkati ve âhireti görecek gözünü, gafletle ve nefsânî
temâyüllerle âmâ etme!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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5 Mayıs 2019

“Kalbi düşmanlıklarla meşgul olan kişi, faydalı işler yapamaz. Çünkü kalp iki zıt meşguliyeti bir arada bulunduracak kadar geniş değildir. Eğrinin gölgesi de eğri olur.”
[Hz. Ali ra]

֍
7 Mayıs 2019

[Baba-oğul konuşması]
“Sen hayırlı bir evlâtsın.”
“Sen hayırlı bir baba olmasan ben de hayırlı bir evlât
olamazdım.”
[Shems Friedlander]

֍
8 Mayıs 2019

“Bu dünya, kışların geçmesi gibi geçer ve öbür dünya,
yazların gelmesi gibi gelir.”
[Sezai Karakoç]

֍
9 Mayıs 2019

“Ambardaki azıcık tohum, vaktinde ve usûlünce toprağa
ekilirse, daha da bereketlenerek geri döner ve ambarı yeniden doldurur. Bunun gibi, Allâh’ın ihsân ettiği nîmetleri yine O’nun rızâsı yolunda sarf etmek, onları eksiltmez,
bilâkis artırır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
10 Mayıs 2019

Ali Emîri Efendi, sevdiği bir insanı târif ederken, “GÜL
YAPRAĞIDIR NÜSHA-İ KUR’ÂN ARASINDA...”
dermiş.
֍
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11 Mayıs 2019

“Abdestinizi tam almazsanız, namazınız da tamamlanmış
olmaz.
DEMEK Kİ BİTİŞLERİ BAŞLANGIÇLAR BELİRLER.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
12 Mayıs 2019

“Eğer bana bir şey vereceksen, veren Hak’tır; sen
me’mûrsun. Yok eğer benden bir şey saklayacaksan,
vermeyen de Hak’tır; sen mâ’zûrsun.”
[Alvarlı Efe Efendi rh]

֍
13 Mayıs 2019

“Başkalarının acısı sana teselli oluyorsa, KALBİNİ
YOKLA.”
[Kemal Sayar]

֍
14 Mayıs 2019

“Dört tür oruç vardır:
Şeriatin orucu; ağzına yemek koymayacaksın.
Tarikatin orucu; ağzından kötü söz çıkmayacak.
Marifetin orucu; o kötü sözü kalbinden de
geçirmeyeceksin.
Hakikatin
orucu;
kalbini
Allah’tan
başkasına
kapatacaksın.”
[Abdulkâdir Geylânî rh]

֍
15 Mayıs 2019

“İkiyi geçen her sır yayılır.” hükmünü bilirsin. O hâlde
gizli kalması gerekli olan sırrı iki dudak arasına getirme,
yani söyleme.”
[Mollâ Câmî]

֍
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16 Mayıs 2019

“Namerde muhtaç olmayacak ve ömrünü tamamlayacak
şekilde bir ekmek parası lazım. Bunun fazlası, fazladır.
İnsan tam ömre göre ölçmeli onu. Bugün son ekmeğini yiyip ölmeli, artan bir şey kalmamalı. Ben öldüğümde bir çuval un kalmışsa bu suçtur, mezarıma girmeden
dağıtın.”
[Neşet Ertaş]

֍
17 Mayıs 2019

“Allâh’ım! Beni Sana itaat etmek sûretiyle azîz eyle!
Sana isyân etmek sûretiyle rezîl eyleme!
Allâh’ım! Bana fazlından bolca lûtfettiğin nîmetlerle, rızkını daralttığın kimselere ihsanlarda bulunabilmeyi nasîb
eyle!”
[İmam Câfer-i Sâdık rh]

֍
18 Mayıs 2019

“Kainatta her meyve ihtiyacı olan kadarını topraktan çekiyor. İnsan ise; kainata sığmayan ihtiraslarının peşinde koşarak, başkasının ihtiyacı olan şeyleri de çekiyor ve hemcinslerinin yeryüzündeki sefaletine sebep oluyor.”
[Nurettin Topçu]

֍
19 Mayıs 2019

“MÜ’MİN HUZUR İŞÇİSİDİR!”
֍
20 Mayıs 2019

“Kalpler arasındaki mesafe ne kadar açılırsa, konuşurken
söylediğimiz kelimelerin sesi de o kadar yüksek çıkar.”
֍
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21 Mayıs 2019

“Kapalı durmakta ısrar eden pencereleri duvardan saymak gerekir.”
[Gökhan Özcan]

֍
22 Mayıs 2019

Kalem feryâd eder ağlar mürekkeb
Beni nâ-dân eline verme yâ Rab
[Lâedrî]

֍
23 Mayıs 2019

“Allah rahmet eylesin, anneciğim, çoğu zaman elini göğe
açar kendi çocukları için hayır isterdi Allah’tan ve şunu ilave edip bitirirdi duasını: “Cümle ümmet-i Muhammed’in
çocuklarıyla beraber.” Ben çocukluk günlerimden itibaren
kendimin nereye ait olduğunu annemden öğrendim.”
[İsmet Özel]

֍
24 Mayıs 2019

Hz. Ömer [ra];
“Konuşmadan Allah’a davet edenlerden olun.”
buyururmuş.
Bu nasıl olacak, diye sorulunca da; “AHLÂKINIZLA”
diye cevap verirmiş...
֍
25 Mayıs 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Ben, haklı bile olsa münâkaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefîlim. Şakadan
bile olsa, yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında
bir köşk verileceğine kefilim. Ahlâkını güzelleştiren kişiye
de cennetin en üstünde bir köşk verileceğine kefîlim.”
[Ebû Dâvûd, Tirmizî]
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֍

25 Mayıs 2019

Hazret-i Âişe radıyallâhu anhâ’nın rivâyetine göre
Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem, Ramazan’da diğer aylardan daha fazla [kulluk yapmaya] çalışırdı.
Ramazan’ın son on gününde ise evvelki günlerinden
daha fazla ibadet ederdi.
[Müslim]

֍
27 Mayıs 2019

“Açtığım sayısız kamıştan çıkan talaşı saklıyorum.
Öldüğüm zaman gaslimde kullanılacak suyun ısıtılması
için kullanılmasını vasiyet ettim.”
[Hattat Hamid Aytaç rh]

֍
28 Mayıs 2019

“Kulluk hayatımızı Kur’ân ölçüleriyle bir daha gözden geçirmeli, onun yalnızca ‘MUKÂBELE’siyle yetinmeyip
‘MUÂMELE’siyle de meşgul olmalıyız.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29 Mayıs 2019

“Aynı gönlü paylaşmak, aynı dili konuşmaktan evlâdır.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
30 Mayıs 2019

“İnsan nefsinden
yaklaşabilir.”

uzaklaşabildiği

ölçüde

özüne

֍
31 Mayıs 2019

“Malını Allah yolunda, âdâbına riâyetle infâk edebilmek,
büyük bir şereftir. Bu şeref herkese nasip olmaz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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2 Haziran 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
“Kişi sevdiğiyle beraberdir.”
O hâlde:
“AYRI DÜŞEN KALBİNİ YOKLASIN!”
֍
3 Haziran 2019

“Anlarsa uzağım
uzağımdır.”

yakınımdır,

anlamazsa

yakınım

[İsmail Fakîrullah rh]

֍
4 Haziran 2019

Cenâb-ı Hak Ramazan-ı Şerif’in feyz ve rûhaniyetini hiçbir zaman üzerimizden eksik etmesin.
Ömrümüzü daimî bir Ramazan vecdiyle yaşayıp son nefesle ebedî bayrama erişebilmeyi cümlemize lutf u keremiyle ihsan ve ikram eylesin.
ÂMÎN!..
֍
5 Haziran 2019

“İnsanın insana yakınlığı manevîdir, mekânla alâkası
yoktur.”
[Aliya İzzetbegoviç]

֍
6 Haziran 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kul hastalanır veya yolculuğa çıkarsa [bu sebeple yapamadığı amellerin karşılığı], daha önce mukîm [evinde]
iken, sağlam olduğu zamanlarda yaptığı amellerinden
ötürü aldığı ecrin aynısı kendisine yazılır.”
[Buharî, Ahmed b. Hanbel]

֍
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7 Haziran 2019

“Bir mü’min, huzur vereceği kalplerden yükselecek samimî duâlara muhtaç olduğunu, hiçbir zaman hatırından
çıkarmamalıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
8 Haziran 2019

İmam Şafiî kırkından sonra elinde asa ile dolaşmaya başlamış. Sebebini soranlara da “YOLCU OLDUĞUMU
HATIRLATIYOR!” diye cevap vermiş.
֍
9 Haziran 2019

“Sevdiklerinizi yüreklerinden sımsıkı tutun, YARIN ÇOK
GEÇ olmakla meşhurdur.”
[Nuri Pakdil]

֍
11 Haziran 2019

“Ümidini kestiğin şeyden hür olursun. Tamah[aç gözlülük] ettiğin şeyin ise kölesi olursun.”
[Atâullah İskenderî rh]

֍
12 Haziran 2019

“Miden doyunca, fikrin uykuya dalar, hikmet susar, âzâlar ibadetten geri kalır.”
[Hz. Lokmân Hakîm as]

֍
13 Haziran 2019

“Senin Rabbin, mutlak izzet sahibi, onların yakıştırdığı nitelemelerden münezzehtir. Bütün peygamberlere
selâm olsun. Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun.”
[Sâffât Suresi 180-182]

֍
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14 Haziran 2019

“Bizi yoldan çıkarmak için yüzümüze gülüp iltifat eden,
nefsimizin hoşlandığı şeylere davet eden biri, hakîkatte
bizim dostumuz değil, ebedî hüsrâna uğramamızı isteyen
hasmımızdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
15 Haziran 2019

“Kaç estağfirullah kurtarır ziyânda kalmış hâlimizi, şükürler aldığımız nefese dâhi yetmezken...”
[Lâ edrî]

֍
16 Haziran 2019

“Netice itibariyle, her insan kendi başına bir âlemdir. Ve
Allâh, âlemlerin Rabbidir.”
[İsmet Özel]

֍
17 Haziran 2019

“Hayat, iki günden ibarettir. Bir gün lehine [yani sana tebessüm hâlinde], bir gün de aleyhine [yani hüzün içinde]
dir. Gün lehine olduğunda [yani nîmet ve muvaffakıyetlere eriştiğinde] şımarma; aleyhine olduğunda da daralıp
feryâd ü figân etme! [Her iki hâlin de Rabbinin imtihanı
olduğunu unutma!..]
[Hz. Ali ra]

֍
19 Haziran 2019

“Hücreme Kur’ân-ı Kerim’in girmesini yasakladılar ama
onu 30 yıl önce ezberlediğimi unuttular ve ona dokunabilmeyi çok isterdim...”
[Muhammed Mursî]

֍
240

20 Haziran 2019

“Kişi kendi yaptıklarını gözlemlemeli. Ölümün sizi o hâl
üzere bulmasından razıysanız ‘ne yapıyorsanız devam
edin. Ama eğer ölüm anında hoşnut olunmayacak bir
işle meşgulseniz onu derhâl terk edin.”
[Shems Friedlander]

֍
21 Haziran 2019

Makam, mal, nisâ, yanlış kullanım başlıca tasa!..
Hak ölçüsünde isti’mâl etsen eyleme tasa!..
Nefsin emrinde metâın ise, yandın, yandırdın!..
Bazan belâdır, bazan a’lâdır, makam, mal, nisâ.
[İlhan Armutçuoğlu]

֍
22 Haziran 2019

İmhaya çalışırlar yalnız olunca diken
Lâkin sulanır gülle beraber iken...
֍
23 Haziran 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapılardan koğulmuş
öyleleri vardır ki, bu şöyle olacak diye yemin etseler,
Allah onların dediğini yapar.”
[Müslim]

֍
24 Haziran 2019

“Biz önceleri sıkıntılarla imtihan edildik, sabrettik; fakat
genişlikle imtihan edildik, sabredemedik.”
[Abdurrahman ibn Avf ra]

֍
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25 Haziran 2019

“Hayattaki seviyenizi, birlikte yürüdüğünüz insanların
seviyesi belirler; zîrâ ‘hem-hâl’ olduklarınızla ‘bir-hâl’
olursunuz.”
[İhsan Fazlıoğlu]

֍
26 Haziran 2019

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız.
Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.”
[Şûrâ sûresi, 20]

֍
27 Haziran 2019

Ne hikmettir şu dünyaya
Gelen ağlar giden ağlar
[Âşık Seyranî]

֍
28 Haziran 2019

“Allah’ım! Sen AFÜVV’sün, affı seversin. Beni de affet!”
Âmin!
֍
29 Haziran 2019

“Haramın en zoru başlangıcıdır. Sonra kolaylaşır, sonra sıradanlaşır, sonra alışılır, sonra tatlanır, sonra kalbe
yerleşir. Ondan sonra da kalp başka bir haramı aramaya
başlar.”
[İmam-ı Şâfiî rh]

֍
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30 Haziran 2019

“Gecenin karanlığında Allah ile başbaşa kaldığında çocuk gibi davran. Zira çocuk istediğini elde edene kadar
gözyaşı döker.”
[İbnû’l Cevzî rh]

֍
1 Temmuz 2019

“İnsan oğlunun iki önemli zaafı vardır: Sevdiğinde kusur
görmez; sevmediğinde meziyet aramaz.“
[İmâm Gazalî rh]

֍
2 Temmuz 2019

“Gerçekleşmeyen her şeyin arkasında, Allah’ın bizim
için murâd ettiği bir hayır vardır.”
[Hz. Ömer ra]

֍
3 Temmuz 2019

Bırak tahsil etsinler sarf ü nahiv
Ben mahbûbumu okumak isterim!
[Kâdî Kadan]

֍
4 Temmuz 2019

“Nimetin getirdiği kolaylık ile Allah’a yönelmeyen, imtihanın zincirleriyle O’na doğru çekilir.”
[Atâulah İskenderî rh]

֍
5 Temmuz 2019

“Allah, senin iyiliğini senden iyi bilir.”
[İmam Gazalî rh]

֍
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6 Temmuz 2019

“Kim, ruhunda bir sıkıntı duyuyorsa vahye koşsun. Kim,
çözülmez bir problemin karşısında kalmışsa vahye koşsun. Kim, yol arıyorsa vahye doğrulsun.”
[Sezai Karakoç]

֍
7 Temmuz 2019

“Yarın ne giyebilirim diye düşünürken kaç kişinin aklına
KEFEN de gelir ki?..”
֍
8 Temmuz 2019

“Tevbe; acziyet ve hiçliğin îtirâfıyla, Cenâb-ı Hakk’a
ilticâdır. Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini celbetmek için de
böyle bir kalbî kıvama ihtiyaç vardır.”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
9 Temmuz 2019

“Allah’ım!
Susanların kalbinden neler geçtiğini bir tek Sen bilirsin
ve yaralı gönüllere ancak Sen merhem sürebilirsin...”
[Sadî-i Şirazî rh]

֍
10 Temmuz 2019

“İslâm’a sonradan girenler haram-helal, ibadet vb. için
daha bir titiz, gayretli, hatta radikal oluyorlar. Bizler bir
hazinenin üzerinde otura otura onun kıymetini zamanla
unuturken, onlar bir hazine bulmanın sevincini yaşıyor.”
[Mustafa Kutlu]

֍
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11 Temmuz 2019

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak
veya ayakta durarak [o zararın giderilmesi için] bize dua
eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi
geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi.”
[Yunus, 12]

֍
13 Temmuz 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Bir adam, doğduğu günden, yaşlanıp öldüğü güne kadar Allah rızâsı için ve tâat niyetiyle alnını yerden kaldırmayıp gayret etse, o adam yine de [Allâh’ın kendisine
lûtfetmiş olduğu nîmetlerin şükründen âciz kaldığı düşüncesiyle] kıyâmet günü amellerini az görür.”
[Ahmed bin Hanbel]

֍
16 Temmuz 2019

“Ölümü pahasına da olsa haram yemeyen bir insanı
yenemezsiniz.”
[İsmet Özel]

֍
16 Temmuz 2019

“PEYGAMBERLERİN MÎRASI, İNSAN MÎRASIDIR.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
16 Temmuz 2019

“Canın o topraktan daha değerliyse, üzerinde yürüdüğün
yer senin vatanın olamaz.”
[Doğu Türkistan Atasözü]

֍
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16 Temmuz 2019

“Şunu iyi bilmelidir ki asıl kerâmet, riyâdan uzak kalarak
ve kullardan hiç karşılık beklemeden, tam bir ihlâs ve
teslîmiyet üzere son nefesimize kadar Cenâb-ı Hakk’a
karşı kulluk vazifemizi îfâ etmektir. Yani esas kerâmet,
istikâmettir.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
17 Temmuz 2019

“İnsanın derdi ne kadar büyük olursa gülüşü o kadar
sıcak olurmuş, o dert güzelleştirirmiş onun yüreğini. O
derdin büyüklüğü neye göre ölçülür biçilir bilmem ben.
Fakat birinin gülüşünün sıcaklığını hissettim mi, anlıyorum ki derdi çok. Güzelleşmiş derdiyle.”
[Neşet Ertaş]

֍
18 Temmuz 2019

“İbadetlerden zevk alamamanın temel sebebi; haram ve
şüphelilerden yeterince kaçınmamak ve günahlardan
kendini lâyıkıyla korumamaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
19 Temmuz 2019

“Uykun varsa bile Hak yolunda uyu, yoldan kalma! Allah
yolunda uyurken belki kâmil bir yolcu rastlar da, seni gafletten, uykudaki hayallerden kurtarır.”
[Hazret-i Mevlânâ rh]

֍
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20 Temmuz 2019

“Muhabbetten acılar tatlılaşır, muhabbet sayesinde bakırlar altın olur…
Muhabbet vesîlesiyle dermansız dertler şifâ bulur.
Muhabbet ile ölüler dirilir…
Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçelerine döner.
Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır…
Muhabbetten kederler neşe, üzüntüler sevinç olur.
Muhabbetten kahır rahmet olur.”
“Muhabbet olmayınca ise mum, demir gibi katılaşır.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
21 Temmuz 2019

“Derviş için maneviyatın yüksek öğrenimi gece olur.”
[Shems Friedlander]

֍
22 Temmuz 2019

“Her ânımız; zikir, fikir ve şükürle geçmeli. Çünkü günahlar, Allah unutulduğu zaman işlenir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
23 Temmuz 2019

“Sonunda sen de bunu anlayacak ve idrâk edeceksin ya,
bari şimdiden kendine gel de son günü bugünden gör.
Aklını başına al da, işin sonunu bugünden görmeye çalış.
Hakîkati ve âhireti görecek gözünü, gafletle ve nefsânî
temâyüllerle âmâ etme!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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24 Temmuz 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“İyi arkadaşla kötü arkadaşın misâli; misk taşıyanla körük
çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan
ikram eder veya sen ondan satın alırsın. Körük çeken
ise ya senin elbiseni yakar yahut onun pis kokusu sana
sirâyet eder.”
[Buhârî]

֍
25 Temmuz 2019

“Sözün hayırlısı kulağa izinsiz girendir.”
[İmam Ebû Dâvûd]

֍
26 Temmuz 2019

Fudayl bin İyad rh’a; “Allahtan korkuyor musun?” demişler. “Hayır dersem, küfre girerim. Ama bu hâlimle
evet dersem, bu sefer de yalan söylemiş olurum.” diye
cevap vermiş.
֍
֍
28 Temmuz 2019

“Herkes konuşuyor ama pek az insan dinliyor. Çok konuşmak, beraberinde sağırlığı getiriyor.”
[Kemal Sayar]

֍
29 Temmuz 2019

Seni sevmek bile haddim değil, ammâ severim
Sen de sev bendeni de nâil-i ihsân olayım.
[Şeyh Fahri Efendi rh]

֍
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30 Temmuz 2019

Âriflerden biri hekime gitti. Hekim,
“Şikayetiniz nedir?” diye sorunca;
“Hâşâ! Şikayetimiz yoktur, yalnızca ayağımız ağrıyor.”
diye cevap verdi.
֍
31 Temmuz 2019

“BİR KALBİNİZ VARDIR ONU TANIYINIZ…”
[A. Cahit Zarifoğlu]

֍
31 Temmuz 2019

Muhterem üstadımızın özel kaleminden tarık kutlu ağabeyin muhterem babası vefat etmiştir. Mevlâ rahmeti ile
muamele buyursun inşallah. FATİHALAR YÂSÎNLER
֍
1 Ağustos 2019

“Yarım asır bir firavunla aynı yastığa baş koyan Hz.
Asiye’nin cennete gittiği, 950 sene bir peygamberle aynı
yastığa baş koyan Hz. Nuh as.’ın karısının cehenneme
gittiği, hiç kimsenin garantisinin olmadığı bir dünyada
imtihan oluyoruz.”
MEDED YA RAB!
֍
2 Ağustos 2019

“Bir amelin kabûlünün işareti, onu yine bir salih amelin
takip etmesidir. Kabûl edilmemesinin işareti de onu kötü
bir fiilin takip etmesidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
3 Ağustos 2019

SABRET...
ŞÜKRET...
SEYRET...
֍
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4 Ağustos 2019

Yalnızken Allah’tan utanan bir kimsenin, insanların arasında utanılacak bir şey yapma korkusu yoktur...
֍
5 Ağustos 2019

“Vaktiyle ayakkabıcılar ayakkabıya dikiş atarken ayakkabı ile konuşurmuş; ‘Seni giyen yanlış yere gitmesin, seni
giyenin yolu tekkeye düşsün...’ diye!”
[Mustafa Kutlu]

֍
6 Ağustos 2019

“Nasıl ki Güneş, ısı ve ışığından istifâde etmek isteyenlerden ricâ ve yalvarma beklemezse, firâset sahibi mü’minler de kendilerinden beklenenleri, söylenmesine gerek
kalmadan yerine getirmelidirler…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
7 Ağustos 2019

“Allah Teâlâ’nın işlerine rızâ gösterin. Zira O, sizi sizden
daha iyi bilir. Sizin faydanıza olan her işten de sizi haberdâr etmez.”
[Abdulkâdir Geylânî rh]

֍
8 Ağustos 2019

“Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya,
Sebepler halk eder Hâlık, kerem bâbın kapatmaz ya,
Benim Hakk’a münacâtım, değildir rızk için hâşâ,
Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir, rızıksız kul yaratmaz ya.”
[İbrahim Hakkı Erzurumî rh]

֍
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9 Ağustos 2019

“İnfak ve cömertlik, yalnız maddî imkânları paylaşmaktan ibâret değildir. Rabbin ihsân ettiği her şeyden infâk
edilmelidir. İslâm’ın yaşanarak hâl ile tebliğ edilmesi, infâkın en güzel şeklidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
10 Ağustos 2019

“Her kalp, Rabb’i tanımaya, her nefis Rabb’e hizmet etmeye lâyık değildir. Her iyi mal da Rabb’in hazinesine
lâyık olamaz. Ey kul, o hâlde eksiklerini gidermekte acele
et! Elinde neyin varsa onunla, hiç malın yoksa nefsinle
cömertlik et. Eğer hem malını, hem canını Allah yolunda
harcama imkânın varsa ne güzel! Bak, İbrahim – aleyhisselâm – malını misafirlere, vücudunu ateşe, oğlunu kurbana ve kalbini Rahmân’a verdi de onun bu cömertliği
meleklerin hoşuna gitti. Allah da ona kendi dostluğunu
ikram ederek:
«…Allah, İbrahim’i dost edinmiştir.» [en-Nisâ, 125]
buyurdu.”
[Ismail Hakkı Bursevî rh]

֍
11 Ağustos 2019

“Cenâb-ı Hak, kurban ibadetini rızâsına muvâfık
bir şekilde edâ edebilmeyi cümlemize nasîb eylesin.
Kurbanlarımızı kendisine yakınlık vesîlesi kılsın.”
Âmîn!..
֍
12 Ağustos 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah her şeyi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir…
[Kurban] kestiğiniz zaman kesmeyi en iyi şekilde yapınız!
Her biriniz bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın!”
[Müslim]

֍
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13 Ağustos 2019

“Kurbanlıklar can verirken kendi son nefesimizi tefekkür
etmeliyiz. Düşünmeliyiz ki biz o kurbanın yerinde olabilirdik, o bizim yerimizde olabilirdi. Biz “insan” olarak
yaratılmak için bedel ödemedik. Fakat bunun şükrânesi
olarak, insanlık şerefine yaraşır bir kullukla mükellefiz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
14 Ağustos 2019

Yılda bir kurbân keserler halk-ı âlem ıyd için
Dem-be-dem sâ’at-be-sâ’at ben senin kurbânınam...
[Muhammed Fuzûlî rh]

֍
15 Ağustos 2019

“Size gelen insan fakirse, siz de Rabbinizin rahmetine
duyduğunuz ihtiyaç sebebiyle fakirsiniz. Bu sebeple birini
reddederken nasıl bir tavır takındığınıza dikkat edin.”
[Nouman Ali Khan]

֍
16 Ağustos 2019

Kazârâ bir sapan taşı bir altın kâseye değse
Ne taşın kıymeti artar, ne kıymetden düşer kâse.
[Lâedrî]

֍
17 Ağustos 2019

“Oğlum! Şu horozdan daha mı âcizsin ki o seherlerde
ötüyorken sen yatıyorsun!”
[Hz. Lokman Hakîm as]

֍

252

18 Ağustos 2019

“Hayat nedir?” suâlinin en derin cevabı, kabristanların
rutubetli taşlarıdır. O taşları doğru okuyabilenler, hayatın
hakîkatini idrâk eden bahtiyarlardan olurlar.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
19 Ağustos 2019

“Hiçbir zaman hata yapmaktan münezzeh olamayacağız
ve çok daha iyisini yapabilecekken yapamadığımız durumlar hep var olacak.”
[Nouman Ali Khan]

֍
20 Ağustos 2019

“Amelde edep, onun kabûlüne işarettir.”
[Enes bin Mâlik ra]

֍
21 Ağustos 2019

“Başkalarının derslerinden ders alamayanlar, kendilerinden sonra gelenlere ders olurlar.”
[Shems Friedlander]

֍
22 Ağustos 2019

“Her söz dinleyene kalbindeki dostu hatırlatır.”
[Hayati İnanç]

֍
23 Ağustos 2019

Ko dünyâ fikrini tûl-i emeldir
Seninle gidecek hüsn-i ameldir.
[Azîz Mahmûd Hüdâyî rh]

֍
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24 Ağustos 2019

“İhtiyaçtan fazlasına meyletme ki sana galebe etmesin,
sana bey olmasın.”
[Hz. Mevlânâ rh]

֍
25 Ağustos 2019

“Ölü olsun diri olsun, sakın kimseyi küçük görme; sonra
helâk olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha
hayırlı biridir.”
[İmam Gazâlî rh]

֍
26 Ağustos 2019

“Tasavvuf, zorunlu başlayan kulluk hayatını GÖNÜLLÜ hâle
getirme sanatıdır.”
֍
27 Ağustos 2019

“İNCİTTİĞİNİZ İNSANIN GÖNLÜNÜ ALMADAN, SU
BİLE İÇMEYİN!”
[Hz. Fatıma ra]

֍
28 Ağustos 2019

Cümle halk ehl-i seferdir
Devr-i Adem’den beri
Pençe-i mevte takılmış
Günde bin kervan gider.
[Odabaşı Dergâhı Şeyhi Kelâmî Mustafa Efendi]

֍
29 Ağustos 2019

Dünyaya geldim gitmeye
İlm ile hilme yetmeye
Aşk ile ân seyretmeye
Ben în ü ânı n’eylerem.
254

[Erzurumlu İbrahim Hakkı rh]

֍

30 Ağustos 2019

“Dünya dershânesine gelenlerin
HAKK’A KULLUK’tur.”

dersi;

‘CENÂB-I

[Osman Nûri Topbaş]

֍
31 Ağustos 2019

“Her teknolojik âlet müslümanlar için bir imtihan sorusudur; onun için size hâkim değil, tâbî olmasını sağlayarak
bu imtihandan geçebilirsiniz.”
[Sadettin Ökten]

֍
1 Eylül 2019

“...Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz
aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara
önder eyle!”
[Furkan suresi, 74]

֍
2 Eylül 2019

“Gözüm nûru yalan dünyâda imkân-ı bekâ yokdur
Yalan dünyâya aldanmak kadar vâzıh hatâ yokdur.”
[Fennî]

֍
3 Eylül 2019

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek
O’na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet
verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah’ın
yolundan saptırmak için O’na eşler koşar. [Ey Resûlüm!]
De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak
cehennem ehlindensin!”
[Zümer, 8]

֍
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4 Eylül 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Dünya tatlıdır ve manzarası hoştur. Şüphesiz ki Allah
dünyanın idaresini size verecek ve nasıl davranacağınıza,
ne gibi işler yapacağınıza bakacaktır. O halde dünyadan
sakının…”
[Müslim]

֍
5 Eylül 2019

“Allah’ın emir ve yasakları, ALLAH İSTEDİĞİ İÇİN yapılır, kullar görsün diye değil!”
֍
6 Eylül 2019

“Giyeceğe ve yiyeceğe değer vermeyen kimse vücudunu
rahat ettirir.”
[İmam Ebû Dâvûd]

֍
7 Eylül 2019

Hikmet ehli şöyle demiştir: “İnsan ölünce, malı hususunda iki musîbetle karşılaşır ki, önce bunlar gibisini hiç görmemiştir: Birincisi, bütün malının elinden alınmasıdır.
Diğeri de bütün malı elinden gitmesine rağmen, bunları
nasıl kazanıp sarf ettiğinden hesâba çekilmesidir.”
֍
8 Eylül 2019

“Âfiyet hallerinde kim Hakk’ı unutursa, sıkıntı ve zorluk
zamanlarında Allah onun duâsına icâbet etmez.”
[Hz. Hüseyin ra]

֍
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9 Eylül 2019

“Yâ Rabbî! Gönüllerimize Peygamber Efendimiz’in, Ehl-i
Beyt’inin, güzîde ashâbının ve onların izinden giden Hak
dostlarının rûhâniyetlerinden hisseler ihsân eyle!
Âmîn!..”
֍
10 Eylül 2019

“HAK için yanan mumu, çerağı kimse söndüremez.”
[Ebû Hafs Haddâd rh]

֍
11 Eylül 2019

“Uyku gaflettir. Muhib odur ki, kendisini uykuya vermeye, yoksa maksudundan kalır.”
[Cüneyd-i Bağdadî rh]

֍
12 Eylül 2019

Hâk Teâlâ şöyle buyurur:
“Ey îmân edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allâh’ı
anmaktan alıkoymasın! Kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanlardır.”
[el-Münâfikûn, 9]

֍
13 Eylül 2019

“Bizler, bu dünyaya sahip olmaya değil, şâhid olmaya
geldik. İbadetlerimizle, kulluk vazifelerimizle, Allâh’ın
yeryüzündeki şâhitleri olduğumuzu ispatlamak için dünya
denilen misafirhânede bulunuyoruz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
14 Eylül 2019

“İhlâs oldur ki, Hak muamelesinden halkı çıkarasın.”
[Cüneyd-i Bağdadî rh]

֍
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15 Eylül 2019

“Bir vaktin namazını cemaatle edâ edemediğimde bana
yalnızca Ebû İshak tâziyede bulundu. Hâlbuki bir çocuğum ölse, on binden fazla kişi tâziyeye gelebilirdi. Çünkü
insanlar nezdinde dînî musibetler, dünyevî musibetlerden
daha hafif görülmektedir.”
[Hâtem-i Esam rh]

֍
16 Eylül 2019

“Rızkımız yalnızca maddi kazançlarımızdan ibaret değildir. Karşılaştığımız iyi insanlar da rızkımızın bir
parçasıdır.”
[Numan Ali Khan]

֍
17 Eylül 2019

“Ezanı duyunca arabasını park eden, dolmuştan-otobüsten inen, yolculuğuna ara verip namazını ilk vaktinde ve
cemaatle kılan bir mü’minin yolunun daha açık, yolculuğunun daha huzurlu olacağı muhakkaktır. İşine ara verip
namazdan sonra devam eden mü’minin işleri kolaylaşır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
18 Eylül 2019

“Eğer insanlar zorluk anında seni terk ediyorlarsa, bil ki;
senin işini Allah azze ve celle üstlenmek istiyor. Ve vekil
olarak da Allah yeter...”
[İmam Şafiî rh]

֍
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19 Eylül 2019

Leb zikrde ammâ ki gönül fikr-i cihânda
Kaldı arada sübha-i mercân mütereddid.
[Nabî]
[Dudakta Allah adı, gönülde dünya sevdası. Eldeki mercan tesbih
ise hangisine uyacağını şaşırmış vaziyette.]

֍
20 Eylül 2019

“Allah’ım! Ömrümün en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı netîceleri, günlerimin en hayırlısı da
Sana kavuştuğum gün olsun!”
[Hz. Ebubekir ra]

Âmin!
֍
21 Eylül 2019

“Yarın Allâh’a müslüman olarak kavuşmak isteyen kişi,
namazlarını ezan okunan yerde kılmaya devam etsin.
Şüphesiz ki Allah, sizin Peygamberiniz’e hidâyet yollarını
açıklamış ve emretmiştir. Namazları cemaatle kılmak da
hidâyet yollarındandır.”
[Abdullah bin Mes’ud ra]

֍
22 Eylül 2019

“Eşyaya sahip olarak daha da güçlendiğimizi zannediyoruz ama aslında eşya bizi köleleştiriyor.”
[Kemal Sayar]

֍
23 Eylül 2019

Hz. Ali [ra]’a; “İlim mi efdaldir, mal mı?” diye sordular.
Şöyle cevap verdi:
“İlim efdaldir; çünkü ilim enbiyâdan mîrâs kalmıştır. Mal
ise Kârûn’dan, Firavun’dan ve Hâmân’dan mîrâstır.”
֍
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24 Eylül 2019

“Ey oğul! Gâfil kişilerle arkadaşlık etmen, sâlih kişiler
hakkında seni sû-i zanna düşürür. Hep gaflete dalan
kimselerle beraber oldukça, hayırlı ve sâlih kişiler seni de
kötü biri olarak görürler. Ayrıca sen de, kendileriyle arkadaşlık etmiş olduğun gâfil kimselerin tesiriyle, sâlih ve
hayırlı kişiler hakkında yanlış düşüncelere kapılabilirsin.
Bu itibarla, şer ehliyle düşüp kalkma!”
[Abdülkâdir Geylânî rh]

֍
25 Eylül 2019

“Babam beni üç şeyle terbiye etti. Bana dedi ki:
Oğlum!
Gâfil ve fâsık arkadaşla beraber olan, selâmette olmaz.
Günah işlenen yerlere girip çıkan, zan altında kalır.
Diline sahip olmayan, pişman olur!”
[Câfer-i Sâdık rh]

֍
26 Eylül 2019

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Ve de ki: “Şeytanların gizli kışkırtmalarından Sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım Rabbim!”
[Mü’minûn Sûresi, 97, 98]

Âmin!
֍
27 Eylül 2019

“Her kap, içinde ne varsa dışarıya onu sızdırır. Senin
amellerin; inançlarının delilleri, şâhitleri ve aynalarıdır.
Dışın; içinin bir delilidir, şâhididir, aynasıdır… Zâhir,
bâtının göstergesidir.”
[Abdülkâdir Geylânî rh]

֍
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28 Eylül 2019

Bir gün Şems-i Tebrizî [rh]’e bir adam gelir ve der ki;
“Ben Allah’ın varlığını kat’î delillerle ispat ettim.”
Şems ona şöyle cevap verir:
“Allah’ın varlığı zaten kat’îdir; sen git kendi kulluğunu
ispat et!”
֍
29 Eylül 2019

“En büyük zulüm, kişinin kendi kendine zulmüdür. Zira
dışarıdan birinin zulmü; en fazla, canını almakla yani fânî
hayatını bitirmekle neticelenecek iken, nefsin kendi kendine zulmü, iki cihânı da berbâd etmekle neticelenir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
30 Eylül 2019

“Seni ibadet yapmaya lâyık görmesi, Allah’ın armağanı
olarak sana yeter.”
[Atâullah el-İskenderî rh]

֍
1 Ekim 2019

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allâh’ım! Hiçbir fâcirin iyiliğini bana nasîb eyleme ki
kalbimde ona karşı bir muhabbet uyanmasın!”
֍
2 Ekim 2019

“Malın helâli de biter haramı da… Ama bu yüzden kazanılan sevap ve günah kalır.”
[Abdurrahman el-Evzaî rh]

֍
3 Ekim 2019

“Kur’ân, Allah’ın onu öğretmesi için atadığı EN KÂMİL
ÖĞRETMEN olmadan anlaşılamaz.”
[Nouman Ali Khan]

֍
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4 Ekim 2019

“İnsanlar üç zümredir:
Biri incitmediğin halde incitir, diğeri incitirsen incitir. Üçüncüsü
incitsen de incitmez.”
[Ebû’l-Hasan Harakânî rh]

֍
5 Ekim 2019

Hz. Ebu Bekir vefat edince gözleri görmeyen o yaşlı kadının bakımına Hz. Ömer devam etmek ister.
Daha ilk gün yaşlı kadın:
-Arkadaşın öldü mü? der.
Hz. Ömer hayretle:
-Nereden anladın anacığım? der.
Yaşlı kadın şöyle cevap verir:
-Getirdiğin hurmaların çekirdeklerini çıkarmamışsın da!
֍
6 Ekim 2019

“İmtihanımız ağırlaşmadı. Biz Allah’ı unuttukça imtihanın ağırlığını hissetmeye başladık.”
[Nuri Pakdil]

֍
7 Ekim 2019

“Öyle biriyle dostluk kur ki, senin değişmenle değişmesin.”
[Zünnûn-i Mısrî rh]

֍
8 Ekim 2019

“Allah zikrinde sâbitkadem olun. Zikir mayası kalpte
tutarak onu ne zaman fetheder bilemezsiniz. Zikrin etkileri bazen ölmeden önceki son ana kadar hissedilemez. Sabırlı olun, ısrarla devam edin ve ipin ucunu asla
bırakmayın...”
[Sîdî M. es-Sahravî]

֍
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9 Ekim 2019

“Ellerimiz, gecelerde İSTEMEK için Yaratan’a, gündüzlerde VERMEK için yaratılana açılmalı...”
[Abdullah Sert]

֍
10 Ekim 2019

«Ey Rabbimiz, üzerimize [yağmur gibi] sabır yağdır.
Ayaklarımıza sebat ver [er meydanından kaydırma].
Bu kâfirler güruhuna karşı bize yardım et!»
[Bakara suresi, 250]

֍
11 Ekim 2019

“Hiç olana hiçbir şey olmaz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
12 Ekim 2019

Yaşlı adam, bir çocuğun ayakkabısız olduğunu görür, çocuğa ayakkabı alır. Çocuk çok sevinir ve:
-Sen Allah mısın? der. Adamın eli ayağı titrer:
-Hâşa, hayır tabiî ki, der. Çocuk:
-O zaman Allah’ın dostusun. Çünkü ben dün gece Allah’a
söylemiştim ayakkabımın olmadığını, der.
֍
13 Ekim 2019

“İnsanın kalbi yüzündedir.”
[Saffet Köse]

֍
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14 Ekim 2019

“Allah’ı kaybetmiş insan, neyi aramaktadır?
Allah’ı aramayan insan, neyi bulacaktır?
Kur’ân’dan kaçan, hangi kitaba inanacaktır?
Peygamberi görmeyen, hangi insanı görecektir?
Cenneti elinden kaçırmış olan, Cehennemden başka
neyi kazanacaktır?”
[Sezai Karakoç]

֍
15 Ekim 2019

“Gönül almak” veya gönül “gönül yapmak”; bir insanı sadece maddî ve dünyevî mânâda sevindirmek değil, onun
kalbini Allah ile buluşturmaktır. Îman, Kur’ân ve Hazret-i
Peygamber – sallâllâhu aleyhi ve sellem – ile tanıştırmaktır. Böylece onun ebedî hayatını güzelleştirebilmektir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
16 Ekim 2019

“Denizde akıp giden gemide bulunan kişi, karşı kıyıdaki
kamışlığın gittiğini zanneder. Oysa biz dünyadan göçüp
gidiyoruz da sanıyoruz ki dünya geçip gidiyor.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
17 Ekim 2019

“Bir elbise ile kalp kırdın mı aynı elbise ile gönül al ki,
elbisen senden şikayetçi olmasın. Bir yerde bir günah
işlediğinde aynı yerde hemen tevbe et ki, günah işlediğin
yer günahının şâhidi olmasın.”
[Muhyiddin ibnü’l-Arabî rh]

֍
18 Ekim 2019

Yahşı günde bilmek olmaz kim diyânet kimdedir
Yahşı yoldaşı yaman gün imtihân etmek gerek...
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[Neşâtî]

֍

19 Ekim 2019

“Eğer sünnet olmasaydı hiçbirimiz Kur’ân’ı anlamazdık.”
[İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe rh]

֍
20 Ekim 2019

İmâm Mâlik rahmetullahi aleyh şöyle anlatır:
Cafer-i Sâdık rahmetullah aleyh ile birlikte hacca gittim.
Telbiye getirmek istediği zaman yüzünün rengi değişti ve
tir tir titremeye başladı. Ona: “Neyin var ey Rasulullah’ın
evlâdı?” diye sordum. “Telbiye getirmek isteyince bu
hale geldim.” dedi. “Peki, seni durduran nedir?” diye
sordum. “Buyur kulum!” cevabından başka bir söz işitmekten korkuyorum!” karşılığını verdi.
֍
21 Ekim 2019

“İkiyi geçen her sır yayılır.” hükmünü bilirsin. O hâlde
gizli kalması gerekli olan sırrı iki dudak arasına getirme,
yani söyleme.”
[Mollâ Câmî]

֍
22 Ekim 2019

Âdemi bul âdem ol âlemde âdem gizlidir
Etme tahkîr âdemi âdemde âlem gizlidir.
[Fennî]

֍
23 Ekim 2019

“Ey altın sırmalı elbiseler giymeye, altın kemerler takmaya alışmış olan adam! Sonunda sana da bir dikişsiz elbise
giydirilecek.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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24 Ekim 2019

“En bedbaht insan, merhametini zâyî edendir. Merhamet,
insanlığımızın bu âlemdeki en büyük şâhididir. Merhamet
gidince, vicdan ve insanlığımızdan da geriye bir şey
kalmaz.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
25 Ekim 2019

“Büyük adamlar, büyüklük taslamayan adamlardır.”
[Kemal Sayar]

֍
26 Ekim 2019

“İkramda bulunduğun kişi ile sana ikramda bulunan kişi
arasındaki farka dikkat et. Eğer ikramda bulunduğun zâtı,
sana ikramda bulunandan daha çok seviyorsan, dostluğu
ahiret üzere kurmuşsun demektir, yoksa dünya ve çıkar
üzerine...”
[Ebû Ali Şakîk rh]

֍
27 Ekim 2019

“Uyan ey gönül! Dünya geçip gidiyor. Bu ömür sermayesi, eriyip gidiyor. Beden konağında gafletle oturup da
uyuma. Çünkü ömür menzilinden kervan geçip gidiyor.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
28 Ekim 2019

Bir tüccar İmâm-ı A’zam’a:
“Benim de atlarım, kervanlarım var, senin de. Ancak benimkiler, namaz kılarken beni çok meşgul ediyor, bir türlü onları düşünmekten kendimi alamıyorum. Sen kendini
nasıl koruyorsun?” diye sorar.
Büyük İmâm:
“Ben onları kalbime değil, ahıra bağladım.” buyururlar.
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֍

29 Ekim 2019

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Görmedin mi, göklerde olan herkes [herşey] ve yerde bulunan herkes [herşey], güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların bir çoğu hakîkaten
Allah’a secde ediyor. Bir çoğunun üzerine de azâb hak
olmuştur. Allah kimi [bedbahtlıkla] hor kılarsa onu saadete kavuşturacak [hiçbir kuvvet] yoktur. Şübhesiz ki Allah
ne dilerse [onu] yapar.”
[Hac sûresi 18]

֍
29 Ekim 2019

Efendim, gönderdiğimiz ayet-i kerime secde ayeti olduğu
için ve secde ayetinin mealinin dinlendiği veya okunduğu
durumda da secde yapılması gerekli görüldüğü için lütfen
tilâvet secdesi yapınız.
֍
30 Ekim 2019

“Ey âlimler, sizler İslâm beldelerini aydınlatan kandiller
gibiydiniz. Şimdi neden ışıklarınız söndü? Siz ümmete yol gösteren yıldızlardınız, şimdi siz neden yolunuzu
şaşırdınız? Siz ümeranın kapısına gidip onların nereden
kazandıkları bilinmeyen servetinden istifade etmekten
dolayı Allah’tan haya etmiyor musunuz?”
[Fudayl bin İyâd rh]

֍
31 Ekim 2019

Nelerden arta kalmışdır hele dünyâyı söyletsen
Kimi devdir kimi arslan yatan mevtâyı söyletsen.
[Lâedrî]

֍
1 Kasım 2019

“Sulh bütün halkla, cenk ise nefsledir.”
[Ebu’l-Hasan Harakânî rh]

֍
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2 Kasım 2019

“Bütün âlimler, ölüm döşeğindeki insana kelime-i tevhîdi
telkîn etmenin ve o kişinin yüksek sesle zikretmesinin
câiz olduğunda müttefiktirler. Dervişlere göre, zâten her
nefes son nefestir.”
[Hâce Ali Râmitenî rh]

֍
3 Kasım 2019

Merhamet kıl ben garîb âvâreye
Mücrimim rahm eyle yüzü kareye
Şefkat etmek bî-kes ü bî-çâreye
Âdetindir yâ Resûlallâh senin.
[Nasûhî]

֍
4 Kasım 2019

“Gecelerini daha ziyade teheccüd namazı ile değerlendiren zâhid sahabî Temîm ed-Dârî bir gece Câsiye sûresini
okurken sabaha kadar şu âyet-i kerîmeyi gözyaşı dökerek tekrar etmiştir:
“Yoksa kötülükleri işleyen kimseler kendilerini, iman
edip salih ameller işleyenler ile bir tutacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri onlarla bir olacak öyle mi? Ne
kötü hüküm veriyorlar!” [Câsiye sûresi, 21]”
֍
5 Kasım 2019

“Dünyanın en bariz husûsiyeti, vefasının olmayışıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
6 Kasım 2019

“Din ve şerîat yolunda yürümeyen kişi, günde bin kerâmet gösterse bile şeytana uymuştur. Sünnet’e aykırı olan
bir şeye îtik d eden kişi, dünyanın ilmini ezberlemiş de
olsa, yol kesen hayduttur.”
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[Hâce Yusuf Hemedânî rh]

֍

7 Kasım 2019

“Bil ki, başkalarının sözlerini sana taşıyan, senin sözlerini
de ona taşır.”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
8 Kasım 2019

“Muhammed’den muhabbet oldu hâsıl
Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl!”
Sallallahu aleyhi ve sellem...
֍
9 Kasım 2019

“Doğdu ol saatte ol Sultân-ı Dîn
Nûra gark oldu semâvât ü zemîn...”
[Süleyman Çelebi rh]

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed.
֍
10 Kasım 2019

“Boyun büktüm perîşânım, bu derdin sende tedbiri
Lebim kavruldu âteşten, döner pâyinde tezkîri
Ne dem gönlün murâd eylerse taltîf eyle Kıtmîri
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Rasûlallah!”
[Yaman Dede rh]

֍
11 Kasım 2019

Ali Râmîtenî Hazretlerinin meclisinde âlimlerden biri
onu övercesine:
“–Siz özsünüz, biz ise kabuk!” deyince, Râmîtenî
Hazretleri:
“–Öz, kabuğun himâye ve koruması altındadır.” diye cevap verdi. “Cevizin kabuğu şerîate, içi de tarîkate benzer.
Kabuk olmazsa cevizin içi çürüyüp zâyî olur. Öz, kabuğa muhtaç olduğu gibi tarîkat ehli de şerîat âlimlerine
muhtaçtır.”
֍
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11 Kasım 2019

Ali Râmîtenî Hazretlerinin meclisinde âlimlerden biri
onu övercesine:
“–Siz özsünüz, biz ise kabuk!” deyince, Râmîtenî
Hazretleri:
“–Öz, kabuğun himâye ve koruması altındadır.” diye cevap verdi. “Cevizin kabuğu şerîate, içi de tarîkate benzer.
Kabuk olmazsa cevizin içi çürüyüp zâyî olur. Öz, kabuğa muhtaç olduğu gibi tarîkat ehli de şerîat âlimlerine
muhtaçtır.”
֍
11 Kasım 2019

Mesajın gitmediğini düşünerek ikinci kez yollamışız.
Vaktinizi aldığımız için özür dileriz efendim
֍
12 Kasım 2019

“İbadet ve taatin meşakkati gider, sevabı kalır; günahın
zahirî lezzeti gider, ahiret acısı kalır. Allah ile ol, başka
şeyle zihnini [ve kalbini] meşgul etme. İnsanların hatalarını yargılama, Yüce Yaradan’a bırak.”
[İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye rh]

֍
13 Kasım 2019

“Kalbi ve hâli bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o
yine de dilsiz sayılır.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
14 Kasım 2019

“İnsan, hem dindar hem de kaba, geçimsiz ve nezaketsiz
olamaz. Zira, İslâm’ın özü ve ruhu; itikatta tevhid, amelde ise edeb ve merhamettir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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15 Kasım 2019

Çeşm-i insâf kadar kâmile mîzân olmaz
Kişi noksânını bilmek gibi irfân olmaz.
[Bursavî Tâlib Muhammed Bey]

֍
16 Kasım 2019

“Karşınızdaki insana öyle güzel hitab edin ki, sizin bir tek
sözünüzle, onun gönlü huzur bulsun.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
17 Kasım 2019

“Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer. Öyle bir
kış ki, arkasından bahar gelmez.”
[Firdevsî]

֍
18 Kasım 2019

Fudayl bin İyad rh, bir defasında üzüntülü bir adam gördü
ve;
“Senin için Allah’ın dediğinden başka bir şeyin olmasından mı korkuyorsun?” diye sordu. Adam:
“Hayır”, diye karşılık verince Fudayl:
“Öyleyse neye üzülüyorsun? Dünya insanı kendine kul
yapmadıkça veya insan dünyaya kul olmadıkça yol kolaydır.” dedi.
֍
19 Kasım 2019

“Evlâdım! Dünya ve onun ziynetleri seni aldatmasın!
Gece ve gündüz dâimâ dünyadan âhirete göçmeye hazır
ol! Kalbin hep Allah ile birlikte olsun! Allah korkusundan
her zaman gönlün kırık olsun! Dünyada misafir gibi yaşa
ve oradan yine misafir gibi ayrıl!”
[Hâce Abdülhalik Gucdüvânî rh]

֍
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20 Kasım 2019

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Ey iman edenler! Eğer Allah’tan korkarsanız O, size iyi
ile kötüyü ayırdedecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter
ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütûf sahibidir.”
[Enfâl sûresi, 29]

֍
21 Kasım 2019

“Kendi mikdârınca herkes mübtelâ-yı ıztırâb
Dest-i kudret kimseye râhat berâtı vermemiş.”
[Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı]

֍
22 Kasım 2019

“Allah’a karşı muameleniz gönlünüzden ona karşı sadakatle olsun. Çünkü yükselmek ancak Allah’ın yükseltmesiyle mümkün olabilir. Allah bir kulunu sevdiği zaman
onun sevgisini mahlûkatın kalplerine de yerleştirir.”
[Fudayl bin İyad rh]

֍
23 Kasım 2019

“Allah’ım! Biliyorsun ki, benim günahlarım Sana zarar
veremez. Ve biliyorum ki, bana rahmetinle muamele etmen Senin rahmetinden bir şey eksiltmez.”
[Hz. Ali ra]

֍
24 Kasım 2019

“İki şeye çok dikkat ediniz: Konuşurken ağzınızdan çıkana, yemek yerken ağzınıza girene!”
[Hâce Ali Râmitenî rh]

֍
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25 Kasım 2019

Birgün Mu’âz bin Cebel [ra]’ın huzuruna gelen bir kimse
selâm verip oturdu. Bir müddet sonra vedalaşıp ayrılacağı sırada, Hz. Mu’âz ona hitaben şöyle buyurdu:
– “Ey falan! Dünyadaki nasîbin ne ise ve nerede olsa gelip seni bulacaktır. Sen ise, dünyadaki nasîbinden daha
çok âhiret nasîbine muhtaçsın. Âhiret nasîbini, dünya
nasîbine tercih et! Hatta öyle ol ki, neticesinde çok ihtişamlı bir âhiret servetine sahip olasın! Dünya nîmetleri geçicidir. Âhiret için elde ettiklerin ise, nerede olursa
seninledir.”
֍
26 Kasım 2019

“Kim yerin üstünde Allah’a karşı edebli olmazsa, Allah
yerin altında onu edeblendirir.”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
28 Kasım 2019

“Her mü’min, gönlünü bütün mahlûkâtın huzur bulduğu
bir rahmet dergâhı, bir mânevî rehabilite merkezi hâline getirmeye azmetmelidir. Zira kendi kurtuluşunun,
başkalarının da kurtuluşuna hizmet etmekten geçtiğini
bilmelidir...”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29 Kasım 2019

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim
Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.
Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, kovma kapından
Âsilere lütfun, yüce fermândır Efendim...
[Ali Ulvi Kurucu rh]

֍
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30 Kasım 2019

“Helâl yemeyen kişi, kendinde Allâh’a itaat etme gücü
bulamaz, hep isyâna meyleder. Helâl yiyen kişi de Allâh’a
isyankâr olamaz…”
[Hâce Ali Râmitenî rh]

֍
1 Aralık 2019

“Eğer sen O’nu unutursan, “O” seni asla unutmaz ama
zamanla seni sana unutturur.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
2 Aralık 2019

“Beni kimseye muhtaç eyleme!” diye dua eden birine
Hz. Ali [ra] şöyle buyurmuş:
“İnsan insana muhtaçtır. BENİ KİMSEYE YÜK
EYLEME!” diye dua et.
֍
3 Aralık 2019

“Kalbinizi ve sesinizi yumuşatın.”
[A. Cahit Zarifoğlu]

֍
4 Aralık 2019

“Dünyalıktan iki somuna râzı ol ve helâl ye ki, bütün hayırların anahtarı budur. Haramdan uzak ol, yoksa Hak
Teâlâ’dan uzaklaşırsın!”
[Hâce Abdülhalik Gucdüvânî rh]

֍
5 Aralık 2019

“Kulun hiçbir ayıbı, Allah’ın bağışlayıcılığından büyük
olamaz! Kulun hiçbir dileği, Allah’ın kudretini ve lütufkârlığını aşamaz! Kulun hiçbir beklentisinin, Allah’ın cömertliğinin yanında esamisi okunmaz.”
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[Gökhan Özcan]

֍

6 Aralık 2019

“Çok kimseler zannederler ki mânen terakkî etmek,
yalnız fazla ibadetledir. Hayır, hakîkî terakkî, Cenâb-ı
Hakk’ın huzûr-i ilâhîsinde olduğunu bilerek, Sünnet-i
Seniyye istikâmetinde, ne yapılması îcâb ederse onu
yapmakla olur.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
7 Aralık 2019

“Bir kimse, Allahü teâlânın huzuruna kâmil, olgun bir
îmânla gitmek istiyorsa, beş vakit namaz için çağırılan
yere gelip namazını kılsın. Çünkü beş vakit namazı câmide cemaatle kılmak, hidâyet yollarından olup, hem de
Peygamberimizin mühim sünnetidir.
Hiç kimse, benim evimde namaz yerim vardır ve ben
evimde namazımı kılıyorum, demesin! Böyle yaparsanız, Resûlullahın sünnetini terketmiş olursunuz. Bu da
dalâlettir.”
[Mu’âz bin Cebel ra]

֍
8 Aralık 2019

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. [Yüz ve el gibi] görünen kısımlar
müstesna, zînet [yer]lerini göstermesinler. Başörtülerini
ta yakalarının üzerine kadar salsınlar...”
[Nûr sûresi, 31]

֍
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9 Aralık 2019

“Memleketin bir ucunda, hudutta bulunan bir kale muhafızı; pâdişahtan ve pâyitahttan çok uzaklarda bulunduğu hâlde, kaleyi düşmanlardan korur, gözetir. Kendisine
hadsiz, hesapsız rüşvet teklif edilir, yine de kaleyi düşmanlara satmaz. Çok uzaklarda, hududun bir ucunda,
pâdişah oralarda yok iken, sanki yanı başında imiş gibi,
ona vefâ gösterir. Pâdişahın nazarında o uzaklardaki muhafız; huzûrunda bulunan ve can fedâ edenlerden daha
iyidir.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
10 Aralık 2019

Naklolunduğuna göre Hz. Ali radıyallahu anh, namaz
vakti geldiğinde titrer ve rengi kireç gibi olurdu.
֍
11 Aralık 2019

“Uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbet!
Kimine HIZIR, kimine uçan kuş, kimine biten ot…
Kimine açan çiçek, kimine akan su, kimine dilsiz taş...”
[Tapduk Emre rh]

֍
12 Aralık 2019

“Ârifler bilirler ki; insanın bedeni yemekle doyar, rûhu
ise yedirmekle… Peygamber Efendimiz – sallâllâhu aleyhi ve sellem – de ümmetinin açlarını doyurmadan kendi
açlığını düşünmezdi. Ümmetinin açlarını doyurmanın huzuru, O’na âdeta kendi açlığını unuttururdu.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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13 Aralık 2019

“Kur’ân-ı Kerîm okumayı aslâ bırakma! Zâhirini ve
bâtınını hep Kur’ân’a göre tanzîm et! Gizli veya âşikâr,
Kur’ân’ı ibret ve tefekkürle, gözyaşları içinde oku! Her
bir hâlini Kur’ân ile mîzân et ve ona benzet!..”
[Hâce Abdülhalik Gucdüvânî rh]

֍
14 Aralık 2019

“Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret almaya
çalış!”
[Hz. Ömer ra]

֍
15 Aralık 2019

“Ulaşamadığına tevekkül eden, ulaştığına razı olan, kaybettiğine de sabreden kimse, takva ehlindendir.”
[İmam Gazalî rh]

֍
16 Aralık 2019

Sa’d b. Ebî Vakkâs [ra], ömrünün sonlarında göz nimetinden mahrum kalınca;
“Gözlerini sana iade etsin diye Allah Teâlâ’ya niyâz etsene!” diyenlere:
“Allah’ın kazasını gözümden daha ziyâde severim.” cevabını vermişti.
֍
17 Aralık 2019

Bir keresinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdular:
“Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez.”
“Sen de mi ya Rasulallah?” dediklerinde de:
“Evet ben de; meğer ki Rabbim beni rahmetinin kucağına almış olsun.”
[Buhari, Müslim]

֍
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18 Aralık 2019

“İnsanın kendini tanımaya çalışması hiç bitmeyen bir yolda yürümesi gibi bir şey... Ya bir insanın başka bir insanı
tanıması... Bakın bu neredeyse imkânsız! Aslında tanıması değil sadece; şu yaşadığımız hayata bakınca, galiba
tanımayı istemesi de aslında imkânsız.”
[Gökhan Özcan]

֍
20 Aralık 2019

“Üç hâkimin hükmünde hata aranmaz:
Kalbin, kaderin ve ölümün...”
[Nurettin Topçu]

֍
21 Aralık 2019

“Bir müminin sesi, bülbülün sesi gibi olacak, gönle ferahlık verecek.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
22 Aralık 2019

“Birine karşı sabrın kalmadığı vakit, Allah’ın sana ne kadar sabırlı olduğunu düşün!”
[Hz. Ebûbekir ra]

֍
23 Aralık 2019

Bir mezar kazıcı vardı, çok uzun ömürlüydü.
Birisi ona:
“Ömrün boyu mezar kazdın durdun, yer altında şaşılacak
ne gördün?” diye sordu. Mezarcı:
“Sana asıl şaşılacak olanı söyleyeyim mi?” dedi. “Bu azgın nefsim tam yetmiş yıldır mezar kazdığımı gördü de
bir gün bile isteği, arzusu ölmedi...”
[Ferîdüddîn Attar rh]

֍
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24 Aralık 2019

“Ey altın sırmalı elbiseler giymeye, altın kemerler takmaya alışmış olan adam! Sonunda sana da bir DİKİŞSİZ
ELBİSE giydirilecek.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
25 Aralık 2019

“Sen sanma ki israf, sadece birkaç kuruşu boş yere harcamandır yahut birkaç merkep yükü buğdayı hesabını
bilmeden sarf etmendir yahut da mîrâsa konduğun birçok malı çarçabuk tüketmendir.
Asıl büyük israf, aziz ömrünü harcamandır; çünkü bir anlık ömür, yüz binlerce kuruşa alınamaz.
Yâkutlar, vakitlerle alınabilir ama, vakitler yâkutlarla
alınamaz.
Canı altınla satın almadın da, o yüzden kadrini
bilmiyorsun!”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
26 Aralık 2019

“Aynı günaha tekrar düşerim düşüncesi ile tevbe edemiyorsanız, belki ben bu günahı tekrar işlemeden ölüm
gelir ve ben tevbe etmiş olarak ölürüm diye düşünün ve
tevbe edin.”
[İmâm Gazalî rh]

֍
27 Aralık 2019

“Kalbinizin sevmediği kimselerden sakınınız!”
[Hz. Ömer radıyallahu anh]

֍
28 Aralık 2019

“İnsanların görünüşlerine bakarak onlarda üstünlük bulmaya çalışanlar hep kaybetti. Yanıldı. Hüsrana uğradı.”
[A. Cahit Zarifoğlu]

֍
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29 Aralık 2019

“Haramzâde karıştırır, helâlzâde barıştırır.”
[Dede Korkut]

֍
30 Aralık 2019

Ârif Rîvgerî Hazretleri, sohbetlerine umûmiyetle şu cümlelerle başlardı:
“Cenâb-ı Hak hepimizi, dünya ve âhiretin efendisi, bütün insanların her bakımdan en üstünü ve en fazîletlisi
olan Rasûlullah Efendimiz’e tâbî olmak saâdetiyle şereflendirsin! Çünkü Cenâb-ı Hak, O’na tâbî olunmasını sever. O’na uymanın küçücük bir zerresi dahî, bütün dünya
lezzetlerinden ve âhiret nîmetlerinden üstündür. Hakîkî
fazîlet, O’nun Sünnet-i Seniyye’sine tâbî olmaktır.”
֍
31 Aralık 2019

Hz. Ömer’in hilafeti zamanında bir hırsız yakalanmıştı.
Hakkında hüküm verilmişti ve cezalandırılmaya götürülüyordu. Bu esnada halifeye şöyle yalvardı:
“Bana acıyın! Daha önce hiç hırsızlık yapmadım. [İlk kez
nefsime uydum]”
Hz. Ömer [ra] dedi ki:
“Ömer’in Rabbine yemin ederim ki doğruyu söylemedin.
Allah kulunu ilk günahında muâhaze etmez. [Mutlaka sana
nice fırsatlar ve işaretler verdi, fakat sen o tevbe ve ıslah
fırsatlarını teptin ve bu cezaya müstehak hâle geldin.]”
֍
1 Ocak 2020

“[Rabbimiz!] Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden
yardım dileriz.
Bizi dosdoğru yola ilet.
Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil!”
[Fatiha sûresi, 5-7]
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֍

2 Ocak 2020

“Tasavvuf, insanın iç dünyasındaki duyguları terbiye ederek
ŞERÎATI KEMÂLE ERDİRME gayreti. Kul, satırlardan okuyarak kemâle eremez. Hâlini, gönül dünyasını menfîlikten
temizleyerek kemâl bulur. Onun için tasavvuf, arı-duru bir
şerîati yaşamaktır. Arı-duru, saf bir şerîati yaşamaktır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
3 Ocak 2020

“Kişinin ibadetlerinde, muâmelâtında, ahlâkında ve hayat nizâmında şer’î ölçülere riâyet hassâsiyeti yoksa, o
kişinin tasavvufî bir terakkî beklemesi mânâsızdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
4 Ocak 2020

“Dil beyt-i Hudâ’dır anı pâk eyle sivâdan
Kasrına nüzûl eyler o Sultân gecelerde.”
[Erzurumlu İbrahim Hakkı rh]

֍
5 Ocak 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kim bana uyarsa bendendir. Kim de benim hayat tarzımdan [sünnetimden] yüz çevirirse benden değildir. Her
şeyin [iş ve amelin] bir coşkusu ve heyecanı, sonra da
gevşeme ve duraklama hâli söz konusudur. Kimin gevşeme yönü bid’ata doğru olursa, o gerçekten sapmış, perişan olmuştur. Kimin de gevşeme yönü sünnete doğru
olursa o da gerçekten hidayeti bulmuş ve kurtulmuştur.”
[Ahmet ibn-i Hanbel]

֍
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6 Ocak 2020

Birisi Fudayl bin İyad [rh]’a sordu:
“Nasıl sabahladın?”
Fudayl, halkın bu suali genellikle ruh sağlığını değil de, vücûd sağlığını kasd ederek sorduğunu bildiğinden, bu tip suallerden hoşlanmazdı. Yine de:
“Hayr üzere sabahladım”, diye cevap verdi. Adam tekrar:
“Nasılsın?” deyince Fudayl [rh] şöyle karşılık verdi:
“Hangi hâlimi soruyorsun? Dünyevî hâlimi soruyorsan,
dünya bize meyletti de, biz onun bütün yollarından geçtik. Ahireti soruyorsan, günahı çok, ameli az, ömrü tükenmek üzere, ahirete ve ölüme hazırlığı olmayan bir
adamın hâli nasıl olur ki?”
֍
7 Ocak 2020

“Asâleti kendinden olanın gösterişe ihtiyacı yoktur.
Bahçıvanın, başına gül taktığı görülmemiştir.”
[Hâfız-ı Şirâzî]

֍
8 Ocak 2020

“Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem – Efendimiz,
mânevî olgunluğun zirvesinde bulunmasına rağmen, nasıl ki zâhirî kulluk vazifelerini de son nefesine kadar büyük bir titizlikle îfâ etmişse, O’nu örnek alması gereken
her mü’min de, hangi mânevî makam, mevkî, meşrep
ve tarîkatte olursa olsun, şer’î vazifelerini de yerine getirmekle mükelleftir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
9 Ocak 2020

“Cennette ağaç olarak sembolize edilen yasak, dünyada
Allah’ın haramlarıdır. Her bir haram, Allah’ın yeryüzüne
diktiği yasak ağacı temsil eder.”
[Saffet Köse]
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֍

11 Ocak 2020

“Ne kadar çok ilim öğrenirseniz öğrenin, bunlarla amel
etmedikçe öğrendiğiniz ilimden sevâb alamazsınız.”
[Mu’âz bin Cebel ra]

֍
12 Ocak 2020

“Cenâb-ı Hak, ebediyet yolculuğunda takvâyı gönüllerimizin bitmez-tükenmez hazinesi eylesin. Cümlemizi rahmetiyle mağfiret buyursun.”
Âmîn!..
֍
13 Ocak 2020

Ebû Hâzim hazretlerine:
“Servetin nedir?” diye sorduklarında:
“İki şeydir; biri Allah Teâlâ’dan razı olmak, diğeri de insanlardan müstağnî kalkmak.” demiş.
“Öyleyse fakirsin.” denilince:
“Yerler, gökler ve bunların arasındaki şeyler, Allah
Teâlâ’nın mülkü iken ve ben de O’nun muhlis bir kulu
iken nasıl fakir olurum?” cevabını vermiştir.
֍
13 Ocak 2020

“İki şeydir; biri Allah Teâlâ’dan razı olmak, diğeri de insanlardan müstağnî kalmak.”
֍
14 Ocak 2020

Kudûmün rahmet ü zevk ü safâdır yâ Resûlallâh
Zuhûrun derd-i uşşâka devâdır yâ Resulallâh.
[Azîz Mahmûd Hüdâyî rh]

֍
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15 Ocak 2020

“Bugünkü hayat nizamının kaidelerini, dinin prensiplerine ehemmiyet vermeyen kişiler kurdular. Müslümanlar
olarak bütün bunları, tekrar inşâ etmeliyiz. Müslümanca
ve İslâm’ın yüce prensipleriyle.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
16 Ocak 2020

“Ehl-i irfânım diye kimseye ta’n eyleme sen
Defter ü dîvâna sığmaz söz gelir dîvâneden.”
[Lâedrî]

֍
17 Ocak 2020

“Gerçek tevazu, Hakk’a boyun eğip itaat etmek, nereden ve kimden olursa olsun hakkı kabul etmektir.”
[Fudayl bin İyad rh]

֍
18 Ocak 2020

Hak Teâlâ buyuruyor:
“…[Ey mü’minler! Âhiret için] azık edinin. Bilin ki azığın
en hayırlısı takvâdır…”
[Bakara sûresi, 197]

֍
19 Ocak 2020

“Bedendeki
iyileşecek?”

yaralar

iyileşir

de,

kalptekiler

nasıl

[Suriyeli bir anne]

֍
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20 Ocak 2020

Süfyân-ı Sevrî Hazretlerinin genç yaşta beli bükülmüştü.
Sebebini soranlara şöyle derdi:
“Kendisinden ilim tahsil ettiğim bir hocam vardı. Vefatı
esnasında ona telkinde bulunduğum hâlde bir türlü kelime-i tevhîdi söyleyemedi. İşte bu hâli görmek benim
belimi büktü.”
֍
21 Ocak 2020

“Zikir; kuru kuruya bir tekrarlama faaliyeti değildir.
Bilâkis gerçek bir zikir, Hakk’ın azametini tefekkür etmek, ilâhî kudret akışları karşısında duyguları derinleştirmek, gönlü mâsivâdan, yani Allah’tan uzaklaştıracak her
şeyden arındırıp Hak’ta fânî olmak ve dâimâ Allah ile
beraberliği temin ederek zikretmektir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
22 Ocak 2020

Gam değildir gide dünyâ kala dîn
Gam odur ki kala dünyâ gide dîn.
[Lâedrî]

֍
23 Ocak 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin
Allâh’tan, dünyâ veya âhiretle alâkalı bir hayır talebi o
saate rastlarsa, Allâh ona dilediğini mutlakâ verir. Bu
saat her gecede vardır.”
[Müslim]

֍
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24 Ocak 2020

“Oğlum! Allah Teâlâ’nın taksîmine rızâ gösteren zengin
olur, başkasının elindekine göz diken ise muhteris olur ve
gönül fakiri olarak ölür…”
[Cafer-i Sâdık rh]

֍
25 Ocak 2020

“İnfak hususunda, aslında veren kimsenin alan kimseye karşı büyük bir teşekkür edâsı içinde olması gerekir.
Çünkü veren, alan kimse vesîlesiyle dünya ve âhiretteki birçok iptilâdan, musibetten ve sıkıntıdan kurtulmuş olacak; hepsinden daha mühimi, Allâh’ın rızâsını
kazanacaktır.”
[Ebu’l-Leys Semerkandî rh]

֍
26 Ocak 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular:
“Hayat şartları sizinkinden iyi olanlara değil de, daha aşağıda olanlara bakınız! Zira bu Allah’ın üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için daha uygun bir davranıştır.”
[Müslim]

֍
27 Ocak 2020

“On iki-on üç yaşlarındayız. Valide, “Nefes sayılıdır, zayi
etme!” derdi. O yaşlardaki çocuk ne anlayacak bundan?
“Ne yapayım o zaman?” diye sorardım. “SALÂT U
SELÂM GETİR.” derdi.”
[Prof. Sadettin Ökten]

֍
28 Ocak 2020
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Hiç düşündünüz mü?
ÇOCUĞUNUZ SİZİN ARDINIZDAN HANGİ ÖZELLİĞİNİZİ HATIRLAYACAK? ONA NEYİ MÎRAS
BIRAKIYORSUNUZ?
֍

29 Ocak 2020

“Elbiseler elbiselere benzeyince, kalpler de kalplere
benzer.”
[Abdullah bin Mes’ûd ra]

֍
30 Ocak 2020

“ŞİKÂYET YOK; EYLEM VAR, TESLÎMİYET VAR!..”
[Kemal Sayar]

֍
31 Ocak 2020

“Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine, ne de bülbülü çöplüğe
alıştırabilirsiniz.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
1 Şubat 2020

“Allah Rasûlü – sallâllâhu aleyhi ve sellem – Efendimiz
nefsi için öfkelenmez, ancak bir hakkın çiğnenmesi, hakîkate zulmedilmesi karşısında sessiz kalmazdı.
Şahsına karşı yapılan hata, kusur ve kabalıkları, Allah
için affederdi...”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
2 Şubat 2020

“Cahilsin, okur öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok,
yetiştirirsin. Paran yok, kazanırsın. Her şeyin bir çaresi
vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur...”
[Ahmet Hamdi Tanpınar]

֍
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3 Şubat 2020

Hz. Mikdâd [ra] bir insanın gerçek yüzünü, fikir ve mahiyetini öğrenmeden hüküm vermezdi. Bu hususta şöyle
derdi:
“Ben bir insanın sonunu görmeden onun hakkında iyi veya
fena bir şey söyleyemem. Çünkü bu hususta Rasûlullah’a
sorulmuştu da, o [s.] da şu cevabı vermişti: İNSANIN KALBİ
KADAR DEĞİŞEN BİR ŞEY YOKTUR.”
֍
4 Şubat 2020

“İnsan şöyle düşünmeli; şu âlemde bir Rabbim var, bir de
kul olarak ben varım. Kulluğumu ona göre yapmalıyım!”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
5 Şubat 2020

“Yavrucuğum!
Zoruna gitse de sana verilen nasihati tut. Dinlediği hâlde dinlemesi fayda etmeyen kişiye yazık doğrusu! Bildiği
hâlde bildiğinden faydalanmayan kişiye de yazık! Hakîkat
ortaya çıkmış iken dalâleti hidayete yeğleyen kişiye de
yazık! Dindarlığı kendisine baskın gelmeyip heva ve hevesine uyan kişiye de yazık! İlminden hem kendi hem
diğerleri için fayda hasıl olan, söz dinleyip de en güzeline
uyan kişiye ise ne mutlu!”
[Hz. Lokman as]

֍
6 Şubat 2020

Sözüm sanadır ey nefsim! Diyelim ki bu dünyada doğruyu söylemedin, süslü sözlerle muhatabını aldattın, onu
kandırdın; yarın HAK’KIN karşısına çıktığında ne yapacaksın? Dilin o gün de seni kurtaracak mı?
֍
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7 Şubat 2020

“Allah herkese lâyık olduğu cevheri verdi. Kedinin kanadı olsaydı, serçenin nesli tükenirdi.”
[Sa’dî-i Şirazî]

֍
8 Şubat 2020

“Kulun duâsına icâbet olunması için ilk şart; helâl lokma ile gönül âlemini ıslâh eylemek, son şart ise ihlâs ve
huzûr-i kalptir. Yani Cenâb-ı Hakk’a lâyıkıyla yönelmektir. Eğer ağza konulan lokma helâl değilse, o kimsenin
ihlâslı ve huzurlu olması, mâsivâyı terk edip Hakk’a yönelmesi çok zordur.”
[Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu rh]

֍
9 Şubat 2020

“Kişi az sevdiği şeyi, çok sevdiği şeye feda eder.”
[Ethem Cebecioğlu]

֍
֍
10 Şubat 2020

Bir gün, Sami Efendi Hazretleri’nin ziyaretine gelenlerden biri, hem Hazret’in duâsını almak hem de yeğenlerini tanıştırmak istemişti. Huzûruna girip el öperken:
“–Efendim! Bu delikanlılar Amerika’da okuyup mühendis
oldular. Duâlarınızı istirhâm ederiz!” diye takdim etmişti. Sâmi Efendi Hazretleri ise tebessüm ederek onlara:
“–Fakir de Dâru’l-Fünûn mezunuyum. Asıl tahsil, mârifetullâh’ın tahsilidir!” buyurdu.
֍
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11 Şubat 2020

“Şefkatli bir babaya isyân eden evlâda mecnun derler.
Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenâb-ı Hakk’ın
emirlerine muhâlefet eden kişiye ise ne söylense azdır!”
[Mahmud Sâmi Ramazanoğlu rh]

֍
12 Şubat 2020

“Bedeni dünyanın meşrû işlerine, kalbi de Cenâb-ı
Hakk’a yöneltmek sûretiyle dünya ve âhiret saâdeti hâsıl
olur.”
[Mahmud Sâmi Ramazanoğlu rh]

֍
13 Şubat 2020

Sözüm sanadır ey nefsim!
Gel etme eyleme...
Aklını başına al da bazı şeyler için geç kalma...
“Yarın yaparım diyenler helâk oldu” buyuruyor Âlemlerin
Efendisi.
Toprağın altı “keşke” diyenlerle dolu...
Bir gün gerçekten geç kalacaksın.
Yazık olacak...
֍
14 Şubat 2020

“En büyük günahlardan biri, Allah’ın kullarını hakîr görmektir. Sen son nefesinden emin misin ki kulları küçük
görüyorsun?”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
15 Şubat 2020

“Öyle biriyle dostluk et ki, sana gereken her şey onun
yanında bulunsun.”
[Sehl bin Abdullah et-Tusterî rh]

֍
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16 Şubat 2020

“Bilesiniz ki Kur’ân okumak en faziletli zikirdir. Matlûb
olan, onu anlayıp düşünerek okumaktır...”
[İmam Nevevî rh]

֍
17 Şubat 2020

Dâvud-i Tâî [rh] şöyle anlatmıştır:
“Yirmi yıl Ebû Hanîfe Hazretleri ile birlikte bulundum.
Bu zaman zarfında dikkat ettim, ne yalnızken, ne de yanında birileri varken istirahat maksadıyla ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Kendisine;
«–Yalnızken ayağını uzatmanda ne mahzur var?» dedim.
Bana;
«–Cenâb-ı Hak karşısında edepli olmak daha efdaldir.»
dedi.”
֍
18 Şubat 2020

“Daima kulluktan bahseden, fakat kullukta bulunmayana
kul demezler.
Kul sınanma zamanı belli olur...”
[Ferîdüddîn Attâr rh]

֍
19 Şubat 2020

“Veremedik gönlümüzü asıl sahibine, onun bunun elinde
zâyi oldu gitti.”
[Bekir Develi]

֍
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20 Şubat 2020

Sözüm sanadır ey nefsim!
Görüyorum ki ayrılıklar zor geliyor, üzülüyorsun.
Sana bir sır vereyim mi:
Asıl ayrılık, muhabbet ettiğinin gönlünden uzak
düşmektir.
Eğer öyleyse, sen yan da buna yan! Gir ağla, çık ağla...
Çok ağla!
֍
21 Şubat 2020

“Eskiler dünya malına rağbet etmediler. Ateşmiş gibi
ondan kaçtılar. Yeteri kadar sahip olduktan sonra, fazlasının hesabını verememekten korktular. Yeteri kadar
sahip olma konusunda da titiz davrandılar, helâl sınırının
da hep biraz gerisinde kalmaya gayret ettiler.”
[A. Cahit Zarifoğlu]

֍
22 Şubat 2020

“Biyolojik olarak anne-baba olmak, kâfî değil! Maalesef
bugün evlâtları; internet, televizyon, moda ve reklâmlar
yetiştiriyor. Nesillerin zihin ve gönül dünyaları yabancılaşıyor. Bu sebeple evlâtlara İslâm şahsiyetini mîras bırakabilmek için bugün daha fazla gayret etmek lâzım.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
23 Şubat 2020

“Nefisle mücadele etmek, bir düşmanla mücadele etmekten çok daha zordur. Çünkü düşmanla mücadelede
kişi düşmanını zayıflatmak için uğraşır. Elinden geldiği
kadar ona fırsat vermemeye çalışır.
Fakat bu nefis düşmanını herkes, kendi eliyle besler ve
onun hizmetçisidir.”
[Mahmud Samî Ramazanoğlu rh]

֍
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24 Şubat 2020

Rivâyet ettiği bir hadis ile amel edip etmediğinin sorulması üzerine İmâm-ı Şâfiî titreyip sarsıldı ve soran kimseye;
“Be adam! Rasûlullah’tan hadis nakledip de gereğince
hükmetmezsem bu yer beni taşır mı, bu gökyüzü beni altında barındırır mı? Elbette onunla amel ediyorum! Onun
her sünneti, benim için doyumsuz bir lezzettir, başım gözüm üstünedir!” diye cevap verdi.
֍
25 Şubat 2020

“Allah sevmediği kimseyi hayırda kullanmaz.”
[Kemaleddin Altuntaş]

֍
26 Şubat 2020

“Seni ziyaret edenleri de, etmeyenleri de sen ziyaret
et. Sana ister iyilik yapsınlar ister kötülük, sen herkese,
dâimâ iyilik yap. Her vakit iyilikte bulun. Affet, bazı şeylere göz yum. Sana eziyet veren şeyi terk et, hakkı yerine
getirmeye çalış.”
[İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe rh]

֍
27 Şubat 2020

“Bu cihanda biriktirilecek en güzel hazine; kazanılmış
gönüllerdir, mahzun yüreklerden Arş-ı Âlâ’ya yükselerek
bizlere rahmet vesîlesi olacak hayır duâlardır…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
28 Şubat 2020

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbî
Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbî
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın
Gâlib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.
[Yahya Kemal Beyatlı]

֍
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28 Şubat 2020

«Ey Rabbimiz, üzerimize [yağmur gibi] sabır yağdır.
Ayaklarımıza sebat ver [er meydanından kaydırma]. Bu kâfirler güruhuna karşı bize yardım et».
[Bakara Suresi 250. Ayet]

֍
29 Şubat 2020

Ey şehîd oğlu şehîd! İsteme benden makber;
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber!..
[Mehmed Âkif]

֍
1 Mart 2020

“Yavrucuğum!
İnsanlara yakın ve kolay biri ol. Çünkü Allah, kolay ve
geçimli insanları sever. Bu, salih insanların en başta gelen ahlâkî meziyetidir.”
[Hz. Lokman Hakìm as]

֍
2 Mart 2020

Hz. Ömer – radıyallâhu anh – yaralandığı zaman ashâb-ı
kiram yanına geldiler; onu methetmeye, övmeye başladılar. Hazret-i Ömer [ra] ise onlara şöyle mukabelede
bulundu:
«Böyle sözlere kapılan aldanmıştır. Eğer dünya dolusu
altın olsa, mahşer gününün korkularından kurtulmak için
onların hepsini fedâ ederdim!»
֍
3 Mart 2020

“Kıymetli bulduğunuz hayırları, araya bir mâni girmeden
yapmaya bakın.”
[İmam Ahmed bin Hanbel rh]

֍
294

4 Mart 2020

“Mü’min, içindeki düşünce ve emelleri başkası işittiğinde
mahcub oluyorsa, o hakîkî mü’min değildir.”
[Mahmud Sâmi Ramazanoğlu rh]

֍
5 Mart 2020

Allah Teâlâ buyuruyor:
“Yoksa kötülük yapanlar, bizden kaçıp kurtulacaklarını
mı sandılar. Ne kötü hükmediyorlar!”
[Ankebût sûresi, 4]

֍
6 Mart 2020

“Evlâdım! Allah’ımız var, ne gamımız var!..”
[Küçük Hüseyin Efendi rh]

֍
7 Mart 2020

“Bütün dünya bize verilse, fakat Cenâb-ı Hakk’ın rızâsından mahrum kalsak, bunun ne kıymeti olur!? Zira
dünya da fânîliğe mahkûm, ömür de muvakkat. Fakat
Allah Teâlâ’nın rızâ ve muhabbetine nâiliyetin getireceği
saâdet ise ebedî!..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
8 Mart 2020

“Namazda hakkullah [Allah’ın hakkı] ile birlikte ibadullahın [Allah’ın kullarının] da bir hakkı vardır. Her kim
namazları terk ederse ‘esselâmu aleynâ ve alâ ıbadillâhi’s-salihîn’ [selâm bize ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun] demek vacib olduğu için geçmiş ve gelecek ne
kadar mü’min varsa, cümlesinin hakkını ihlâl etmiş olur.”
[Tâcuddin es-Subkî rh]

֍
295

9 Mart 2020

Ebû Hafs Ömer bin Sâlih Tarsûsî isimli velî bir zât,
Ahmed bin Hanbel [rh]’e şu suâli tevcih etti:
“–Kalpler ne ile yumuşar?”
İmam, başını eğip biraz düşündükten sonra;
“–Evlâdım! Helâl yemekle yumuşar.” dedi.
֍
10 Mart 2020

Hak Teâlâ buyuruyor:
“De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü
dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini azîz edersin, dilediğini zelîl edersin. Hayır
senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü
yetensin.”
[Âl-i İmrân sûresi, 26]

֍
11 Mart 2020

“Esas eksiklik manevî eksikliktir. Modern insan manevî
eksikliğini maddî eksiklik sanarak tatmini yanlış yerlerde
arıyor.”
[Sadettin Ökten]

֍
12 Mart 2020

Ben Resûl-i kibriyânın bülbül-i nâlânıyım
Mücrimim gerçi cemâl-i Mustafâ hayrânıyım.
[Ali Ulvi Kurucu]

֍
13 Mart 2020

Allah Teâlâ buyuruyor:
“İnsanların işledikleri kötülükler yüzünden karada ve
denizde karışıklık ortaya çıktı, düzen bozuldu. Böylece
Allah, belki doğru yola dönerler diye, yaptıklarından bir
kısmının kötü sonuçlarını onlara tattırıyor.”
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[Rûm sûresi, 41]

֍

14 Mart 2020

Zâlim yine bir zulme giriftâr olur âhir
Elbette olur ev yıkanın hânesi vîrân!
[Ziyâ Paşa]

֍
15 Mart 2020

“Seni üzen şeyle meşgul olma, Allah ile meşgul ol; O,
bunu senden uzaklaştıracaktır.
Çünkü davanda sâdık olup olmadığını sınamak için,
O’dur o şeyi senin üzerine salan.
Çok insanlar hataya düştü ve kendilerine sıkıntı verenlerin eziyetleriyle uğraştılar; böylece sıkıntı da günah da
devam edip gitti. Şayet Allah’a dönselerdi, O onları, o
şeyden uzaklaştırır ve işlerine kâfi gelirdi.”
[Şeyh el-Arabî ed-Darkavî rh]

֍
16 Mart 2020

“Bana soruyorlar, nerede kariyer yapalım diye. Onlara
diyorum ki,
önce TAKVA üzerine kariyer yapın, sonra nerede isterseniz orada master, doktora yaparsınız.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
17 Mart 2020

Kişi doğdu öldü, sözü kaldı bak!
Özü gitti insanın, adı kaldı bak...
[Yusuf Has Hâcib]

֍
18 Mart 2020

Her firâkın bir visâli her belânın âhiri
Her cefânın bir vefâsı her gamın pâyânı var.
[Taşlıcalı Yahyâ]

֍
297

19 Mart 2020

“Elhamdülillah Müslümanız. Temizlik bize zaten hep farzdı, ecel bize zaten hep yakındı. Bu savaş meydanı gibi
dünyaya zâten, gitmek için geldik biz. Rabbimiz “Ol!”
dedi, olduk. “Öl!” diyecek, öleceğiz. Kalırsak gâzî, gidersek şehîdiz. Sebep değil, Müsebbib merkezliyiz. Teslîmiz.
Paniklemeyiz.”
[Neslihan Nur Türk]

֍
20 Mart 2020

Allah Teâlâ buyuruyor:
“[Onlara de ki] Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra
da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye [ömrünüzün sonuna] kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve
her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz
çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından
korkuyorum.”
[Hûd sûresi, 3]

֍
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20 Mart 2020

Vakit cumadır. Cuma vaktinden önce ne ediyorsak yine
onu edeceğiz. Yine o saatte ayakta olacağız. Cuma gibi
hazırlanacağız. Evimizde ev kıyafetleri ile oturmayacağız.
Güzelce giyinip güzel kokular süreceğiz. Cuma saatini bekleyeceğiz. Vakit girince kıyama duracağız. Vakti
ayakta karşılayacağız.
Hafif sesle ezan okuyacağız. İçimiz yanacak kardeşlerimizle cemaatle cuma kılamadığımız için ama bazen
bu mahrumiyetlerin bizi yetiştirdiğini unutmayacağız.
Diyeceğiz ki:
“Ey Rabbimiz! Bize bir zarar erişti ve sen Merhametlilerin
en merhametlisisin!” Tıpkı Eyyûb aleyhisselamın dediği
gibi.
Sonra hemen ilk vaktinde öğle namazımızı kılacağız.
Sonra ağlamaya çalışıp dua ederken Rabbimize, “Ey
Rabbimiz!” diyeceğiz, “Bizi ezansız, bizi cumasız bırakma, bizi SEN’den mahrum etme!”
İstiğfar edeceğiz, istiğfar edeceğiz, yine istiğfar edeceğiz...
Bu da geçecek inşallah...
֍
21 Mart 2020

“Haram lokma kalbi ve kanı bulandırdığı gibi, âzâları da
ifsâd eder. Fenâ ameller işletir. Helâl lokma ile beslenen
kalp ve cesedden ise sâlih ameller sudûr eder. Tıpkı temiz ve münbit topraktan bereketli mahsul alınıp, çorak
ve fenâ topraktan iyi mahsul alınamadığı gibi…”
[Mahmud Samî Ramazanoğlu rh]

֍
21 Mart 2020

Âkil isen kıl namâzı çün sa’âdet tâcıdır
Sen namâzı şöyle bil ki mü’minin mi’râcıdır.
[Lâedrî]

֍
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22 Mart 2020

“Un taze olsa, su tertemiz olsa, ama maya çürük olsa
ne olur? Hamur, hamur olmaz; o hamurdan da ekmek
olmaz. Çocuğu temiz fıtrat üzerine yetiştirmek için ilk
yapılacak şey; onun helâl lokma ile beslenmesidir.”
[İmâm-ı Gazalî rh]

֍
23 Mart 2020

Cömert birine sormuşlar:
“Fakirlere dağıttığın şeylerden ötürü, onların sana minnettar olmaları gerektiğini düşünür müsün?”
Cömert kişi şöyle cevap vermiş:
“Ben kendimi aşçının elindeki kepçe gibi görüyorum.
Verilen kepçeden geçse de veren aşçıdır. Kepçe, ‘Rızkı
veren benim!’ gibi bir hisse kapılabilir mi?”
֍
24 Mart 2020

Hak Teâlâ kudsî hadiste buyuruyor ki:
“Kim ki Beni zikretmekle uğraşması onu Benden bir şey
istemekten alıkoyarsa, isteyenlere verdiğimden daha üstününü ona veririm.”
[Tirmizî, Darimî]

֍
25 Mart 2020

“Namaz kılmak!.. Aman ya Rab! O ne muazzam bir
nîmettir. Kanımla abdest alabilsem, gözyaşlarımla abdest alabilsem, kızgın saç üstünde namaz kılabilsem.
Yanarak, kavrularak namaz kılabilsem... Kızım, namazlarınızı kılmaya başladığınız zaman – eğer varsa – sizde
bedbinlikten eser kalmayacak, bütün zerrelerinizden saadet taşacaktır.”
[Yaman Dede rh]

֍
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26 Mart 2020

Izdırabın sonu yok sanma, bu âlem de geçer
Ömr-i fâni gibidir, gün de geçer, dem de geçer
Gam karar eyliyemez hande-i hurrem de geçer
Devr-i şâdi de geçer, gussa-i mâtem de geçer
Gece gündüz yok olur, ân-ı dem âdem de geçer.
[Neyzen Tevfik]

֍
27 Mart 2020

“Kork o mahkemeden ki, Hâkim’in kendisi şahittir...”
[İmâm Cafer-i Sâdık rh]

֍
28 Mart 2020

“Allah ve Rasûl’ünün düşmanlarına sempati ve hayranlık
duymaktan, hattâ onlara en ufak bir iltifat nazarıyla bakmaktan bile kalbi korumak gerekir. Aksi hâlde bu nevi
tavırlar, onların îtibârını artıracağından, Allâh’ın gazabına sebebiyet verir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29 Mart 2020

“Ey Allah’ım! Bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları
Senden niyâz ediyor, bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden Sana sığınıyorum.”
[Abdullah bin Mes’ûd ra]

֍
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30 Mart 2020

Bir kimseye “Malını mı çok seversin, günahını mı?”
demişler.
Adam; “Yahu bu da sorulur mu, elbette malımı.” diye
cevap vermiş.
“Hayret!” demiş soran, “Sevdiğini bırakıp gidiyorsun,
sevmediğini beraberinde götürüyorsun.”
“Ne yapayım o zaman?” demiş, adam.
“Günahını bırak [ki o tevbe istiğfarla olur], malını da götür [o da Allah yolunda infak ile olur].”
֍
31 Mart 2020

“İnsan bir ay müddetince [kendi arzusuyla] evde kalsa bu
ona zor gelmez. Ancak ona “Bir gün evinden çıkma!” denilse, bu süre ona uzun gelir.”
[İbnu’l-Cevzî rh]

֍
1 Nisan 2020

“Hiç kimse, hiçbir zaman, âcizliğinin şuurunda olduğu
zamanki kadar güçlü olamaz, çünkü orası sonsuz kudret
sahibi olana teslimiyetin kapısıdır.”
[Gökhan Özcan]

֍
2 Nisan 2020

Bütün iş, insanın enâniyetten vazgeçmesine bağlıdır.
İnsan, benliği bertaraf ederse, işte o zaman kemâl yolunda mesâfeler kateder. Zâhiren ne kadar kolay hâlbuki, ama bir o kadar da zor benlikten geçmek. Benlikten
geçince her şey huzur bahşeder; herkes dost oluverir!
Böyle biri herkese, bilhassa müslümanlara karşı gönlünde dâimâ muhabbet ve hüsn-i zan beslemeye başlar.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
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3 Nisan 2020

“Allah birine hastalık verdiği zaman onun yüzünün rengini, dizinin dermanını, bir de günahlarını alır. Eğer ömrü
varsa, yüzünün rengini ve dizinin dermanını geri verir,
fakat günahlarını geri vermez.”
[Ahmed Rasih Uslu rh]

֍
4 Nisan 2020

“Kadınlar arasında bir âdet vardır: Aman evi temiz tutalım, ölüm olur zulüm olur. Âni ölüm olursa, gelen hısım
akraba için evin temiz olmasını düşünürler. Fakat kalbimiz yani kalb evimiz günah kiri ile dolu iken Azrail aleyhisselam gelir diye düşünülmez. Ne felâket!”
[Ahmed Rasih Uslu rh]

֍
5 Nisan 2020

“Semâlarda bulutlar saf tutup ulvî bir ibadet manzarası
göstermiyor mu? Arada gözyaşlarını tutamayıp ilâhî bir
muhabbetle ağlamıyorlar mı? O ağaçlar kollarını, yapraklar ellerini açıp derûnî bir niyaz içinde Allah’a yalvarmıyorlar mı? Canlı cansız bütün mevcudât, zikir ve tesbihi elden bırakmazken gaflet sana yaraşır mı?”
[Oğuz Aydınol rh]

֍
6 Nisan 2020

Mevlâna Hâlid-i Bağdadî [rh] hemen hemen her mektubunda, muhâtabından son nefeste îmân ile vefât edebilmek ve İslâm’ı hayatın her alanına en güzel şekilde
yansıtabilmek için duâlar taleb etmiştir. Bunlardan birisi
şöyledir:
“…Sizden ricam, hüsn-i hâtime ile [son nefesi îmân
ile vererek] Rabbime kavuşabilmem ve Mahlûkâtın En
Hayırlısı’nın [sallallahu aleyhi ve sellem] Sünnet’ine tâbî
olabilmem için duâlarınızda beni hatırlamanızdır.”
֍

303

7 Nisan 2020

Yâ Rabbi! –Gözlerimize bir nur ver ki hakîkati görelim.
–Kulaklarımıza bir nur ver ki hakkın ve hayrın sadâsını
duyalım. –Kalplerimize bir nur ver ki, neye baksak yüce
Zât’ını hatırlayalım, Sen’inle beraberliğin huzurunu tadalım… Âmîn!..
֍
7 Nisan 2020

“Cenâb-ı Hak bu mübârek günler ve geceler hürmetine;
vatanımızı, milletimizi ve bütün ümmet-i Muhammed’i
lûtf u keremiyle selâmete çıkarsın. Hastalara şifâ, dertlilere devâ, bütün insanlığa hidâyet, saâdet ve âfiyet ihsân
eylesin.”
Âmîn!..
֍
8 Nisan 2020

“Salih, üzerinde sabit olan hakkullah [Allah’ın hakları] ile
hukûk-i ibâdı [kulların haklarını] gözeten kimsedir.”
֍
9 Nisan 2020

“Farkına varmadan dalâlete düşmüş ilim ve fikir adamlarından pek ziyade korkmak ve onlardan kaçmak lâzımdır. Arkalarından gidenler de aynı uçuruma yuvarlanmaya mahkumdurlar.”
[Yaman Dede rh]

֍
10 Nisan 2020

“Bir anne babanın evlâdına bıraktığı en büyük mîras,
şahsiyet ve karakter mîrasıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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11 Nisan 2020

EY İNSAN OĞLU!
“Aç kalmaktan korkma, ölmediysen rızkın bitmemiştir.”
“Bu kadar mahlûkâtın hangisinin gece gündüz rızıkları
te’mîn edilmiş ambarlarda saklanmaktadır? O canlılar hiçbir
zaman bir rızık endîşesi duymazlar.”
֍
12 Nisan 2020

“Enâniyyet lisânından o söz kim sâdır olmuşdur
Kerem kıl yazma ânı defter-i dîvânıma yâ Rab!”
[Nâzikî]

֍
13 Nisan 2020

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe [rh], sadaka verdiği zat onu
tanıyıp önünde ezilmesin diye o yanından geçerken yüzünü kapatır; komşuları yardım aldığını görmesin diye de
kapısına gece yarısı gider, erzak bırakırdı.
֍
14 Nisan 2020

“İnşâallah bu hâdise; fert ve toplum olarak hatalarımızla
yüzleşmeye, nefis muhâsebesi yapmaya, gafletten uyanmaya vesîle olur. Yine bu hâdise; kendimize, çevremize
ve Yaratan’ımıza karşı mes’ûliyetlerimizi hatırlamaya,
tevbe-istiğfar, duâ ve sadakalarla daha fazla Rabbimiz’e
ilticâ etmemize müncer olur.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
15 Nisan 2020

“Şu hakikate kuvvetle iman etmiş bulunuyorum. Yükselmek
için iki kanat lâzım: Aşk ve ibadet. İbadetsiz aşk ve aşksız
ibadet tek kanattır. Tek kanatla yükselemeyiz. Bu hakikati
öğrenmek hayatımın en büyük mazhariyeti oldu.”
[Yaman Dede rh]

֍
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16 Nisan 2020

“Hayatı tahrip eden üç boşluk var: Boş vakit, boş zihin,
boş kalp.”
[Prof. Mehmet Görmez]

֍
17 Nisan 2020

“Her sözü üstüne alma!
Gördün, söyleme; bildin deme!
Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın
zedelenir.”
[Şeyh Edebali rh]

֍
17 Nisan 2020

An itibariyle erkam radyoda muhterem üstadımızın sohbeti başladı
֍
18 Nisan 2020

“Şahların başının üstünde taç olacak kadar yükselmendense, kalbi aydınlık kâmil bir insanın bendesi olman
daha evlâdır.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
19 Nisan 2020

“Senin mahzûnun olmak, halka handân olmaktan yeğdir!
Eşiğinde kul olmak, dehre sultân olmaktan yeğdir!”
[Nahîfî]

֍
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20 Nisan 2020

“Yaşlı bir kadının kocası uzunca bir seyahate çıkmıştı.
Kadının erzağının tükendiğini gören komşuları sordu:
-Kocanın dönmesine daha epey zaman var. Ne
yapacaksın?
Kadın tebessümle cevapladı:
-Rızkı yiyen gitti ama rızkı VEREN hâlâ yanımdadır.”
[Ferîdüddîn Attâr rh]

֍
21 Nisan 2020

Rasûlullah – sallallahu aleyhi ve sellem – şöyle buyurdu:
“Dostlarınızın en hayırlısı, görünüşüyle size Allah’ı hatırlatan, sohbeti ile ilminizi arttıran, sâlih amel ile âhiret
özleminizi çoğaltandır.”
[Deylemî]

֍
22 Nisan 2020

“Eğer mücerred manada ilim, kişinin kurtuluşuna vesile
olsaydı, iblis mahlûkâtın en fazîletlisi olurdu. Çünkü geniş
ve derin bir ilme sahipti Fakat bu ilmin ona hiçbir faydası
olmadı. Çünkü iblis tezkiyeden/nefis terbiyesinden mahrumdu. Bu yüzden ilmi ona vebal oldu; hakka değil şerre
hizmet etti.”
[Allâme Muhammed Şefî Osmanî]

֍
23 Nisan 2020

Allah Teâlâ buyuruyor:
“İşte ahiret yurdu! Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız.
[Güzel] sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.”
[Kasas sûresi, 83]

[Ömer b. Abdulazîz rh. bu âyet-i kerîmeyi tekrar ede ede ruhunu teslim etmiştir.]
֍
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24 Nisan 2020

“Oku!..” Kur’ân’ı gönül gözüyle oku! Kendi yaratılışını
tefekkürle oku! Değersiz bir sudan halk edilişini oku!
Şekilsizlikten en güzel şekle getirilişini oku! Ömrünün
fânîliğini oku! Kendini muhâsebe et de bir gün “Oku!”
diye eline verilecek amel defterini şimdiden oku!..”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
25 Nisan 2020

“Gönül genişliği ve kalp temizliği istiyorsan, insanların
söylediklerine kulak asma, sözlerine aldırma. Bilmez misin ki onlar Yaratıcılarından bile hoşnut değiller, senden
hiç hoşnut olurlar mı?”
[Abdülkadir Geylânî rh]

֍
26 Nisan 2020

“Tasavvuf, Allah Rasûlüne olan zahirdeki ittibanın hakikatine ermek, şeriat kapısından girip aşk ve vecd denizine dalmaktır. Kök şeriattır, kökleri şeriat olan bir ağaç,
gökleri dallarında taşır. Köklere inmeden göklere yükselmek muhaldir.”
[İhsan Şenocak]

֍
27 Nisan 2020
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Meşhur meseldir:
Vaktiyle bir derviş suya düşen akrebi kurtarmak ister...
Elini uzatınca akrep sokar.
Derviş tekrar dener, akrep yine sokar.
Bunu görenler dayanamaz, dervişe:
“İyilik yapmak istediğin hâlde sana zarar verene daha ne diye yardım edersin?” derler.
Dervişin cevabı mânidardır:
“Akrebin fıtratında sokmak var, benim fıtratımda ise yaratılanı
sevmek, merhamet etmek. O fıtratının gereğini yapıyor diye,
ben niye fıtratımı değiştireyim?”
֍

28 Nisan 2020

“Âşık-ı sâdık kime derler bilir misin?
Hep aynı kapının kulu olana... Nerede olursa olsun yine
o kapıyı gözleyene...”
֍
29 Nisan 2020

“Her meseleye cevap veren, her gördüğünden bahseden, her bildiğini anlatan birini görürsen bil ki o câhildir.”
[Atâullah İskenderî rh]

֍
30 Nisan 2020

“Kendisinde olmayan şeyleri varmış gibi gösterip halkın
gözüne giren, Allah’ın gözünden düşer.”
[Seriyy-i Sakatî rh]

֍
30 Nisan 2020

“Vazifenin esası görünmeden, ses çıkarmadan, hissettirmeden Allah rızası için îfâ etmektir. İlân ederek hizmet
eden, kendine hizmet eder. Kendine hizmet edenin de
eli boş kalır.”
[Kuşlarla Yolculuk’tan]

֍
1 Mayıs 2020

“İnsan bu dünyada kendi kitabının yazıcısı, ukbâda da
burda yazdığı kitabın okuyucusu olacak...”
֍
2 Mayıs 2020

“Eşyayı dahi incitme, diyen medeniyetin mensuplarıyız.
Su içtikleri bardağı öpen Mevlevîleri düşünün. Ormana
girerken, genç ağaçları korkutmamak için baltanın sapını
bezle saran tahtacıları. Şimdi ise birbirlerinin küçük bir
hatasını bekleyen ne çok insan var...”
[İbrahim Tenekeci]

֍
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3 Mayıs 2020

“Tevbe ve istiğfar, yalnızca günahların affına değil, – tıpkı sadaka gibi – belâların def’i, hayırların fethi, ilâhî rahmetin tecellîsine de vesîledir.”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
4 Mayıs 2020

“Vaktiyle ayakkabıcılar ayakkabıya dikiş atarken ayakkabı ile konuşurmuş; ‘Seni giyen yanlış yere gitmesin, seni
giyenin yolu tekkeye düşsün...’ diye!”
[Mustafa Kutlu]

֍
5 Mayıs 2020

“Rabbim! Bana ve ana babama lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl.
Benden gelecek nesli hayırlı eyle, pişmanlıkla dönüp
Senin kapına başvurmaktayım ve ben şüphesiz Sana boyun eğenlerdenim!”
[Ahkâf Sûresi, 15]

֍
6 Mayıs 2020

“İlim çok şeyler bilip rivayet etmek değil, Allah’tan
korkmaktır.”
[Hz. Abdullah ibn Mes’ûd ra]

֍
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7 Mayıs 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün:
“Allah bir kuluna hayır murad ettiği zaman onu ballandırır!” buyurdu.
Ashâb-ı kirâm:
“Onu ballandırmak nasıl olur, ey Allah’ın Rasûlü?” diye
sordular. Allah Rasûlü:
“Allah o kişiye vefâtından evvel amel-i sâlih kapısını açar
ve rûhunu bu hâl üzere kabzeder.” buyurdu.”
[Ahmed bin Hanbel]

֍
8 Mayıs 2020

“HAK YOLDA
OLURSAN OL!”

OL

DA

YOLUN

NERESİNDE

[Kuşlarla Yolculuk’tan]

֍
9 Mayıs 2020

“İstediğiniz kadar okuyun, Allah’a yemin ederim ki, amel
etmedikçe size ecir yoktur. Ahmakların gayesi rivâyet,
âlimlerin gayesi ise dirâyettir, yani bildiklerine riâyet
etmektir.”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
10 Mayıs 2020

“Asâleti kendinden olanın gösterişe ihtiyacı yoktur.
Bahçıvanın, başına gül taktığı görülmemiştir...”
[Hâfız-ı Şirâzî rh]

֍
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11 Mayıs 2020

Dervişin birine demişler ki:
“Buralarda seni kimse tanımıyor, bilmiyor.”
Derviş bu... Demiş ki:
“Yabancıyım, bilmeyebilirler. Fakat ben kim olduğumu
biliyorum ya... Ya ben kim olduğumu bilmesem de herkes benim kim olduğumu bilseydi, o vakit n’eylerdim?”
[Kuşlarla Yolculuk’tan]

֍
12 Mayıs 2020

Cânını aşk yoluna vermeyen âşık mıdır?
Cehd eyleyüp ol Dosta ermeyen âşık mıdır?
[Yûnus Emre rh]

֍
13 Mayıs 2020

“Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin dünyaya tapanların işi gibi olmasın.”
[Hz. Ali ra]

֍
14 Mayıs 2020

“Analar, Allah’ın Rahîm sıfatına, babalar da Rezzâk sıfatına
mazhar olurlar.”
[Ahmed Âmiş Efendi rh]

֍
15 Mayıs 2020

“O beden testisi âb-ı hayatla doludur. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin gitti...”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
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16 Mayıs 2020

“Belki de öfke ile ayrıldığınız bir buluşma, kardeşinle son
konuşmadır. Karşındakinin insan olduğunu ve yanılabileceğini unutma. ‘Keşke’ demek geçeni de öleni de geri
getirmez.”
[İhsan Şenocak]

֍
17 Mayıs 2020

Ekserî nakşında kaldı görmedi nakkâşını
Ehl-i irfânın bilinmez oldu kadri kıymeti.
[Sâlih Baba rh]

֍
18 Mayıs 2020

Şeyh Seriy-yi Sakatî hazretleri, bir sohbette sabırdan
bahsediyordu. Bir akrep onu birkaç yerinden soktu. O
akrebe dokunmadı.
“Seni sokup dururken onu niçin öldürmedin?” diye sordular. Hazret şöyle cevap verdi:
“Sabırdan söyleyip dururken Allah’tan utandım da akrebi
öldürmedim. Sabrı söylerken, sabreylememiş olurdum.”
֍
19 Mayıs 2020

“Hep bilen bir aklımız var... Ne zaman anlayan bir kalbe
sahip olacağız?”
[İhsan Fazlıoğlu]

֍
20 Mayıs 2020

“Mühim olan neticeye varmak değil, yolu yürümektir.”
֍
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21 Mayıs 2020

“Allah, sürekli yolda olmanı istiyor, sürekli mesafe katetmeni... Senden mükemmellik beklemiyor. Senden mükemmellik bekleyen, yalnızca insanlardır.”
[Nouman Ali Khan]

֍
22 Mayıs 2020

“İmkân sahibi her mü’min, bilhassa bu mübârek ayda,
zekât, fitre ve sadakalarla, tebessümü unutmuş nice yüzleri sürûra kavuşturmaya gayret etmelidir. Zira müslüman, muhtaçları sevindirme neşesiyle yaşayan insandır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
23 Mayıs 2020

“Dünya ata benzer. At seni taşımak için vardır. Atı sırtına alıp taşımaya başladıysan bir şeyler yanlış gidiyor
demektir.”
[Muhyiddin Şekûr]

֍
24 Mayıs 2020

Peygamber – sallâllâhu aleyhi ve sellem – Efendimiz
buyurur:
“Ramazan ve Kurban bayramı gecelerini, sevâbını
Allah’tan umarak ibadetle ihyâ edenlerin kalbi, – bütün
kalplerin öldüğü günde – ölmeyecektir.”
[İbn-i Mâce, Sıyâm, 68]

֍

314

25 Mayıs 2020

Bir zamanlar Bursa’da, Deli Mehmet Ağa diye biri varmış. Deli deyip geçerlermiş ama her vakitte camide hazır bulunurmuş. Camide kendisine bakanlara “Benimle
olma, O’nunla ol!” dermiş. İkaz edeceğinden korktuğu
için millet bakamazmış yüzüne.
Namazda safa katılmaz, en arkada kılarmış. İmam
‘Allahu ekber!’ [Allah en büyüktür!] diye tekbir getirince,
bağırırmış arkadan:
“Şüphen mi var?!”
֍
26 Mayıs 2020

Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder
Halk eyler esbâbını bir lâhzada ihsân eder.
[Lâedrî]

֍
27 Mayıs 2020

Hak Teâlâ buyuruyor:
“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan
sorumludur.”
[İsra, 36]

֍
28 Mayıs 2020

“Hangi günah ki şehvetten [yani ölçüyü aşan şiddetli
arzu, şiddetli istekten] hasıl olur, ümid olunur ki bağışlana. Hangi günah ki kibirdendir, ümit tutmağa yaramaz
ki o bağışlana. Zira Hz. Âdem’in günahı şehvetten idi,
affedildi. İblisin günahı kibirden idi, bağışlanmadı.”
[Seriy-yi Sakatî rh]

֍
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29 Mayıs 2020

“Yaptığınız sâlih amellere gösterdiğiniz ehemmiyetten daha fazlasını, onun kabûlüne ve korunmasına
gösteriniz.”
[Hz. Ali ra]

֍
30 Mayıs 2020

“İnsanın dili şikâyete alıştı mı bir kere, ruhu daralmaya,
gönlü sıkılmaya başlar. Ama içini ferah tutarsan, şikâyetlenmeyi bırakırsan, şükretmenin, müsbet düşünmenin
bir yolunu bulursan, gönül evin de bir o kadar genişler.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
31 Mayıs 2020

“Muhabbet arttıkça muvaffakiyet artar.”
[Kuşlarla Yolculuk’tan]

֍
1 Haziran 2020

Bir zât, Üveys el-Karnî hazretlerini ziyârete gitti.
Aralarında şöyle bir konuşma geçti:
“Ey Allah Teâlâ’nın sevgili kulu. Bana bir nasihatta
bulun?”
“Allah Teâlâ’yı bilir misin?”
“Evet bilirim”
“Öyle ise, Allah Teâlâ’dan gayri şeyleri bilme. Bu yetişir.”
“Ey Üveys, bir nasihatta daha bulun.”
“Allah Teâlâ seni bilir mi?”
“Evet bilir”
“Öyle ise, Allah’tan gayrisi seni bilmesin. Allah Teâlâ’nın
bilmesi senin için kâfidir.”
֍
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2 Haziran 2020

“Hikmet meclislerinde bulunduğunda, bu meclise katılmanın ne faydası var, diye düşünme. Aksine onlara
[candan] katıl. Kırk yıldır sende iyice yerleşmiş bulunan
hastalıklardan bir saatte ya da bir günde iyileşeceğini mi
umuyorsun?”
[İbn Atâullah el-İskenderî rh]

֍
3 Haziran 2020

“İnsanın Allah ile sırrı olmalı! Allah için örtmeli, sabretmeli ve sevmeli. Her yaşadığını dile getiren insan; her
şeyi alıp saklayan, sonra bulutları ve güneşi gözleyen,
sonra yeşerten ve susarken söyleyen topraktan ibret
alabilseydi...”
[İbrahim Çolak]

֍
4 Haziran 2020

“Derdini sıkı tut. Şikâyeti bırak. Allah, alıştığın derdi alır,
yerine yenisini verir, hepten berbat olursun...”
[Kelâm-ı kibâr]

֍
5 Haziran 2020

“Bir şey yap güzel olsun. Huzura vesile olsun, rikkate
yol açsın, şevk versin, hakikate işaret etsin. Bir şey yap
iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın; garibin, yolcunun, zayıfın
derdine derman olsun...”
[Mustafa Kutlu]

֍
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6 Haziran 2020

“Şahsına yapılan kusurlar karşısında öfkelenip intikam
almak, ham ruhların nefsânî bir tatminkârlık arayışıdır.
Bu fırsat ve imkânı elde eden bir mü’minin, af ve ihsanda
bulunarak kendi öfkesini bastırabilmesi ise, ilâhî rahmeti
celbeden müstesnâ bir ruh asâletidir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
7 Haziran 2020

“Dünyada iki gram altın için iki ton toprak elenir.
Ahirette de böyledir. Niyet altın gibidir. Çok amel değil,
ihlâslı amel lâzımdır. O kadar amelde hep niyet aranır,
niyete bakılır; Allah için olanlar seçilir, diğerleri atılır.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
8 Haziran 2020

“Bir derviş şeyhine demiş ki:
Efendim çok mutluyum, nereye gitsem karşıma güzel insanlar çıkıyor. Her şey nasıl da değişti! Şeyhi ona şöyle
cevap vermiş:
Evlât, hiçbir şey değişmedi, SEN DEĞİŞTİN!”
֍
9 Haziran 2020

“Bu dünyada kimseleri beğenmeyen insanlar, ölünce
kabristanda kimlerle yan yana yatacaklarını biliyor mu?”
[Gökhan Özcan]

֍
10 Haziran 2020

“Sağlam kalp, hiçbir güzelin kendisini Allah’tan alıkoyamadığı kalptir.”
[İbn Atâullah el-İskenderî rh]

֍
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11 Haziran 2020

“Kime nasihat miski bir fayda sağlamıyorsa, o mutlaka
kötü kokuya alışmış demektir.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
12 Haziran 2020

“Yâ Rabbi!
–Gözlerimize bir nur ver ki hakîkati görelim.
–Kulaklarımıza bir nur ver ki hakkın ve hayrın sadâsını
duyalım.
–Kalplerimize bir nur ver ki, neye baksak yüce Zât’ını
hatırlayalım, Sen’inle beraberliğin huzurunu tadalım…
Âmîn!..”
֍
13 Haziran 2020

“İnsan gönlü sırr-ı müphemdir. İnsanla oynamaya
gelmez.”
[Ahmed Âmiş Efendi rh]

֍
14 Haziran 2020

“Her çağda, şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun; inananlar için bir Nuh’un gemisi vardır.”
[Sezai Karakoç]

֍
15 Haziran 2020

Bir meczup vardı. Adı “Taşlatan Hüseyin”e çıkmıştı.
Hırpanî kılıklıydı. Çocuklar onu görünce taşlamaya başlardı. Kaçar, sonra geri gelir, bir daha taşlarlardı.
Neden kendini taşlatıyorsun diye sordular.
“Bu Taif sünnetidir.” dedi.
[Allah’ın Adamları adlı eserden]

֍
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15 Haziran 2020

Bu meczubda; Uhud’da Allah Rasulü Efendimiz’in dişinin kırıldığını öğrenince, aynı acıyı yaşamak isteyen ama
kırılan dişin hangisi olduğunu bilmediği için de ağzındaki
bütün dişleri kırmak isteyen Üveys el-Karnî’deki muhabbetin aynısı var.
Bu muhabbeti tartmak aklın işi değil...
֍
16 Haziran 2020

“Seher vakti öyle bir vakittir ki; bir kıvılcım kalbe gelir ve
bütün letâifleri harekete geçirir, çalıştırır.
O vakitte evrâdını ifa edenlerin zikirden aldıkları tat ve
gönül zevki tarif edilemez.
İnsan seher vaktinin dışında 24 saat seccadesinden kalkmasa, devamlı sûrette “Allah Allah” dese, yine de seherde aldığı feyzin tadını alamaz.”
[Mahmud Samî Ramazanoğlu rh]

֍
17 Haziran 2020

Hz. İbrahim aleyhisselâm’ın duası:
“İnsanların diriltileceği gün ve Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği
gün beni mahcup etme!”
[Şuarâ Sûresi, 89]

֍
18 Haziran 2020

“Hergün akşama kadar halkın beğendiği ve memnun
kaldığı işler yapasın. Her gece de sabaha kadar Hakk’ın
beğendiği amel ile olasın.”
[Ebu’l-Hasan Harakânî rh]

֍
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19 Haziran 2020

Hak Teâlâ buyuruyor:
“... [Ey insanlar!] Sizi birbiriniz için imtihan aracı kıldık. [Bakalım] sabredecek misiniz? Rabbin, hakkıyla
görendir.”
[Furkân, 20]

֍
20 Haziran 2020

“Söylenen her sözün üzerinde, içinden çıktığı kalbin elbisesi vardır.”
[İbn Atâullah İskenderî rh]

֍
21 Haziran 2020

Hz. Ali [ra], hanımı Hz. Fatıma [r.anha] hakkında şöyle
buyurdu:
“Onu çok büyük bir sevgiyle sevdim. Hiçbir gün onu “Ey
Fatıma!” diye çağırmadım. Lâkin ona “Ey Rasûlullah’ın
kızı!” diye sesleniyordum. Hiçbir gün yoktu ki onu gördüğümde kalbimdeki üzüntü gitmemiş olsun. Vallahi onu
asla öfkelendirmedim ve asla ağlatmadım. Onu her gördüğüm gün, elini öptüm.”
֍
22 Haziran 2020

Allah Teâlâ buyuruyor:
“Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz
Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz” derler.”
[Bakara Suresi 156]

֍
23 Haziran 2020

Bir şeyh efendi, yola çıkan her müridine “Bir mahzûn
görürsen eğer, selâmımı söyle!” diye tenbih edermiş.
֍
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24 Haziran 2020

“Yavrucuğum!
‘Şerri ancak şer söndürür’ diyen yalan söylemiştir. Şayet
böyle diyen kişi doğru söylediğini düşünüyorsa yanan bir
ateşin yanına bir ateş daha yaksın ve söndürüyor mu bir
baksın. Doğrusu şu ki, ateşi suyun söndürdüğü gibi şerri
de ancak hayır söndürür.”
[Lokmân-ı Hakîm as]

֍
25 Haziran 2020

“Kendi sırrını gizlemen sana sıkıntı veriyorsa, onu başka
birisinin gizlemesi imkânsızdır. Kendi hazineni açsan ve
gizlediğin incileri saçsan, toplayan kişi onları harcamayıp
da ne yapacak?”
[Ali Şîr Nevâî]

֍
26 Haziran 2020

“Maalesef devrimizde; insanı oyalayan, kıymetli vakitleri
israf eden meşgul ediciler, aşırı derecede arttı. Herkesin
elinde cep telefonları, televizyon ve internet. O ekranlardan gönüllere empoze edilen, şahsiyeti kaybettirici
modalar, reklâmlar ve seyrettirilen şeytânî vitrinler…
Neticesinde aile münasebetleri zayıflıyor, beyinler dumura uğruyor ve gönüller bulanıyor. İnsanlar, sanal dünyanın robotu hâline geliyor.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
27 Haziran 2020

“Sünnet namazlar, farzlarda olabilecek noksanlıkların tamamlanması içindir.”
[Şemsü’l-eimme Serahsî rh]

֍
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28 Haziran 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Dedikoduların peşine düşmeyin, kusur araştırmayın,
birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kin
gütmeyin! Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!”
[Buhârî, Müslim]

֍
29 Haziran 2020

“Efendim,
‘Sorgu münafığı olmayın!’ demişsiniz, bu ne demektir?
Şu demektir evlâdım: Dert etmeyeceği hâlde bir başkasına ‘Nasılsın?’ diye sormak, münâfıklıkta bir mertebedir.”
[İmâm Gazalî rh]

֍
30 Haziran 2020

“Oğul! Farzet ki bugün öldün. Hayatında geçirdiğin gaflet anlarına ne kadar üzüleceksin. Âh, keşke diyeceksin.
Lâkin heyhât! [Geri dönüş söz konusu değildir!]”
[İmâm Gazâlî rh]

֍
1 Temmuz 2020

“Gölgende dinlenen insanlarla değil, gönlünde dinlendiğin insanlarla yola çık.”
[Gökhan Özcan]

֍
2 Temmuz 2020

“Cennet önce burada yaşanır, ahirette tekâmül eder.
Burada cennet kalbin tam bir huzur hâli yaşamasıyla
gerçekleşebilir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
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3 Temmuz 2020

Sana batış görünür fakat o bir doğuştur
Kabir canı kurtarır benzerse de zindana
Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi
İnsan da bir tohumdan gelmedi mi meydana.
[Veysel Öksüz]

֍
4 Temmuz 2020

“Zâhirî ilmin vâsıtası; hocadır, mekteptir, kitap, defter,
kalem vesâiredir. Bâtınî ilmin vâsıtası ise “muhabbet”tir. Muhabbet de ispat ister, bedel ister. Zira muhabbetin
kantarı fedakârlıktır. Fedakârlıklarla ispatlanmamış bir
muhabbetin samimiyetinden söz edilemez.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
5 Temmuz 2020

“Musîbet birdir. Musîbete uğrayan kişi, feryat eder, ağlar
sızlarsa, musîbet bir iken iki olur.
Biri musîbetin kendisi, diğeri musîbete sabırla elde edilecek sevabın kaybedilmesi.
İkincisi, ilkinden daha büyüktür.”
[Abdullah bin Mübarek rh]

֍
6 Temmuz 2020

“İmâm Nevevî [rh], Eşrefiye Medresesi’nde ders verirken, ders halkasının kibre sebep olmasından korktuğu
için talebelerine derse toplu olarak gelmemelerini tavsiye
ederdi.”
[İmâm Şa’rânî rh]

֍

324

7 Temmuz 2020

“Doğruyu samimiyetle ararsanız, Allah nasip eder, bulursunuz. Bulduğunuzda teslim olursunuz. O size teslim
olmaz. Onu kesip biçip istediğiniz kılığa, biçime, tarife
sokamazsınız. Yaparsanız elinizde kalan şeyin doğruyla
bir ilgisi olmaz, o şey sadece gafletinizdir.”
[Gökhan Özcan]

֍
8 Temmuz 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Mü’min olan hem başkaları ile hoş geçinir, hem kendisiyle hoş geçinilir. Hoş geçinmeyen ve hoş geçinilmeyen
kimsede hayır yoktur.”
[Ahmed bin Hanbel, Beyhakî]

֍
9 Temmuz 2020

“Kusuru kendisine söylenmeyen adam, ayıbını hüner
sanır.”
[Şeyh Sa’dî-i Şîrâzî rh]

֍
10 Temmuz 2020

“Gerçek manada seven birisine sevdiğinin hususiyetleri
sirayet eder.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
11 Temmuz 2020

“Sakın hâ bu âlemdeki imtihanlardan birini kazandım
diye kendini kemâle ermiş zannetme! Meselâ kibirden
imtihan ederler. Tevazû’un sabit olursa, hasedden imtihan ederler. Sıdkın sabit olursa gazab ve şehvetten imtihan ederler. Velhâsıl imtihanların nihâyeti gelmez.”
[Ahmed Avni Konuk]

֍
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12 Temmuz 2020

“Tevbe etmedikçe ölmek istemiyoruz; ölüm gelinceye
kadar da tevbe etmiyoruz.”
[Seleme bin Dînâr rh]

֍
13 Temmuz 2020

“Malınla cömert, sırrınla cimri ol ki, mal veren azîz, sır
veren zelîl olur.”
[Erzurumlu İbrahim Hakkı rh]

֍
14 Temmuz 2020

Hazret-i Îsâ [aleyhi’s-selâm] tebliğ için bâzı yahudîlerin
yanına gitmişti. Yahudîler, ona kötü sözler sarf etmeye
başladılar. O ise bunlara karşı iyilikle ve tatlı bir üslûpla
konuştu.Kendisine:
“–Onlar sana kötü söylüyor, sen ise hâlâ iyi söylüyorsun?” diyenlere de:
“–Herkes kendi metâını satar.” diye cevap verdi.
֍
16 Temmuz 2020

Cihân bir zıll-i zâ’ildir safâsı var mı dünyânın
Değil bâkî perîşân oldu bak tahtı Süleymân’ın.”
[Prizrenli Hacı Ömer Lütfî]

֍
16 Temmuz 2020

“Sadakaların en büyüğü, insanın bizâtihî kendisini tasadduk etmesidir.”
[Muhyiddin ibnü’l-Arabî rh]

֍
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17 Temmuz 2020

“Uyuyanları uyandıran insanlar, daima itham edilirler.”
[Osman Nûri Topbaş]

[Gaflet içerisinde olan insanlar, kendileri gibi olan insanlarla beraber, güle eğlene bir ömür tüketseler, bu onlara
hoş gelir. Kendilerini ikaz eden, hakkı ve hayrı tavsiye
eden kimselerden ise hoşlanmazlar. Gaflet uykusu tatlı
gelir, UYANMAK istemezler.]
֍
18 Temmuz 2020

“Sadece tevbeyle iş bitmez. Asıl mesele, tevbede sebât
etmektir. Nitekim bir ağaç dikmekte esas olan da ağacı dikmek değildir. Asıl mesele, dikilen ağacı büyütmek,
meyve verir hâle getirmek ve dâimâ güzel meyve vermesini temin etmektir.”
[Abdülkâdir Geylânî rh]

֍
19 Temmuz 2020

Derûnî âşinâ ol, taşradan bîgâne sansınlar
Aceb zîbâ revişdir, âkil ol dîvâne sansınlar.
[İçeriden âşina ol, dışarıdan seni kayıtsız sansınlar.
Bu öyle güzel bir yoldur ki sen akıllı ol, varsın seni deli
sansınlar.]
[Şâh-ı Nakşbend rh]

֍
20 Temmuz 2020

“Bir iki kişi, Allah rızası için, bir iki nefes alınabilecek
kadar kısa bir süreliğine bile olsa, bir araya geldiğinde, o
mekâna gökteki [melek]ler secde ederler, yani gıbta edip
imrenirler.”
[Hâce Ubeydullah Ahrâr rh]

֍
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21 Temmuz 2020

İmâm-ı Âzam Hazretleri bir gün ders verirken birkaç defa
ayağa kalkıp oturur. Bu hareketi niçin yaptığını kimse
anlamaz. Sonunda dayanamayan bir talebesi bunun sebebini sorar. İmâm-ı Âzam Hazretleri der ki:
«–Seyyidlerden birkaç çocuk, arkadaşlarıyla medrese
bahçesinde oynuyorlardı. Kapının önünden her geçtiklerinde onlara hürmeten gayr-i ihtiyârî ayağa kalktım.»”
֍
23 Temmuz 2020

Hayat hep bir şeyleri geri getirme arzusuyla geçiyormuş,
en çok da zamanı...
O da çok acımasızmış; geçti mi bir kere, ne yapsan geri
dönmüyormuş...
Öyle diyorlar aklı erenler...
֍
24 Temmuz 2020

Rabbimiz;
Ayasofya’nın tekrar câmî hüviyetine rücû edişini hayırlı
ve mübârek kılsın.
Ülkemizle birlikte âlem-i İslâm’ın aydınlık istikbâlinin
müjdecisi eylesin.
Ümmet-i Muhammed’e daha nice bayram sevinçleri yaşatacak maddî-mânevî fetihler ihsan buyursun.
“Ey kapılar açan Allâh’ımız! Bize hayır kapılarını aç!”
Âmîn!..
֍
25 Temmuz 2020

“Mâneviyat yolunda işin temeli gıdâya dikkattir. Buna
çok ehemmiyet vermek zarurîdir. Zira insanın bedenine
giren şeylerin tesiri, onun zâhirinde görülür. Gördüğünüz
bütün bu zevksizlik ve perişanlıklar, çoğu zaman şüpheli
gıdâlar yemekten kaynaklanır.”
[Hâce Ubeydullah Ahrâr rh]
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֍

26 Temmuz 2020

“Senin Yûnus gibi olan rûhun, balık karnı gibi olan bedeninde türlü sıkıntılar içinde kavruldu pişti. Ona, Allah’ı
zikretmekten başka kurtuluş yolu yoktur.”
[Hz. Mevlâna rh]
[Bakınız: Sâffât sûresi 139-148]

֍
27 Temmuz 2020

İbrahim bin Edhem [rh] bir gün sarhoş bir adamı kusmuş
ve ağzı yüzü kusmuğa bulaşmış bir hâlde gördü. Su getirip ağzını yüzünü yıkadı, ona dua etti. Sarhoş ayıldıktan
sonra; “İbrahim senin ağzını yıkadı” dediler, adam derhal
tevbe eyledi.
İbrahim bin Edhem diyor ki: “Hatiften bir sada işittim:
Ey İbrahim! Sen bizim için ağız yıkadın. Biz de senin için
onun gönlünü yıkadık.”
֍
27 Temmuz 2020

“Rahmetli Necip Fazıl 60 yıl önce şöyle demişti:
– Deliyi akıllandıracak, muzdaribi sevindirecek olan gerçek bayram, hangi hamleye muhtaçtır?
Biz de şimdi şöyle diyelim:
– Gafili akıllandıracak, muzdaribi sevindirecek olan gerçek bayram, hangi hamleye muhtaçtır?”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
28 Temmuz 2020

“İnsan mâneviyat yoluna girdikçe şevki, aşkı artar. Ona hiçbir şey ağır gelmez. İbadet etmek, haramlardan kaçmak,
hepsi zevk hâline gelir. Musîbetlere tahammül, kaza-kader
bahsine icâbet kolay hâle gelir. İsteklisine ve gayretli olana
mâneviyat yolunu engelleyecek hiçbir şey yoktur.”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
329

30 Temmuz 2020

“Kurbanda asıl mesele; “Canım kurban olsun Sen’in yoluna!..” sözünün içini doldurarak söyleyebilecek bir fedakârlık ufkunu kazanabilmektir.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
1 Ağustos 2020

“Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar Senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki Sen mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibisin.”
[Mâide sûresi, 118]

[Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bir gece bu
âyeti okuyarak ümmetinin affını niyâz etmiştir. – Neseî]
֍
2 Ağustos 2020

Var mı hîçbir ferd ki bulmuş intizâm-ı âlemi
Bakma dünyâ işidir bu dâimâ vîrân gider.
[Kelâmî]

֍
3 Ağustos 2020
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Ferîdüddîn Attâr, başlangıçta sahibi olduğu attar dükkanında alış veriş ile uğraşırken karşısına bir derviş çıktı.
“Bana Allah için bir şey ver” dedi. O aldırmadı. Derviş
sordu:
“Söyle ne olmak istersin?”
“Senin gibi” dedi.
“Sen benim gibi olabilir misin?” dedi.
“Elbette” dedi.
Dervişin elinde tahtadan bir çanak vardı, onu başının altına koyup yere uzandı. Ve
“Allah” dedi, can verdi.
Ferîdüddîn Attâr [rh] bundan sonra dükkân, ticaret ne
varsa hepsini terk edip Cenab-ı Hakk’a çıkan yolu aramaya koyuldu.
֍

4 Ağustos 2020

“Allah dostları hiç unutmuyorlar. Bunu da sordum kendisine, niye böyle, dedim.
Bir dedi, haram yemezler. İki dedi, harama bakmazlar.
Üç dedi, haram konuşmazlar. Dört, hayatlarına haram
yiyeni sokmazlar.
Musa Efendi çok dikkat ediyordu haram mevzusuna:
Haram yeme, harama bakma, haram konuşma ve haramzâde ile düşüp kalkma.”
[Muzaffer Işıkveren]

֍
5 Ağustos 2020

“Tevbe; [bir kimsenin] kendisinden ma’siyet [günah] sâdır olduğu zaman yüreğinin sızlaması, yaptığına peşîman
olması, bundan sonra da terkine azmetmesi, tevbesinin
kendisini Allah’ın rızasına ve O’na kulluğa götürmesi ile
kabul olunur.”
[Hasan Basri Çantay rh]

֍
6 Ağustos 2020

“Bizler, Cenâb-ı Hakk’ın bize verdiğinden mes’ûlüz.
Rabbimiz’in; “Çok para kazanın!” diye bir emri yoktur.
Fakat; “Helâlinden kazanın, infâk edin!” diye emirleri
vardır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
7 Ağustos 2020

“Sakın kendi kendine, benim de istidâdım var mı yok mu
diye üzülme. Lüzûmsuz ve faydasız yollar aramaya kalkma. Hemen kendini ölçüye vur; Hak yolunda devamlıysan istidadın var demektir. Şayet istidâdın yoksa aramak
da aklına gelmez, sormak da...”
[Abdülkâdir Geylânî rh]

֍
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8 Ağustos 2020

“Üstümüzdeki sema, Allah’ı inkâr edenlere ıztırap ve
felâketler döken eski semadır. Yine tepemizdeki Güneş
de bir zamanlar Firavun, Hâmân, Kârun ve Nemrud gibi
nice zâlimlerin köşk ve saraylarını aydınlatan, sonra da
harabeleri üzerine doğan aynı Güneş’tir.”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
9 Ağustos 2020

“İhsan ve nimetleriyle Allah Teâlâ’ya yönelmeyen, imtihan zinciriyle ona doğru çekilir.”
[Atâullah İskenderî rh]

֍
10 Ağustos 2020

Büyük mürşidlerden Seyyid Hamza Nigârî [rh] sık sık bulunduğu yeri değiştirirdi. Her defasında da kitaplarını çok
düzenli bir şekilde sandıklara yerleştirir, arabalara yükler,
gitdiği yere götürürdü.
Hürmet maksadıyla da her zaman kitapların bulunduğu
arabanın arkasından yürüyerek giderdi. Bu hâlini soranlara “Yol kitaplarındır; çünkü Kitab’ı yol bilenler ne yolda
kalır, ne de yoldan çıkar!” buyururdu.
֍
11 Ağustos 2020

“Gerçek âşık; sevdiğinin özelliğine intikal edendir [hâli
ile hâllenendir], sevdiğini kendi mertebesine indiren
değildir...”
[Muhyiddin ibn Arabî rh]

֍
12 Ağustos 2020

“Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun.”
[Japon Atasözü]

֍
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13 Ağustos 2020

“Kim daha ziyade uyanıksa o daha ziyade dertlidir. Kim
meseleyi daha iyi anlamışsa onun benzi daha sarıdır.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
14 Ağustos 2020

“Seven, sevdiğinin sözünü, başkalarının sözüne tercih
eder. Seven, sevdiğinin sohbetini, başkalarının sohbetine
tercih eder. Seven, sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder...”
[İmam Gazalî rh]

֍
15 Ağustos 2020

“Hür olmak, demek, kişinin arzu ve isteğinden kaynaklanan hiç bir şeye kul-köle olmaması demektir. Bu da ancak sabır ile mümkündür. Sabır yani insan aklının kötü,
yanlış ve çirkin şeylerin verdiği lezzete karşı, heva ve heveslerine direnmesi.”
[İbn Miskeveyh]

֍
16 Ağustos 2020

“Sana kızdığı hâlde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin; çünkü öfke insanın karakterini ortaya
çıkarır.”
[Hz. Ali ra]

֍
17 Ağustos 2020

“Nefs de şeytan da insana iç âleminde fısıldarlar. İnsan
bu iç sesi, kendisi için hayırlı ve faydalı zannederse, aldanır. Nefs ve şeytan yanlış işleri süsler, güzel gösterir.
Bugün şeytan ve nefsin fısıltıları çoğaldı. Televizyon, internet, moda ve reklâmların fısıltıları da buna ilâve oldu.
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Artık cep telefonları fısıldıyor, ekranlar, kulaklıklar, şeytânî vitrinler fısıldıyor. Bütün bu şerlerden muhafaza için,
âzamî gayret lâzımdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
18 Ağustos 2020

Habîb-i Acemî hazretlerinin yanında ne zaman Kur’ân
okusalar, o kadar ağlardı ki [âdeta] aklı giderdi. Dediler
ki:
“Sen acemî [arab olmayan] bir kişisin, Kur’ân’ın manasını bilmezsin, bu ağlamak nedendir?”
Cevap verdi ki:
“Dilim acemî amma kalbim arabîdir.”
֍
19 Ağustos 2020

Uyanık ol seherlerde safâ bul
Bu gaflet zulmetinden çık ziyâ bul!
[Şemseddin Sivâsî rh]

֍
20 Ağustos 2020

“Allah’ım!
Sen ebedîsin, Kadîm’sin, dirisin, Kerîm’sin, Hannân’sın,
Mennân’sın.
Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum.
Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını
istiyorum.
Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem
için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan
Allah’ım!
Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!”
Âmin!
֍
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21 Ağustos 2020

“Ey yolcu! Sana bir daralma gelirse yararınadır, kaygılanma. Sürekli yaz mevsimi olsaydı, güneş bahçeyi yakıp
kavururdu.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
22 Ağustos 2020

“Sahâbenin; Allah ve Rasûlü için, dînini yaşayabilmek
için malını-mülkünü geride bırakıp hicret etmesi gibi, günümüzde de her mü’min, Allâh’ın yasakladığı şeyleri terk
ederek; şerden hayra, bâtıldan hakka, dünyadan âhirete
hicret şuuruyla yaşamalıdır.”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
23 Ağustos 2020

“Sabır hilesi olmayanın hilesidir. Sabırlı ol…”
[Dr. Münîr Dermân]

֍
24 Ağustos 2020

Ubeydullah Ahrâr Hazretlerinin ekin ambarlarını muhâfaza ile vazifeli zât şöyle anlatır:
“Ambarlardaki tahılları kullandıkça ziyâdeleştiğini görürdük.
Bu hâli gördükçe Ubeydullah Ahrâr Hazretlerine karşı bağlılığımız kuvvetlenirdi. Bir kere bunun mânâsını sorduğumda Hâce Hazretleri:
«–Bizim malımız fakirler içindir; ziyâdeleşmesinin sebebi budur.» buyurdu.”
֍
25 Ağustos 2020

“Mânevî yola tâlip olanlarda evvelâ; cömertlik, dürüstlük,
tevâzû, engin gönül, mülâyemet, herkesle geçimlilik, ihlâs ve istikâmet aranır. İkinci olarak da; gayret, samimiyet, fedâkârlık aranır…”
[Hâce Musa Topbaş rh]

֍
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26 Ağustos 2020

Sözler hançer ise hamle gerekmez!
Mânâlar derin ise, imlâ gerekmez!
Hâlimi takrîre cümle gerekmez!
Sükûta gark olan dile sor beni!..
[Abdurrahim Karakoç]

֍
26 Ağustos 2020

Lütfen bu mesajı dikkate almayın. Mesaj yanlışlıkla
gönderilmiştir.
֍
26 Ağustos 2020

Mustaid kıl, yok ise lûtfuna isti’dâdım
Sana güçlük mü var ey Şâh-ı kerem-mu’tâdım..
[Şeyh Gâlib]

[Lûtfuna nail olmaya istidadım yoksa istidat sahibi et
beni...
Ey kerem ve ihsan etmeyi âdet edinmiş Pâdişâhım, sana
güçlük mü var?]
֍
26 Ağustos 2020

İlk mesajın yanlış gönderilmesinden dolayı affınızı istirham
ederiz efendim.
֍
27 Ağustos 2020

“Helvacı helvasına şeker katacak zamanını bilir. Ne sıkılıyorsun? Senin isteğinle olmaz; O’nun isteğiyledir...”
[Ahmed Âmiş Efendi rh]

֍
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28 Ağustos 2020

“Bugün en mühim hicret; Allah ve Rasûl’ünün rızâ, muhabbet ve dostluğuna hicrettir. Esas hicret; günahlardan, mâsiyetlerden uzaklaşıp amel-i salihlere hicrettir.
Zira Allah ve Rasûl’ünden uzak yaşanan her asır, esâsen bir
câhiliye asrıdır. İlâhî ve nebevî beyanlarla ıslah olmamış her
asrın vahşetleri birbirine denktir…”
[Osman Nûri Topbaş]

֍
29 Ağustos 2020

Rasûlullah – sallallahu aleyhi ve sellem – şöyle buyurdu:
“Allâh Teâlâ’yı, sizi nîmetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni, Allâh’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt’imi de
beni sevdiğiniz için sevin!”
[Tirmizî]

Yâ Rabbî! Gönüllerimize Peygamber Efendimiz’in, Ehl-i
Beyt’inin, güzîde ashâbının ve onların izinden giden Hak
dostlarının rûhâniyetlerinden hisseler ihsân eyle!
Âmîn!..
֍
30 Ağustos 2020

“Ehl-i Beyt’ine karşı edepli olmak sûretiyle de
Hazret-i Muhammed – aleyhissalâtü vesselâm-’a hürmet
ediniz. Canım kudret elinde olan Allâh’a yemin ederim
ki, Rasûlullâh – sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yakınları,
kendi yakınlarımdan bana daha sevgilidir.”
[Hz. Ebûbekir ra]

֍
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31 Ağustos 2020

Behlûl Dânâ Hazretleri, yol üzerindeki bir vîrânenin yıkılmak üzere eğilmiş duvarına bakıp âkıbetini tefekküre
dalardı. Yine bir gün endişe ile bakarken duvar birden
çöküverdi. Behlûl Dânâ Hazretleri’ni bir sürûr kapladı.
Onun bu sevincine mânâ veremeyen insanlar merakla
sebebini sorduklarında:
“Duvar meyilli olduğu tarafa yıkıldı!” dedi.“Peki bunda
şaşılacak ne var?” dediklerinde şu hikmetli cevabı verdi:
“Mâdemki dünyadaki her şey nihâyetinde meylettiği tarafa yıkılıyor, benim de meylim Hakk’a doğrudur, o hâlde ben de ölünce Hakk’a varırım.”
֍
1 Eylül 2020

“Bütün münâkaşalarda galip gelmeye çalışma! Bazen
kalpleri kazanmak, münâkaşayı kazanmaktan daha
evlâdır.”
[İmam Şâfiî rh]

֍
2 Eylül 2020

“Ateş yakacak birşey bulamayacak sende; işte İbrahim
olmak bu...”
[Sezai Karakoç]

֍
3 Eylül 2020

“Yüreğinin daralmasından değil, Allah’a giden yolunun
kapanmasından kork! Her zorlukla birlikte bir kolaylık
vardır. Sabret, hamdet. Allah, rahmetiyle tecelli edince
daralan kalbin cennet bahçesi gibi genişler.”
[İhsan Şenocak]

֍
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4 Eylül 2020

“Allah’ın iradesine teslimiyet, insanların iradelerine karşı
bağımsızlık demektir.”
[Aliya İzzetbegoviç]

֍
5 Eylül 2020

“Yegâne hak dîn olan İslâm mükemmeldir. Hiçbir beşerî
sistemle mezcedilmeye yahut muharref dinlerden herhangi bir proteze ihtiyacı yoktur. Bunun için her müslüman, hayatının her safhasında İslâm şahsiyet ve vakârını
korumakla mükelleftir.”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
6 Eylül 2020

“Allah için olmayan bir sevgi ile birgün mutlaka alâkan
kesilecek. Kimi Allah için seversen, onunla bağın ebedî
olacak.”
[İmâm Gazalî rh]

֍
7 Eylül 2020

“On yaşımdayken Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemiştim.
Sabah namazından önce annem beni kaldırır, soğuk
Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı. Sonra elbiselerimi giydirirdi. Evimiz uzak ve yol karanlık olduğu için,
kendisi de başörtüsünü takıp tesettüre bürünerek benimle birlikte camiye kadar gelirdi.”
[İmam Ahmed bin Hanbel rh]

֍
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8 Eylül 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Her iş Allah’ın izni ve iradesi ile cereyan eder. Siz, olacak şeylerin sırasını değiştiremezsiniz. Allah sizden birinizin acelesiyle acele davranmaz. Allah’ın iznine, iradesine üstün gelmeye çalışanlar en sonunda mağlup olurlar.
Allah’ı aldatmak isteyen de mutlaka aldanır.”
[Buharî]

֍
9 Eylül 2020

Rasûlullah – sallâllâhu aleyhi ve sellem-Efendimiz’in öğrettiği şu duâyı sık sık yapmalıyız:
“Ey kalbleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dînin
üzere sâbit kıl!”
[Tirmizî, Deavât, 89/3522; Ahmed, IV, 182; VI, 91]

֍
10 Eylül 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kibir, hakkı inkâr ve insanların onurunu kırmaktır.”
[Müslim]

֍
11 Eylül 2020

“Bir mü’minin hayatının her noktasının Kur’ân ve
Sünnet’e muvâfık olması îcâb eder. İslâm’ın göz ardı
edildiği yerlerde, Allah Teâlâ da rahmetini kaldırır.
Orada huzur biter, bereket yok olur, maddî-mânevî sıkıntılar başlar.”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
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12 Eylül 2020

“Para yığmakla yükseleceğini sanma, duran su fena
kokar. Malını bağışlamaya çalış, akan suya gök yardım
eder; yağmur yağdırır, sel gönderir onu kurutmaz..
Başkalarına iyilik yaptığın zaman, kendine iyilik yaptığını
bil.”
[Sâdi-i Şirazî rh]

֍
13 Eylül 2020

“Eğer Ashab-ı Kirâmdan biri şu mescidin kapısından girerek yanımıza gelmiş olsaydı, kıblemiz hariç hiçbir şeyi
tanımazdı.”
[Hasan-ı Basrî rh]

֍
14 Eylül 2020

Muhammed ibn-i Hâtim-i Sicistanî, bir gün Ebûbekir
el-Verrâk [rh]’e;
“Bana bir şey öğret ki hem beni Allah’a yaklaştırsın hem
de insanlara sevdirsin.” der. O da:
“Seni Allah’a yaklaştıracak şey, hâcetini O’na arz etmendir; insanlara sevdirecek şey ise onlardan bir şey istemeyi
terk etmendir.” cevabını verir.
֍
15 Eylül 2020

“Kalp kıran kaba sözler, ancak gâfil ve hantal kalplerden
çıkar. Bu sebeple bir insan hem dindar hem de kaba, geçimsiz ve nezâketsiz olamaz. Zira İslâm’ın özü; îtikadda
tevhîd, amelde ise edeptir.”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
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16 Eylül 2020

“Zannetmeyin ki kendimde bir büyüklük gördüğüm için
size böyle nasihat ediyorum. İçinizde belki benden daha
ziyade Allah’ın rahmet ve mağfiretine muhtaç kimse yoktur. Ben hem kendim hem de sizin için rahmet ve mağfiret diliyorum. Yüce Allah’ın Kitabını, Peygamberinin
güzel ahlâkını kendinize örnek yapınız, ancak selâmet
bundadır.”
[Ömer İbn-i Abdülazîz rh]

֍
17 Eylül 2020

“Ey Kur’ân okuyanlar! Kur’ân-ı Kerîm kalplerinize neler ekmiştir? Bahar yağmurlarının yeryüzünü yeşillendirmesi gibi Kur’ân-ı Kerîm de kalbin yağmurudur, onu
canlandırır.”
[Mâlik bin Dînar rh]

֍
18 Eylül 2020

“Nice küçük amel niyetle büyür; nice büyük amel ise niyetle küçülür.”
[Abdullah ibn-i Mübârek rh]

֍
19 Eylül 2020

“Dünya metâının en iyisi elinize geçmeyeni, elinize geçenin en hayırlısı da [Allah yolunda harcayarak] elinizden
çıkardığınızdır.”
[Süfyân-ı Sevrî rh]

֍
20 Eylül 2020

“İnsanların hepsini hoşnut etmen mümkün değildir. Sen
Allah ile aranı düzeltmeye bak. Bunu gerçekleştirdikten
sonra insanlara aldırma!”
[İmam Şâfiî rh]
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֍

21 Eylül 2020

Süfyân-ı Sevrî hazretleri bir akşam doyasıya bir yemek
yedi. Bunun üzerine;
“Yemi artırılanın işi de artırılır.” dedi ve o geceyi sabaha
kadar ibadetle geçirdi.
֍
22 Eylül 2020

“Nasıl ki bir atom parçalandığı zaman müthiş bir enerji
açığa çıkıyor ve gözle görülmeyen fakat tesiri hissedilen
bir radyasyon yayıyorsa, sâlih kullarla beraberlikte de,
gözle görülmeyen fakat müsbet bir enerji veren, ihlâs ve
takvâyı ziyâdeleştiren, kalbî bir istifâde vâkî olur.”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
23 Eylül 2020

“Mümin daima mazeretleri kabul eder; münafık ise daima
hata ve kusur arar.”
[Abdullah bin Mübarek rh]

֍
24 Eylül 2020

“Dilini muhafaza et ey insan. O bir yılandır, seni sokmasın. Konuşmanın seni cezbettiği yerde sükûta sarıl.
Unutma ki sustuğuna pişman olan pek azdır da konuştuğuna pişman olan çok kimse vardır.”
[İmam Şâfiî rh]

֍
25 Eylül 2020

“Muhakkak ki dünya sıkıntısı, âhiret azâbından çok
daha hafiftir. Bu sebeple kulun ibadet, tâat ve zikrullahtan hiçbir an gaflet etmemesi zarûrîdir.”
[Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu rh]

֍
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26 Eylül 2020

“Bir gönüle birbirine zıt iki şeyin sevgisi sığmaz.”
[Murâd-ı Münzevî rh]

֍
27 Eylül 2020

“Allah bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı
nasip ederse, nimete mukabil verdiği sabır, o nimetten
daha kıymetlidir.
[Ömer İbn-i Abdulazîz rh]

֍
28 Eylül 2020

«Ey Rabbimiz, üzerimize [yağmur gibi] sabır yağdır.
Ayaklarımıza sebat ver [er meydanından kaydırma].
Bu kâfirler güruhuna karşı bize yardım et!»
[Bakara suresi, 250]

֍
1 Ekim 2020

“Dünyası kendisine geniş ve müsaid gösterilip de onunla ona tuzak kurulduğunu ve mühlet verildiğini bilmeyen
kimse aklından aldanmıştır.”
[Hz. Ali ra]

֍
2 Ekim 2020

“Hak ile sohbetin O’nun emrine muvafakat hâlinde; halk
ile sohbetin onlara nasihat türünde; nefs ile sohbetin ona
muhalefet şeklinde ve şeytanla beraberliğin ona düşmanlık tarzında olsun.”
[Zünnûn-i Mısrî rh]

֍
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3 Ekim 2020

“Tohum toprağa düşse onun için «öldü» denebilir mi?..
Bil ki ölüm, rûhun bir başka âleme doğmasının sancısıdır. Yani bu fânî âlem için adı ölümdür, ama bâki ve
ebedî olan âlem için adı doğumdur!..
Hem değil mi ki, canı Allah almaktadır; bil ki ölüm,
has kullar için şeker gibi tatlıdır. Kezâ ölüm, ateş bile
olsa, Allâh’a halîl/dost olana güllük gülistanlıktır; âb-ı
hayattır...”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
4 Ekim 2020

“Ey ölümden korkup kaçan can!
İşin aslını, sözün doğrusunu istersen, sen aslında ölümden korkmuyorsun; sen kendi günah ve gafletlerinden
korkuyorsun.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
4 Ekim 2020

Bir kimse, Abdullah ibn-i Mübarek hazretlerine, çocuğunun âsîliğinden şikâyet etti. Hazret ona;
“Çocuğuna beddua ettin mi?” diye sordu. O zât, “evet”
cevabını verince;
“Çocuğunun bozulmasına sen sebep olmuşsun.” dedi.
֍
6 Ekim 2020

“Ebediyet yolculuğu için heybemizde neler var? Hangi
fedakârlıkları biriktirdik? “Yâ Rabbi! Beni Sırat’tan ateşe
düşmekten kurtar, ben Sen’in rızân için şu ameli işledim!..” diyebileceğimiz ne hazırlıklarımız var? Yoksa oraya sâlih ameller bir tarafa, sadece suç mu götürüyoruz?”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
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7 Ekim 2020

“Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak, fakirliğe ne ölçüde sabr edilmiş ve zenginliğe ne ölçüde
şükür edilmiş ise o hesap edilecek. Mesele çok fakir
veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok
şükretmektir.”
[Yahya bin Muâz rh]

֍
8 Ekim 2020

“Zikir, Allah’tan başka her şeyi unutmandır.”
[Ebû Bekr-i Şiblî rh]

֍
8 Ekim 2020

“Denizde akıp giden gemide bulunan kişi, karşı kıyıdaki
kamışlığın gittiğini zanneder. Oysa biz dünyadan göçüp
gidiyoruz da sanıyoruz ki dünya geçip gidiyor.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
10 Ekim 2020

“Toprak üzerideki en temiz kişi, yaşarken toprak
kesilendir.”
֍
11 Ekim 2020

“Tevbenin manası, Allah’ın razı olmayacağı her türlü söz
ve fiilden el çekmektir.”
[Abdülhâlik Gücdüvanî rh]

֍
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12 Ekim 2020

Ebû Bekr-i Şiblî [rh] ağlayan birisini gördü ve niye ağladığını sordu.
“Dostum vardı, öldü.” cevabını alınca şu mukabelede
bulundu:
“Behey adam, niye ölen birini dost ediniyorsun? Ölümsüz
olanı dost edinsene...”
֍
13 Ekim 2020

Bir adam Rasûlullah efendimize gelip:
“Ya Rasûlullah! Bana öyle bir amel göster ki, onu yaptığımda Allah da, halk da beni sevsin!” deyince Efendimiz
şöyle buyurmuşlar:
“Dünyaya rağbet etme ki, Allah seni sevsin. Halkın elinde olana rağbet etme ki, halk seni sevsin.”
[İbn-i Mâce]

֍
14 Ekim 2020

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kardeşini incitip rahatsız etme! Onunla aşırı derece
şakalaşma! Yerine getiremeyeceğin konularda ona söz
verme!”
[Tirmizî]

֍
15 Ekim 2020

“Aranızda bir ayrılık ya da aykırılık meydana geldiği vakit, [bu ayrılık veya aykırılığa rağmen] dostunu iyilikleriyle
anmak da sohbet ve kardeşliğin âdâbından sayılmıştır.”
[Ebu Hafs Sühreverdî rh]

֍
16 Ekim 2020

“Er kişi, başkasına husûmette bulunmayıp, kendi nefsine
karşı Allah için husûmet besleyendir.”
[Ahmed er-Rüfâî rh]

֍
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17 Ekim 2020

“Sen kaskatı bir taş veya mermer parçası da olsan, bir
gönül sahibine erişebilirsen cevher olursun.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
18 Ekim 2020

“Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü
seni sokar ve öldürür. Paranın panzehri helâl yoldan kazanıp, meşru yola sarf etmektir.”
֍
19 Ekim 2020

“Bir bina yıkılmadan üzerine yeni bir bina inşâ edilmez.
Mâdem ki bu âlem fânî, âhiret ise bâkîdir, o hâlde âhireti imar için bu dünyadaki [yasak olan] zevk ve zînetleri
yıkmak gerekir.”
[İbn Atâullah İskenderî rh]

֍
20 Ekim 2020

“Hak yolunda cenge giden her yiğit bir Ali, O’nun için
sallanan her kılıç bir Zülfikâr’dır.”
֍
21 Ekim 2020

“Hayat, inanan ve salih ameller işleyenler dışında, hiç
kimsenin kazanamadığı bir oyundur.”
[Aliya İzzetbegoviç]

֍
22 Ekim 2020

“Mü’min, dilini zikrullâh ile tezyîn edip güzel konuşmaya
alıştırmalıdır. Yalan, gıybet, dedikodu, iftira, küfür, alay,
hakâret, münâkaşa, hayâsız ve müstehcen sözlerle dilini
kirletmekten titizlikle sakınmalıdır. Zira bunlar, dilin âfetleridir ve kalpteki fesâdın göstergesidir.”
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[Osman Nuri Topbaş]

֍

23 Ekim 2020

“Bizim sıkıntımız, neyi yanlış yaptığımızı bilmiyor oluşumuz değil, yanlışlarımıza, zamanla alışıyor olmamız...”
[Gökhan Özcan]

֍
24 Ekim 2020

“Fânî varlıklarda görülen güzellik, İlâhî güzelliğin iğreti
olarak onlara aksetmesinden ibarettir.”
[Hz. Mevlâna rh]

֍
25 Ekim 2020

Hz. Âişe radiyallahu anha’dan rivayete göre Nebiyy-i
Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine bir hasta
getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi:
“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ
verici Sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle
şifâ ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.”
[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud]

֍
26 Ekim 2020

Çok edebli, çok nezaketli bir peygamber duası:
Hak Teâlâ buyuruyor:
“Eyyubu da [hatırla.] Hani o, Rabbine: «Hakîkat, bana
[bu] dert [gelip] çattı. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin» diye niyaz etmişdi.”
[Enbiya 83]

֍
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27 Ekim 2020

Abdullah ibn-i Mübârek hazretleri bir sene hacca giderken yolları bir çöplüğün yanından geçti. Orada çöplüğe
atılmış ölü bir kuşu alan bir kızcağız gördü. Ona hâlini
sordu. O da; “Benden başka bir de kardeşim var. Çok
fakiriz, hiçbir şeyimiz yok. Üç gündür de açız. Biz aslında
zengindik, zulüm ve haksızlıkla babamızın malını alıp onu
öldürdüler. Gördüğünüz gibi muhtaç hâle düştük.” dedi.
Hazretin gözleri yaşardı. Yanındaki bin altından kırkını
memlekete dönmek için ayırdı. Kalanının o kızcağızın ailesine verilmesini emrederek;
“Geri dönüyoruz! Bu seneki haccımız bu olsun.” buyurup geri döndü.
֍
27 Ekim 2020

Nebiyy-i Ekrem – sallallahu aleyhi ve sellem – Efendimiz
rahatsızlandıkları zaman onu Cibril – aleyhisselam – tedavi eder ve:
“Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah
sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.
[Müslim, Selâm 40]

Şu güzelliğe bakar mısınız? Hastalanan Âlemlerin Efendisi,
Onu tedavi etmek için okuyan Cebrâîl aleyhisselam...
Ya Râb! Hastalarımıza bir bir kutlu nefes lütfeyle...
֍
28 Ekim 2020

“Velâdet kandilini kutlamak, hayatımızın her safhasında
Efendimiz sallâllahu aleyhi ve sellem’i hatırlayabilmektir.”
[Osman Nuri Topbaş]

֍
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29 Ekim 2020

Ol Seyyidü’l-Kevneyn [İki Cihânın Efendisi] Muhammed
Mustafâ’ya salevât!..
Ol Rasûlü’s-Sekaleyn [İns ve Cinnin
Peygamberi] Muhammed Mustafâ’ya salevât!..
Ol İmâmu’l-Harameyn [Mekke-i Mükerreme’nin ve
Medîne-i Münevvere’nin İmâmı] Muhammed Mustafâ’ya
salevât!..
Ol Ceddü’l-Haseneyn [Hasan ve Hüseyin Efendimiz’in
Mübârek Ceddi] Muhammed Mustafâ’ya salevât!..
֍
29 Ekim 2020

“Ey Nebî, cihanı dirilt diye Hakk seçti seni
İleri götürdün halkın geri kalanlarını ve beni...
...
Sen raûfsun rahîmsin, buluttan cömertsin
Bulut verirken ağlar, sen tebessüm edersin.”
[Hz. Ebubekir ra]

֍
31 Ekim 2020

“Şeytan, iyilik üzerinde yardımlaşan, Allah yolunda birbirini kardeş edinen, Allah için birbirini sevenlere hased
ettiği kadar hiçbir şeye hased etmez. Hem kendisi, hem
de taraftarlarını seferber ederek böyle iki kişinin arasını
bozmaya ve birbirinden uzaklaştırmaya çalışır.”
[Ebû Hafs Sühreverdî rh]

֍
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Ürək Sözləri

GÖNÜL COĞRAFYAMIZDA
BİR ULU ÇINAR
TOPRAĞA DÜŞTÜ
“Gittin ne halde gönlüm, bilsen firkatinden
Kervan göçen konakta kalmaz, ateşten özge..”
Fuzuli

K

asım ayı; sessiz yağan kırikindi yağmurları ile ulu
çınarın yapraklarının toprağa düştüğü, hicranın
vuslata dönüştüğü bir mevsimdir. İlah-i takdir hükmünü
icra etti; Gönül coğrafyamızda ulu bir çınar olan, Ali
Çınar Ağabeyimizde tebliğ ve irşat yolunda tüm imkansızlıklara rağmen kıtalar ötesi seferler yapan Ashab-ı İkram’ın yüzyılımızdaki iz düşümlerinden biri olarak tebliğ
ve irşat aşkıyla hizmet ettiği Kafkaslarda ruhunu hakka
teslim etti. Ali Ağabeyimiz, bizim için kıymetli bir Ağabey, candan bir dost ve 20 yıldır birlikte hizmet ettiğimiz
fedakar bir dava insanıydı. O’ndan şu fani dünya aleminde geçici ayrılmanın derin hüznü ve elemini yaşıyoruz.
O’nun yürüdüğü aşk yolculuğu ve hayat mektebi gelecek
nesillere bir numune teşkil edecektir.
Tarihi akış içerisinde Türk-İslam coğrafyası 20. yüzyılın başlarında elemli ve kederli günler yaşadı. Ama Allah’ın lütfu ile 1990’ların başında Sovyetlerin yıkılması
bu elemli ve kederli günler sevince ve coşkuya dönüştü.
Her zorluğun ardından bir kolaylığın, her gecenin ardın-
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dan bir sabahın geldiği mutlaktı. İşte o gün geldi, demirperdeler yıkıldı. Bu kardeş coğrafyamız özgürlüğüne
kavuştu.
Can Azerbaycan’dan Hacı Selim Efendi’nin İstanbul
ziyareti sonrası, Hüdayi’nin aşk kandili artık sadece Anadolu’yu değil, bütün gönül coğrafyamızı aydınlatmaya
başlamıştı. Aşkla yaşamak, büyük bir sevdayı kuşanmaktır. “Tahammül mü, sefer mi?” denildiğinde “Vakit, sefer
vakti!” diyebilmektir. Hayatı aşkla yaşamak, seher vaktinde ölümü hissetmek, büyük ruhlarla buluşmak, yeni
heyecanlar kuşanmak ve her güne yeni bir aşkla başlamaktır. Yanık gönüller, ezelden ışığa hasret dolu pervaneler gibi, Anadolu ve gönül coğrafyamızın her yerinden
buraya akmaya başlamıştı. İşte Ali Ağabeyimizde onlarca
yürek gibi bu ulvi çağrıya yürekten “lebbeyk…!” diyerek
koşanlardandır.
Bu yolculuğun ilk adımı Hüdayi Vakfımızın himayesinde seçkin bir grupla 2004 yılında Balkanlar Ziyareti
esnasında atıldı.
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Gönül coğrafyamızdaki bu kardeş ülkelerle siyasi, stratejik, iktisadi, sosyal ve kültürel bağlarımızın tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu coğrafya ile irfani
bağlar, gönül köprülerimiz ise sürekli canlı olagelmiştir.
Kıymetli Prof Dr. Hasan Kamil Yılmaz Hocamızın
ifadesine göre bu birliktelik “Marmara Denizi ile Karadeniz arasında iki yönlü akıntı gibi tarih boyunca karşılıklı hep var olagelmiştir. Azerbaycan ile
Anadolu arasında kurulan gönül köprüleri gah
Azerbaycan`dan Anadolu`ya, gah Anadolu`dan
Azerbaycan`a gönül insanlarının gidip gelmesini
ve kurulan kültür köprüleriyle bu iki kardeş milletin gönül birlikteliğini sağlamıştır.”

16. yüzyılda Büyük tefsir ve tasavvuf alimi Nimetullah Nahçıvani Hazretleri Azerbaycan’ın Nahçıvan
bölgesinde doğmuş, ilim, irşat yolunda Ali Ağabeyimizin
memleketi olan Konya’mızın Akşehir ilçesinde hakkın
rahmetine kavuşmuştur. Bugün de Ali Ağabeyimiz gençlik yıllarında feyziyab olduğu bu ruhaniyet iklimiyle ilim,
marifet, muhabbet ve aşk için aynı irfan yolunu takip
ederek, büyük bir vefa örneği göstererek can Azerbaycan’da yıllardır hizmet ederek Rabbine ruh emanetini bu
gönül coğrafyamızda teslim etmiştir.
Ali Ağabeyimiz “merkez yüreğin” kalp ritmini gönül coğrafyamıza taşıma aşk ve heyecanındaydı. “Muhterem Üstadımız ile rabıtası güçlü, kardeşleri ile
de irtibatı sağlam” numune bir “Anadolu Dervişi”
idi. Gönül insanı olmak; zarafet, nezaket ve hassasiyet
gerektirir. Ağabeyimizde bu güzel vasıfları hepsi cem
halindeydi. Sohbeti, ezan okuması ve Kur’an-ı Kerim tilavetindeki billur sesi ile adeta gönüllere bir muhabbet
çağlayanı gibi akmaktaydı.
Azerbaycan’da yıllarca milli ve manevi değerlerimize bağlı bir gençliğin yetişmesi için gece gündüz çalıştı.
Azerbaycan’da, Gürcistan’da hatta Afrika’nın Tanzanya,
Uganda gibi bazı ülkelerinde ilim, irşat ve tebliğ seferliğine koştu. Geceler boyu yol gittiğimiz oldu. Bizler çok
sonradan, ancak şimdi anladık; “esas olanın yolun
sonu değil, yolun kendi ve o an” ın olduğunu.
Bir Kurban Bayramı öncesi, arife gününde bir yol
kazasında vefat eden Merhum Hafız Emin Kürşat Yeter
(Aliabadlı Mus’ab) kardeşimiz gibi gönlünü ve ömrünü bu
aşk coğrafyasına vakfetti. Ali Ağabeyimizin vefat haberini aldığında Muhterem Üstadımız; “Ali Bey Kardeşimiz, Hafız Emin Yeter kardeşimizden sonra,
Can Azerbaycan’da İkinci şehidimizdir, seferi ve
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şehadeti mübarek olsun. Ali Bey kardeşimiz o insanları ve oraları çok seviyordu. Mümkünse orada
defnedilsin, bereketlere vesile olur İnşallah” buyurdular.
Türkiye’den Azerbaycan’a son gelişinde kıymetli evlatlarına; “...bildiğim bir şey yok, ama bana Azerbaycan’da hak vaki olursa bizim orda kalmamıza
müsaade edin, bereket olur” demesi ilahi sırrın bir
tecellisi olsa gerek. Yine o görüşmede evlatları nezdinde tüm kardeşlerine ve talebelerine şu vasiyeti bırakıyor.
“Evlatlarım size iki şey miras bırakıyorum; Teheccüdüm ve tesbihim”. Ruhunu teslim ettiği mübarek
Cuma günü muhtelif yerlerde gıyabi cenaze namazları
kılındı. Azerbaycan’ın her bölgesinden, Türkiye’den ve
onlarca ülkelerden gelen Fatihalar, Yasinler ve Hatm-i
Şeriflerle bir mana erinin vefatı ile “ölümsüzleştiği ve
sırlandığı”nın işaretidir.
Anadolu’da iken Merhum Hacı Rasih Efendi gibi
güzel zatların ruhen gönül rahleyi tedrisatından geçen,
Ethem Cebecioğlu Hocamız gibi değerli ilim ve irfan
ehli ile uzun yıllar yol yürüyen Ali Ağabeyimiz, Azerbaycan’da da gönül dünyası samimi, saf ve berrak Zöhrab
Dayı, Hacı Selim Efendi, Abdüssamed Baba gibi güzel
insanlarla gönül beraberliği yaşadı. Bu aşk, muhabbet ve
manevi birlikteliği uhrevi aleme de taşındığına şahidiz.
Doğduğu vatandan uzakta, Allah yolunda fedayı can
eyleyenlerle ilgili dinimizdeki müjdelerde yapılan işin ve
gidilen yolun ulviliğini göstermektedir. Prof. Dr. Ömer
Çelik Hocamızın, Ali Ağabeyimin vefatı sonrası bizlere
gönderdiği kısa çalışması bunu ne kadar güzel bir şekilde
ortaya koymaktadır.
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“Allah yolunda hicret eden, sonra da bu uğurda öldürülen veya ölenleri Allah, çok güzel nimetlerle rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, evet
O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah, mutlaka
onları memnun ve hoşnut olacakları bir yere yerleştirecektir. Doğrusu Allah, her şeyi hakkiyle bilendir; kullarının hatalarına karşı çok sabırlı olup,
ceza vermekte acele etmeyendir.” (Hac 22/58-59)
Allah Teala, kendi yolunda hicret eden ve bu uğurda öldürülen ve ölen kişilerin faziletine dikkat çekmektedir. Onlar, diğer ölülerden daha faziletlidir. Cenab-ı Hak
bunları güzel nimetlerle rızıklandıracak ve cennette razı
olacakları bir makama ulaştıracaktır.
Nitekim Allah Teala şöyle buyurur:
“Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde barınacak pek çok güzel yer ve maddî-manevî
genişlik ve bolluk bulur. Kim de evinden Allah ve
Rasûlü’ne hicret etmek niyetiyle çıkar, sonra da
hedefine varmadan kendisine ölüm yetişirse, artık
onun mükâfatı şüphesiz Allah’a aittir. Allah çok
bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.” (Nisa 4/100)
Allah Resulü (s.a.v) de şöyle buyurur:
“Kim Allah yolunda hicret ederek evinden çıkar da, bineğinin sırtından düşer ve ölürse, yahut
onu bir yılan sokar ve ölürse, ya da ölüm gelip
kendisini bulursa, onun ecrini vermek Allah’a ait
olur. Her kim de yediği bir darbe ile bulunduğu
yerde ölürse o da güzel bir şekilde Allah’a dönüşü
hak eder.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 36)
İşgalci Ermenilerden kadim Azerbaycan toprağımız
olan Karabağ’ı yeniden azat ettiğimiz bugünlerde zafer-
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lerin sevinci ile şehitlerimiz ve Ali ağabeyimizin vefatının
hüznünü birlikte yaşadık. Ali Ağabeyimiz bölgeleri son
ziyaretindeki iştirak ettiği şehit cenazelerinin derin şekilde tesirinde idi. Yaptığı dost meclisindeki son sohbeti
tamamen şehitler ve şehitlik üzerine idi. Gayri ihtiyari
göz göze geldiğimizde; bu sohbetin normal bir sohbetten
daha çok yürekten ve cezbe halinde yaptığını hissettim.
Bu aşk yolculuğunun ve şehitlik mesajının ince bir sırrı idi
belki de…İşte bu sırla “Şehitler Kervanı” na katılıverdi
adeta...
Aşk şairi Nizami, bu sırrı ne güzel ifade eder;
“Aşktır mihrabı yüce göklerin,
Aşksız ey dünya! Nedir değerin?”
Yüreği bir ömür boyu ilim, irfan, hizmet ve aşkla
dolu olan Ali ÇINAR Ağabeyimize Rabbimiz’den rahmet
diliyoruz. Rabbimiz Ali Ağabeyimizin mekanını cennet
eylesin, rahmeti ile muamele buyursun. Cenab-ı Hak,
gönüldaşlarımıza, sevenlerine, ailesine ve tüm evlatlarına
sabr-ı cemil, ecr-i cezil lütfetsin…
Onun vesilesi ile aşk ve muhabbetle atılan tohumlar,
tomurcuk olsun, fidan olsun, kıyamete kadar ulu çınar
-ALİ ÇINAR-lar olsun inşallah…

Ahmet TECİM
Azerbaycan-Türkiye
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CANKURTARAN SOHBETİ

B

u ayki şebnem dergisindeki yazısında üstadımız
bir şey anlatıyor. Mevlana hazretlerinin hikayelerinden birinde “Gecenin ilerleyen vaktinde, içerisinde pek
değerli eşyaların, nadide altın, gümüş ve incilerin bulunduğu kervanı korumakla vazifeli bir bekçi, uykuya esir düşer.
Uzaktan onu gözetleyen ve böyle bir gaflete düşmesini
bekleyen hırsızlar ise, hiç vakit kaybetmeden gelip kervanı
soyar.
Sabah olduğunda kervandakiler uykunun ağır rehavetinden yavaş yavaş kurtularak uyanmaya başladı. İyice
kendilerine geldiklerinde baktılar ki bütün mal, eşya, gümüş, develer; neleri varsa hepsi çalınmış, ortada hiçbir şey
kalmamış.
Kervan halkı, büyük bir şaşkınlık ve kızgınlıkla yanına
koştukları bekçiye;
«–Ey kervan bekçisi!» dediler. «O pek nadide ve değerli eşyalarımıza ne oldu? Çabuk söyle, zira şu an, gördüklerimiz karşısında sabra hiç mecalimiz kalmadı!»
Bekçi ise mahcup bir eda ile şu cevabı verdi:
«–Hiç beklenmedik bir zamanda, yüzleri örtülü hırsızlar geldi. Gözümün önünde ne var ne yoksa hepsini alıp
hızla buradan uzaklaştılar.»
Aldıkları bu cevap karşısında daha da öfkelenen kervan halkı:
«–Be hey aciz, be hey zavallı kimse! Bahar rüzgarıyla savrulmaya hazır kum tepesine benzeyen zayıf adam!
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Peki, hırsızlar eşyayı toplarken sen ne yapıyordun?! Sen
necisin?! Sen bekçi değil misin?!» dediler.
Bekçi dedi ki:
«–Ben bir kişi idim. Onlarsa silahlı, gösterişli, cesur ve
sert yapılı insanlardı!»
Halk bu defa; «–Peki!» dediler. «–Senin hırsızlarla başa
çıkacağına bir ümidin yoktu ise, ne diye feryat etmedin,
niçin bizi uyandırmadın?» diye sorunca bekçi şunları söyledi:
«–Feryat edip sizleri ikaz etmek istedim, ama tam feryat edeceğim sırada bana bıçak çektiler, kılıç gösterdiler.
“Eğer biraz olsun sesini çıkarırsan, acımadan seni öldürürüz.” dediler.
O zaman ben de korkumdan bağıramadım. Hatta
korkudan nefes bile alamadım. Ama isterseniz şimdi sesimin çıktığı kadar feryat edeyim, istediğiniz kadar bağırıp
çağırayım.»”
İş işten geçtikten sonra bağırmanın manası ile adama
kızıyorlar.
Mevlana hazretleri insan ömrü böyle bir şey işte diyor.
Kervan hırsızlar tarafından talan edilmek üzereyken müdahale etmek gerekirken, dünya hayatında şeytan musallat
oluyor, nefis musallat oluyor, şeytan vari insanlar musallat oluyor. Onların saldırısına karşı uyarmak uyandırmak
gerekirken öldükten sonra istediğiniz kadar bağırsanız
hakikatin farkına varsanız bir manası kalmıyor. Hakikatin
farkına vardığınız zaman ise imtihan sona ermiş oluyor.
İmtihan sona erince de geri dönüş şansı yok. Bitti gitti her
şey elinizden alınıp gidiyor.
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İnsan hayatı böyle bir şeydir işte. Merhum Nasrettin
Hoca ile ilgili anlatılan bir şey vardır. Çocuğuna testiyi vermiş, sonra iki tokat vurmuş. Niye vurdun çocuğa demişler,
testiyi kırmasın diye demiş. Testi kırılmadı ki daha yeni

gidiyor çocuk su doldurmaya demişler. Testi kırıldıktan
sonra vurmanın bir manası yok ki demiş. Testiyi kırmadan tokat atmak gerekir ki uyanık olsun kırmasın testiyi.
İnsan hayatı da böyledir işte. Testiyi kırmadan uyanık olmak lazımdır. Hani bir atasözü vardır ya: tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur diye. Tekerlek kırılmadan
evvel arabanın bakımını vesaire iyi yapmak lazım ki yolda
düzgün, maksuda erebilecek bir biçimde gidebilesin.
Allaha hamd-ü senalar olsun cenabı hak bize bir yol
nasip etti. Bu yolun içinde bu imtihanı atlatmak hem kolay hem de mesuliyetli aynı zamanda. Mesuliyetli çünkü
boynumuza bir borç yüklendik. Bu borçla birlikte cenabı
hakkın bu nimetinin kadrini bilmeliyiz; Osman efendimizin söylediği bir söz var; nimetin kadri bilinmezse Allah
nimeti elimizden alıverir. Kadrini bilmek lazım. Bu yolun
haramisi çok yolkeseni çok, hırsızı çok. Kimisi uyur kimisi
uyanık haldeyken saldırıyor. Kimisi çok cesur uyanık olduğunuz halde saldırıyor. Kimisi gizli, riya dediğimiz şekilde
imanımızı çalmaya çalışıyor. Ama her halükarda düşman
kavi. Yol uzun çok tuzaklar var, çukurlar var. Son nefese
kadar mücadele devam ediyor. Bir mürşid-i kamile intisap
etmek çok önemli. Bir rehber edinmeli. Yolun neresinde
harami saldırır, neresinde çukur var, neresinde geçilmez
deryalar var neresinde tuzaklar var hepsini bilen bir rehber. Bu rehberin eteğinden hakiki manada tutulursa menzile kurtuluş sahiline ulaşmak mümkün olur. Aksi takdirde
bu işi kendi başımıza el yordamıyla yapmaya çalışırız ki o
çok daha fazla yaralanmaya debelenmeye sebep olur. Bir
insan kendisi bir mürşid-i kamile muhtaçken, mürşide bağlanmamış bir insan alim bile olsa bir sahra hastanesinde
bütün hastaların arasında kalmış, kendisi de hasta olduğu
halde hastaları iyileştirmeye çalışan adama benzer. Kendi
hastalığının tedavisini başaramamış bir insan, başka insanları tedavi etmeye kalkıyor. Ya da hastalıktan habersiz bir
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insan hatta. Çoğunlukla bu yola intisap etmemiş insanlar, hastalıklarının da farkında olmayan insanlar. Teşhisi
konmamış, bir doktora gitse doktor teşhisi koyacak, tedavi edecek, ama nefsi gururu kibri ona mani oluyor. İlmi
mani oluyor çoğu zaman. O ilmi sebebi ile bir mübareğin
kapısına gidip de teslim olamıyor. Teslim olsa problem
çözülecek. Ama kendisi hastalığından habersiz olan bir
adam, başka hastaları tedavi etmeye uğraşıyor. Çok büyük
bir yorgunluk çok büyük bir yanlışlıktır bu aynı zamanda.
Ciddi manada yorgunluğa sebebiyet verir, insanı bitirir
bu durum. Kendiniz hastayken başka hastaları kurtarma
davasına sarılıyorsunuz. Mürşid-i kamilin eteğine sarılmak
çok önemli bir şey. Rahmetli Rasih hocam öyle söylermiş.
Benden birisi nasihat istese ona şöyle derim; tuzu
biberi her şeyi içinde bu nasihatin, bir mürşid-i kâmile mürid ol derim dermiş.
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Bir mürşide intisap etmek 21. yüzyıl insanı için, kıyamet ümmeti için çok çok ihtiyaç olan bir şey. Çünkü
bugün internet denen şey hayatımıza girdikten sonra saldırının yeri mekanı kalmadı. Kapınızı kapattığınız zaman
eskiden düşmana kapınızı kapatmış oluyordunuz. Evinizde kendinizi muhafazaya alıyordunuz. Ama artık cebimize
evimize girdi her şey. Düşmanı koynumuzda taşıyoruz,
elimizde, cebimizde taşıyoruz. Her tarafa girmek, her tarafa ulaşmak mümkün hale geliyor. Dolayısı ile her tarafta
düşmanın saldırısına muhatabız. O zaman o ayeti kerimenin manası bir kere daha, bir kere daha gündemimize
düşüyor ve hüve meaküm eyne ma küntüm: nerede
olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Bu ayeti kerime nerede olursak olalım internetsiz yaşayamayız diyen
insanlara bir alternatif. Daha doğrusu böyle şeytani bir tuzağın ilacı budur yani. Düşman her neremizde ise bizde bu
ayeti kerimeye daha sıkı sarılmak durumundayız. Ve hüve
meaküm eyne ma küntüm. Her nerede olursanız olun

Allah sizinle beraber hatta şah damarınızdan daha yakın.
Cenab-ı Hakkın bizim üzerimizdeki murakabesini hakiki
manada karayabilirsek çok büyük bir iş yapmış olacağız.
Buda bir mürşid-i kamil olmadan keşfedilebilecek bir hakikat değil. İnsanın kendi başına el yordamı ile bulabileceği
bir şey değil bu. Mutlak surette bunu gösterecek öğretecek
bir rehbere ihtiyaç var. Rabıtayı bunun için yaptırıyorlar
bize. Üstadımız yanımızdayken yapacağımız şeyleri onun
yokluğunda yapmayı öğreniyoruz. Beraber olsak mesela,
Osman efendimiz burada olsa hiç birimiz bu sohbet esnasında böyle oturmayız. Diz çökerek otururuz. Aslında
üstadımız yokken sohbette diz çökerek oturmak rabıtanın
tabii bir sonucudur. Asıl rabıta budur. Şeklen üstadınızı gözünüzün önüne getirmek değildir rabıta. Rabıta onun hali
ile güzel halleri ile hallenmeye çalışmaktır.
Osman Efendimizin bize öğrettiği çok güzel bir Peygamber (s.a.v) rabıtası var. Diyor ki üstadımız; Resulullah
(s.a.v) burada olsa bizden memnun olur muydu? Bu bir
Resulullah efendimizle rabıtadır. Efendimiz burada olsa
bizim yaptıklarımız onun hoşuna gider mi? Ya da bizim
şu halimiz efendimizin tasvip edeceği bir hal midir? Yaşayışımız, giyimimiz, kuşanışımız, fikriyatımız, düşüncemiz,
evlad-ü iyale bakışımız, mala mülke bakışımız, etrafımızla
ilişkimiz Efendimiz (s.a.v) çizdiği çizgiye uyuyor mu? Onun
hayatına uyuyor mu? Osman efendimiz murakabeleri tarif
ederken Resulullah efendimizle irtibatlandırıyor. Resulullah
efendimizin hali nasıldı? Ahlakı nasıldı? Efendimiz nasıl bir
murakabe yaşardı. Allahın (c.c) varlığını herkesten daha
fazla hisseder, daha iyi bilirdi şüphesiz. Bütün insanlığın bu
manada bir numarası Efendimiz (s.a.v)-dir. Allah ile beraberliği, Allah ile yakınlığı, Allahın akrabiyyetini, maiyetini,
muhabbetini en iyi şekilde hisseden Efendimiz (s.a.v)-di.
Biz efendimizin bu halleri ile hallenebilmeyi, Peygamber
murakabesi ile rabıtası ile anlayabiliriz. Üstadımız onu an-
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latıyor; Peygamberimiz burada olsa bizim halimizden hoşlanır mıydı? Peygamberimiz çat kapı gelse evimizdeki her
şeyi peygamberimizin önüne sunabilir miydik? Gazeteyi,
televizyonu kaldırırmıydık? Ya da efendimizin hoşlanmayacağı elbiselerimizi, arkadaşlarımızı, konuşmalarımızı
aynı şekilde devam ettirir miydik? Peygamberimizin uzun
süre evimizde kalmasından hoşlanır mıydık? Ya da alıştığımız hayata Peygamberimizle devam edemeyeceğimiz için
Efendimizin bir an önce gitmesini mi arzu ederdik. Osman
efendimizle ilgili de aynı durum söz konusu.
Osman efendimiz geldiği zaman hayatımız değişiyor.
Bir an evvel Osman Efendi gitse de eski hayatımıza dönsek, rahat etsek diyoruz. Çok gergin bir hayat yaşıyoruz o
geldi mi. Koşturuyoruz. O nerede abdest alsa bizde orada
abdest alıyoruz. Nerede namaz kılsa bizde namaz kılıyoruz. O sohbete gidiyor bizde sohbete gidiyoruz. Halbuki
üstadımızın hayatı tamamen böyle. Bizim hayatımız onun
hayatına kısa bir süreliğine uyuyor. İşte Akşehir’e geldi
gitti. Hepimizin iç dünyasında gelmeden bir hafta onbeş
gün öncesinden gerginlik başladı. Geldi gitti, ohh dedik.
Geldiğinie de sevindik, gittiğine de sevindik. Gittiğine sevindik derken Osman efendimizi sağ salim gönderdik diye
seviniyoruz. Ama acaba öyle mi? Yoksa Osman Efendi
gitti biz tekrar eski halimize mi döndük, eski rahatımıza
mı döndük? Eski işlerimizi kendi bildiğimiz şekilde yapıyor
hale döndüğümüz için mi sevindik? İşte Efendimiz (s.a.v)
yanımızdan ayrıldığında rahat eden bir adam Efendimizin
çizdiği bir Müslüman profiline nasıl uyuyor?
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Biz aslında çok iddialı insanlarız. Dersimiz şuraya
geldi, buraya geldi diyoruz. Osman efendimiz onun için
devamlı söylüyor: ahlakın nerede, dersin orada. Murakabeleri bitirdiğini zanneden bir insanın hiç de murakabeleri hak etmediğini çoğu zaman Osman efendimiz kendisi
söylüyor. Kimin ahlakı nerede dersi oradadır. Ahlakı güzel

mi sen ona bak yani. Çünkü ahlakı güzel mi bir insanın
Allah sevmeye başlıyor. Allahın sevdiği bir insanın dersi
kalpte olsa bile aslında murakabede yani. Ama adamın
dersi murakabede ama ahlakı güzel değilse o adam işte
öyle böyle bir adam. O adam murakabeyi hali ile yaşayışı ile anlamadıktan sonra, murakabe de olmuş, dersi şu
kadar yıl önce bitirmiş olmasının bir anlamı yok ki. Ahlakımız değişmemiş yani. Ahlakı değişmeyen bir insanı Allah sevmiyor. Osman efendimiz öyle söylüyor: bir insanı
Allah sevmezse o insanda Allahın muhabbeti ortaya
çıkmaz. Bir insanın Allah tarafından sevilmesi lazım ki o da Allah’ı sevebilsin. Onun için Kur’an-ı Kerimde; Allah onları sever onlar da Allah’ı sever (Maide
54) buyruluyor. Muhabbet yukarıdan aşağı doğru geliyor.
Allah kulunu sevecek ki kul da Allah’ı sevebilsin.
Allahın kulu sevebilmesi için kulun ahlakının güzel
olması lazım. Kulun ahlakı düzelmemişse, kalpte kin duruyorsa, haset duruyorsa, çekememezlik duruyorsa, hala
hesaplar duruyorsa, bir takım şeyler duruyorsa, dervişliğin
başındaki hali, doktora tedavi olmak için geldiği hal, otuz
sene sonra hala duruyorsa, o adamda hangi muhabbet
yer bulur? Biz Allah’ı seviyoruz. Öyle demekle olmuyor ki.
Allah’ı seviyoruz demekle olmuyor yani. Kulun ahlakı düzelmeye başlarsa Allah kulunu sever. O sevmeye başlarsa,
kulda Allaha karşı muhabbet oluşmaya başlıyor. Muhabbet
başladıktan sonra zaten her şey değişiyor. Toza toprağa
bakış değişiyor. İnsana bakış değişiyor. Düşmanınıza bile
bakış değişiyor yani. O zaman düşmanınızı bile ayeti kerimedeki gibi görmeye başlıyorsunuz: iyilik ile kötülük
bir olmaz. Sana kötülük yapan insana sen iyilik ile
muhabbet et. Görürsün sana ölesiye düşman olan
birisi sana nasıl dost olacak. (Fussilet 34) Bunu kullarını
yaratan Allah söylüyor. Bizi en iyi bilen Allah söylüyor.
Düşmanlığı bir tarafa bırakmamız gerektiğini söyleyen Al-
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lah Teala. Ama biz içimizde düşmanlıklar üretmeye devam
ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki Allah bizi seviyor bizde
Allah’ı seviyoruz. Nasıl olacak bu iş. Olmuyor. İçimizdeki o
düşmanlığı atamadıkça temizlemedikçe olmuyor.
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Murakabe-i Akrabiyyet ile Murakabeyi Maiyet’in birbirinden farkı şu; yani Allah bizimle her an beraber. Merhum Üstadımız Sami Efendi ilk derviş olduğu zaman o
meşhur Allah dostu öyle söylemiş; bu işte nasibin nereye kadardır bilmem ama bu yolun ilk dersi incitmemek, son dersi incinmemek. Bu işte birisi Maiyet’i,
birisi Akrabiyyet’i anlatıyor. Birisi Nerede olursanız
olun, O sizinle beraberdir. (Hadid 4) ayeti kerimesini,
birisi de biz ona (insana) şah damarından daha yakınız
(Kaf 16) ayet-i kerimesini anlatıyor. Nasıl? Bir Müslüman’ın
elinden, dilinden başkasının salim olması gerekir değil mi?
Efendimiz öyle tarif ediyor Müslüman’ı. Elinden ve dilinden salim olmak demek, başkasını incitmemek demektir.
Allahın kendisini her an gördüğünü, bütün halini bildiğini,
işittiğini, bu şekilde murakabe altında olduğunu hisseden
bir insan, maiyet murakabesini anlamış demektir. Keşfetmiş demektir. Allahın sürekli kendisini gördüğünü bildiğini
bilen sürekli kendisini murakabe altında tuttuğunu bilen
bir insan başkasını incitemez. Başkasına kötü söz söyleyemez. Osman efendimiz öyle söylüyor ya; dili Allah derken bir insan haram işleyemez. Besmele çekerek
günah işleyemez bir insan. Kalbimiz Allah derken
günah işlenmez diyor. Ama bizim elimizde tespihimiz
dilimiz gıybet ediyor. Bunu keşfeden bir insan hakiki manada incitmemeyi öğrenir. Ama esas zor olan bundan
sonrasıdır. Ayet-i kerimesini bize şah damarımızdan yakın
olan Cenab-ı Hak bir Müslüman’ın bu günahları kalben
de işlememesi gerektiğini bize öğretiyor. Yani dilin dedikodu etmemeyi öğrendi. Allahın sürekli seni gördüğünü
duyduğunu biliyorsun ve dilin dedikodu yapmıyor. Gözün

harama bakmıyor, elin harama gitmiyor, ayağın harama
gitmiyor vb. Allahın istediği gibi bir kul olmaya başladın.
Bunların aynısının kalben de yapılmaması gerekiyor. Asıl
dervişlik budur işte. Bir insanın kalben de başkasının gıybetini yapmaması gerekiyor. Kalben de harama bakmaması gerekiyor. Kalben de haramı düşünmemesi, harama
gitmemesi gerekiyor. Bir kardeşinin hakkında kalben bile
dedikodu yapmayacaksın yani. Bu incinmemektir işte.
Başka birisi hakkında kalben dedikodu yapmamayı öğrendiğiniz anda incinmemeyi öğrenirsiniz işte. Hep öyle söylerdik; incitmemek kolay incinmemek zor derdik. İncitmemek nereye kolay, o kadar zor ki. Birinci dersi geçememişiz ki incinmemeye gelelim yani. Elimiz başkasını incitiyor,
dilimiz başkasını incitiyor, gözümüz başkasını incitiyor, her
türlü incitmeye devam ediyoruz. Bu durumu geçememiş
birisi, başkasının durumu ile ilgili sıkıntılı olan birisi kalben
bu durumu nasıl öğrenir? Bu durumu geçebilen birisi işte
dervişliğe doğru, daha doğrusu kulluğa doğru en önemli
adımı atmış demektir.
Osman Efendimizin bir mesajında öyle gelmişti. Bir
mü’min kalbini avucunun içine alıp insanların arasında
dolaşabiliyorsa eyvallah… işte bunu yapabiliyor muyuz?
Kalbimizin içerisinde olanları başkasına gösterecek kadar
temiz mi kalbimiz? Dilimizi haramdan koruyamıyoruz ki
biz kalbimizi haramdan koruyabilelim. Başkalarının olmadığı yerde onların dedikodusunu yaparken, onun yanımızda bulunuverdiğini hissetsek tüylerimiz diken diken oluyor
konuştuğumuz şeylerin dehşetinden. Falanca adamın hakkında atıp tutuyoruz, ama o adam bizimle beraber olsa
kesinlikle konuşamayız. Hepimiz yapıyoruz bunu. Onunla
ilgili kalpten geçen kötü duyguları bile atmak gerekiyor.
Eğer işte bunu yapabilirsek muhabbeti hak ederiz. Murakabeye, muhabbete falan gelmek her babayiğidin harcı
değildir. Allahın muhabbetini kazanmak kolay mı? Hak

369

dostluğunun tahakkuk ettiği yerdir diyor Üstadımız. Bu
noktadan itibaren Allah kulunu kendine dost edinmeye
başlar. Ama bu dostluğu hak edecek kalben ve fiziken Cenab-ı Hakk’ın murakabesini hal olarak üstünde görmeli
ki Allah, sana muhabbet akmaya başlasın. O muhabbet
akınca da zaten her şey başka türlü gözükmeye başlıyor.
Mahlukat seni başka görmeye başlıyor. Müseccel (tescilli) Allah düşmanları dışında herkes dost olarak görmeye
başlar diyor üstadımız. Müseccel Allah düşmanları sevmez
seni. Efendimiz (s.a.v)’in dizinin dibinde idi Ebu Cehil ama
sen çirkinsin diyordu Efendimize haşa. Çünkü kendisini
görüyordu. Sevmiyordu sevemiyordu efendimizi. Ama
Hz. Ebubekir gelip senden daha güzel kimse yok ya Resulallah diyordu. Çünkü o muhabbetin muhatabıydı. O muhabbet ona onu öyle gösteriyordu.
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Osman efendimizi dışarıdan tanımayan insanlar, gördüklerinde bu kim diye soruyorlar? Adamın hiçbir şekilde
bağı yok, intisabı yok, belki namazı bile yok ama bu kim
diye soruyor. Osman efendimiz kendisi anlatıyor ya: Yalova’dan İstanbul’a arabalı vapurla geçmek üzereyken,
Sami Efendimizle Musa efendimiz arkada oturuyorlardı. Bende arabayı kullanıyordum. Oradaki değnekçi eğildi arabanın içerisine baktı baktı. Sonra
dedi ki: Allah Allah yüzler var melek gibi yüzler
var şeytan gibi. Sami Efendi ile Musa Efendiyi görünce
böyle söyledi diyor üstadımız. İnsan baktığı zaman onu
Allah gösterir hale geliyor. Hadis-i şerif de var ya: Allah
bir kulunu severse Cebrail (A) çağırır, ben falancayı seviyorum onu sende sev. Cebrail(A) onu sever,
meleklere de derki; Allah falanca kulu seviyor sizde
o kulu sevin. Onlarda severler. Sonra Allah Teâlâ
yeryüzündeki bütün mahlûkatın kalplerine onun
sevgisini yerleştirir. Meryem Suresinde; Allah onların
kalplerine bir muhabbet tohumu eker diyor Allah.

Gördüğü zaman herkes onu sever. Gayri ihtiyari sever
yani. Onun yüzünde bir başkalık var der. Bu adam başka
der. Osman efendimizin bu manada yetişmiş talebelerinin
hepsinde bu hal var. Sami Efendi de böyleydi. Musa Efendi de böyleydi. Bu halin tahakkuk ettiği her insan başkasına sevimli hale gelir. İsterse on beş yaşında olsun. İsterse
yüz beş yaşında olsun hiç fark etmez. İster kadın olsun
ister erkek olsun fark etmez. Ama maalesef bu hale ulaşmak kolay bir şey değil.
Herkes dersimiz bitti şimdi ne yapacağız diyor. Üstadımız kulluk biter mi diyor. Murakabenin sonuna geldim
ben bundan sonra ne yapacağım diyor adam. Ne yapacaksın? Kulluğa devam edeceksin. Ne yapabiliyorsan yap.
Artıra artıra git. Kuran okumayı artır, zikrini artır, fikrini
artır, şükrünü artır. Otur tefekkür et. Hadis-i Şerif’te tefekkür etmek altmış yıllık nafile ibadetten hayırlıdır
buyuruyor ya Peygamberimiz, bu hale ulaşmış insanın tefekkürüdür. Tefekkür ettiği zaman bütün alemi karşısına
koyabilecek bir adamın tefekkürüdür.
Murakabeye eskiden Nakşibendilerin sihri derlermiş.
Rahmetli Şefik Can hoca öyle diyor. İki düz üstüne otururlar, başlarını öne eğerler, kıpırdamadan o murakabe
halinde Allah onların kalbine başka kimsenin bilemeyeceği şeyleri lütfeder. Sihir gibidir o murakabe hali. Eskiden
bir derviş bir şeyle ilgili konuştuğu zaman Cenab-ı Hak
o konuştuğu şeyin hakikatini gösteriverirmiş. Onun için
bizim dervişliğimiz sözümüzde, kulluğumuz sözümüzde,
her şeyimiz sözde. Bir şey okudum çok etkilendim. Sami
Efendi herkes Allahın kulu olamaz diyor. Biz kafiri
mü’mini herkesi Allahın kulu biliriz. Ama öyle değil diyor
Sami Efendimiz. Herkes Allahın mahlukudur, yarattığıdır.
Kul olabilmek bir makamdır. Bir insanın kul olabilmesi için
çok çaba sarf etmesi lazım diyor Sami Efendi. Kul olmak
için adım atmak lazım. Kul olmak Efendimizin (s.a.v) ulaş-
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tığı en yüksek makam. Abdühü ve rasuluhü diyoruz. Kulu
ve resulü diyoruz. Önce kulu sonra resulü diyoruz. Önce
kulluk sonra resullük. En büyük şeref Allaha kul olabilmek.
Efendimiz (s.a.v): yarabbi sana hakkıyla şükredemedim diyor, biz iki ders yaptık mı biz niye hala ayaklarımızın üstünde duruyoruz uçmadık diyoruz. Uçsan ne olacak
bu durumda. Uçsan da şeytani olur bu durumda. Rahmani
olmaz ki. Uçmak bir marifet değil de. Uçmanın da bir manası yok bu durumda.
Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Cenab-ı Hak acziyetini fark edenlerden eylesin. Çoğunlukla aczimizi fark
edemiyoruz da Allah Teala’nın kendisinden başka kimseye layık görmediği Kibriya sıfatı ile dolaşıyoruz. Aslında
zannediyoruz ki biz kibirli olmayız başkası kibirli olur. Bal
gibi de kibirli oluyoruz. Müslümanlar olarak, dervişler olarak dedikoducu oluyoruz, kibirli oluyoruz, kindar oluyoruz
hepsini yapıyoruz. Çünkü burada şeytanın elde etmeye
çalıştığı hazine var. Bu adam bunun farkında. Bu adam
şükrediyor, zikrediyor, teheccüde kalkıyor. Kuyumcu dükkanı burası. Şeytan niye girmesin kuyumcu dükkanına.
Kuyumcu dükkanına girdiğinde verdiği zarar fakir bir adamın evine girdiğinde verdiği zarar gibi olur mu? O dervişin, o kuyumcunun iflası demektir. Fakir adamın neyi
var neyini alsın. Bu manada onlar bizlere göre daha salim
durumdalar şeytana nispeten. Şeytan onlarla bizim kadar
uğraşmıyor. Ethem Hoca en iyi dedikoduyu bizim dervişler yapar der. Ne kötü bir şeydir ama bu. Allah yardımcımız olsun. Allah söylediklerimle önce benim amel
etmemi nasip eylesin. El Fatiha.

Ebu Bekir Sami ÇINAR
Türkiye
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* Merhum Ali Çınar beyin kardeşı Ebu Bekir Sami bey de abisinin vefatından bir kaç ay sonra COVİD-19 nedeni ile haqqın rahmetine yürümüşdür.

DOSTUM ALİ BEY

İ

nsanlar arasındakı tanışlıq bəzən çox uzun müddət
ərzində gerçəkləşir. 36-37 ildir ki, bizim Əli Çinarla dostluğumuz olub. İlk tanışlığımızda 17 və ya 18 yaşı
olardı, ilahiyyat fakültəsində tələbə idi. Ta o günlərdən
başlayan dostluğumuz ömrünün sonuna qədər davam
etdi. Biz hər zaman Əli abini mənəvi atmosferin içərisində gördük. Çünki onun yetişmiş olduğu ailə mənəvi tərbiyə ocağı idi. Azərbaycanda xidmətə başlayandan sonra, xüsusilə də Azərbaycandakı irfani xidmətləri təmsil
baxımından vəzifə aldıqdan sonra münasibətlərimiz bir
az da möhkəmləndi. İnsanların irşad və təkamülü üçün
necə çırpındığına şahidik. İnanıram ki, onun Ankaradakı
xidmətləri, Azərbaycandan başlayıb uzaq Afrikaya qədər
uzanan himmət və səyləri uzun illər xatirələrdə qalacaq.
Biz qədərə inanan insanlarıq. İnsanın doğulduğu torpaq onun qədəri ilə bağlıdır. Eynilə bunun kimi, torpağa
qovuşduğu yer də insanın qədəridir. Bir adamın Anadoluda - Akşehirdə dünyaya gəlib qədim İslam coğrafiyası olan Bakıda torpağa qovuşması bizim üçün çox ibrət
vericidir. Hz. Peyğəmbər insanın möminlər arasında olmasını qürbət saymır. Əli abi öz vətəni kimi sevdiyi Azərbaycanda vəfat etdi, oradakı insanlar da onun qardaşı idi.
Amma yenə də uzun illər yaşadığı, böyüyüb boya-başa
çatdığı ana vətənindən ayrı qalması, qan bağının olduğu
insanlardan uzaqda olması səbəbi ilə Allah ona xüsusi
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ikramlar edəcəkdir, bəlkə də. O, Türkiyədə böyüdü, təhsilini burada aldı, amma xidmət ömrü daha çox Azərbaycanda səmərə verdi. Yüzlərlə, minlərlə könüldə özünə
yer etdi.
Biz onu Quranı gözəl səslə oxuması ilə xatırlayacağıq.
Quran oxumasını çox sevərdik. Onun olduğu məclislərdə
həmişə: “Əli bəy, bir Quran oxu, başlayaq”, - deyərdik.
Bizim xatirəmizdə şirin tilavəti və gülər üzü ilə qalacaq.
Simasındakı lətafətlə, sözündəki nəzakətlə, oturuşunda
və duruşundakı ədəblə xatırlayacağıq hər zaman. Xidmət
etdiyi torpaqlardakı insanların qəlbində yaşayacağını, davamlı meyvə verəcəyini ümid edirəm. Son olaraq onu
da qeyd edim ki, nə zaman İstanbula gəlsə, hər birimizi
ayrı-ayrı ziyarət edərdi. Azərbaycana qayıdanda da başda möhtərəm ustadımız olmaqla hər birimizlə ayrı-ayrı
vidalaşar, Azərbaycana bir əmanətimizin olub-olmadığını
soruşardı. Biz də hər dəfə can Azərbaycana salamlarımızı göndərərdik. Beləcə, qardaşlarımızla aramızda elçilik
vəzifəsini də icra edərdi. Allah rəhmət eləsin!

Muhterem Abdullah SERT
Türkiye
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KÖNLÜMÜN MÜSAFİRİ

B

əzi insanlar var, könlünüzə müsafir olaraq girər,
sonra da orada həmişəlik qalarlar. Onların qalması hüzur verər. Yadınıza düşəndə xoş xatirələr oyanar
və xoş duyğular hiss edərsiniz. Əli Çinar qardaşımız da
könlümdə beləcə müstəsna yeri olan dostlarımızdan idi.
Rəbbim ona rəhmət eləsin. Peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər və salehlər cənnət rəfiqi olsun.
Həyatı boyu axirət mərkəzli bir yaşayışı özünə mehvər bilmişdi. Olduğu yerə əzab deyil, rəhmət gətirən bir
duruşu vardı. Təvazö, helm və təmkinin təbii bir xasiyyət kimi şəxsiyyətində yer tutduğuna şahid olduq. Xülasə, zahirən qısa, lakin dərin və gözəl bir həyat yaşadı.
Hüsn-zənnimiz budur ki, təslimiyyət və riza halında Rəbbinə qovuşdu. İnanırıq ki, onu tanıyan hər kəsdən “hüsnhal vəsiqəsi” almağa nail oldu. Arxada müvəhhid, namaz
əhli və gözəl əxlaq sahibi övladlar qoydu. Ümid edirik ki,
könlündə daşıdığı keçmişə dair salehlərin sevgisi, yaşadığı andakı mömin və müttəqi qardaşlarına məhəbbət və
yaxın münasibəti, gələcəyə dair islah və irşad niyyətləri
onu salehlər karvanına qatacaq. Xülasə, Rəbbinə hicrət
edərkən gözəl bir şəxsiyyət və hal miras qoydu. Rəbbim
səfərini mübarək etsin.

Adem ERGÜL
Türkiye
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SEN BİZİM MUS’AB’IMIZ
OLDUN HOCAM !
13 kasım cuma günü Hakk’ın rahmetine kavuşan Ali
Çınar kardeşimiz, bizleri derin bir hüzne boğmuştur. Mekanı cennet olsun. Resulullah Efendimiz’e (s.a.v) komşu
olsun inşallah.
Yaklaşık 20 yıldır tanıdığım ve hizmet beraberliğimiz
olan Ali Çınar kardeşimiz, her şeyden önce bir gönül insanıydı. Binlerce insanın gönlüne taht kurmuş, ilim, irfan ve
maneviyat sahibi büyük bir çınardı. Hak yolundaki hizmetlerine büyük bir hassasiyetle titizlik gösterir ve itina ederdi.
Güler yüzü ve tebessümüyle her daim sadaka veren güzel
bir mümindi. Zarif, kibar, müeddep ve ahlak ı hamide sahibiydi. İlim, irfan ve hikmetten nasibi çoktu. Hizmetten
yorulmayan, hizmet heyecanını gönlünde hep diri tutan
ve bunu başkalarına taşıma derdi olan ve bu uğurda gece
gündüz çabalayan hassas yürekli güzel bir insandı.
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Tıpkı Resulullah (s.a.v) Efendimiz gibi “bir kişinin
hidayetine vesile olmak”, onu çok mutlu ederdi. Bu sebeple o, ailesiyle birlikte Kafkaslarda Azerbaycan’dan
Gürcistan’a, Afrika’da Tanzanya’dan Uganda’ya kadar
binlerce km ötedeki Müslüman kardeşlerinin maddi ve
manevi hizmetine koşar, onların dertleriyle dertlenir,
oradaki mümin kardeşlerinin ve hidayete muhtaç olan
insanların kendisine zimmetli olduğu şuuruyla Allah yo-

lunda gayret ederdi. O bu ulvi davanın ve hizmetin gönüllü bir neferiydi. Onun elinden, dilinden ve yüreğinden
binlerce insan müstefid olmuştur. Sağlığında hizmet ettiği bu coğrafyalarda bizler aynel yakin buna şahid olduk.
Vefatından sonra da bizleri taziye maksadıyla telefonla
arayan ya da mesaj gönderen yüzlerce kardeşimizin bu
yöndeki hüsn i şahadetlerini canlı olarak yaşadık.
Vefat ettiği günün akşamı, taziye maksadıyla Ali Çınar bey’in İstanbul’daki evine gittiğimizde oğlu Abdullah
Selman şöyle demişti: “Babam Azerbaycan sevdalısıydı.
Bana bir şey olursa ve ben Azerbaycan’da vefat edersem,
beni oraya defnedin. Benim için bu topraklarda kalmak
şeref olur.” derdi. Kader tıpkı onun dediği gibi tecelli etti
ve o Azerbeycan’da sevdiklerinin bağrına defnedildi.
Güzel bir şahsiyet ve karakter tevzi ederek gönüllere
taht kuran, büyük bir muhabbet sermayesiyle Rabbine
kavuşan merhum Ali Çınar kardeşimize, ayrıca uzun yıllar Azerbaycan’da onlarca hafız yetiştirerek hizmet eden
ve kısa bir süre önce Hakkın rahmetine kavuşan Hafız
Durmuş Ali Toprak kardeşimize de Rabbimizden sonsuz
rahmet diliyor, ailelerine ve sevenlerine sabr ı cemil niyaz
ediyorum.
Ruhlarına 1 fatiha, 3 ihlas okuyalım inşallah…

Alican TATLI
Türkiye
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ALİ ÇINAR
ÂLİ BİR ÇINARDI
(1964-2020)

A

llah (c.c) rahmet eylesin. Ali abiyle otuz sekiz
yıllık bir hukukumuz vardır. Cuma ezanları okunurken, içime düşen bir ateşle oğlu Abdullah’ı aradım:
-Selamün aleykum evladım, babanın durumu ne
oldu?
-Aleyküm selam hocam, bir saat önce Allah’ın (c.c)
rahmetine kavuştu…
Donup kaldım, “İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” dedim. Beraberce sadece ağladık. O kadar…O anı anlatacak bir kelime bulamıyorum. Bir gün önce Ahmet Tecim
Abi Azerbaycan’dan görülen sadık ve salim bir rüyayı
anlatmış, ağlamıştım. Biraz ağlama özürlüyüm ama ne
oldu, nasıl oldu bilemedim, içimden bir anda bir şeyler
kopmuş gibi oldu, boşluğa düştüm ve ağladım.
Ali’ye hep Ali Abi derdim. Kendisi 1964 Akşehir
doğumluydu. Ali Abi’yle ilk defa 1983’de on dokuz yaşında Ankara İlahiyata talebe olarak gelince tanıştım. Yenimahalle’de kaldığı eve gider, talebelere zaman zaman
sohbetler yapardım.
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Ali Abi ta o zamandan beri terbiye, edeb, nezaket,
hüsn-i muaşeret, kibarlık, beyefendilik ve rikkat sahibi olgun bir genç delikanlıydı.
İmam Hatip Okulunu 1976-1982 yılları arasında
Bursa’da yatılı olarak okumuştu. Sami Efendimiz (ks.) ve
Musa Efendimiz (ks.) Yaz mevsimlerinde Bursa’yı
teşrif buyurduklarında sohbetler olurdu. Sesi son
derece terbiyeli ve güzel olan genç Ali, Mehmed
Emin Ay’ın da bulunduğu ilahi korosuyla, Samî
Efendimiz’in (ks.) huzurunda o sohbetlerde ilâhi
ve Kur’ân okurlar, dinleyenleri huzura ğaşyederlerdi. Fakir uzun yıllar Ali Abi’yle sohbetlerde her buluşmamızda ona mutlaka “Mülk-i bekadan gelmişem fani cihanı neylerem” ilahisini okutturur, huşu ile dinlerdik. Ali
Abi’nin ilk maneviyat dersi alışı da 1978’lerde Bursa’da
talebelik yıllarına dayanır.
Mayası temiz Ali Abi’nin karakter yapısının şekillenmesinde öncelikle Sami Efendimiz (ks.) nazar ve himmetlerinin tesiri inkar edilemez. O’nun karakterinin dominant vasıfları; hafif sesle konuşmak, zarafet, kibarlık,
incelik ve edep’ten oluşuyordu. O, ömür boyu kendini
geliştirip olgunlaştırmış, öznesini inşa etmişti.
Ali Abi’yle gerek talebelik yıllarında ve gerekse daha
sonra ölene kadar maddi-manevi temasımız kesilmedi.
Anadolu tabiriyle o ahiretliğim idi.
Güzel sesi, Kur’an kıraati, ilahi terennümleri, edebiyata, şiire, sanata yakınlığı ve yatkınlığı onu daha da edib
ve zarif hale getirmişti.
Öğretmenlik yıllarında Hece Dergisi çevresinde bir
süre çalıştı. Orada şiir, edebiyat, dergicilik, makale yazımı, tashihi, yayını vs. gibi konularda kendini entelektüel
olarak da yetiştirdi.

379

Ali Abi gerek görev yaptığı özel okulda ve gerekse
Hece Dergisi çevresindeki ölçüden sapan davranış ve İslam’ın özüne aykırı düşüncelerle mücadele etti ve sarsıldı.
Kendi depremini yaşadı. Haysiyetli İslami bir dik duruşla
Okulu da Hece Dergisini de terk etti. Kendi kabuğuna,
kendi sessizliğine çekildi.
Sanki İmam Gazali’nin Bağdat Medresesi’ndeki akıl
curcunasından Şam Ümeyye Camii minaresindeki iki yıllık kalb selametine çekildiği gibi bir hal yaşadı.
O sıralar Ali Abi, kendi iç arayışını yaşıyordu. Görüşüp dertleştiği, huzur bulduğunu söylediği tek kişi, fakirdi. Derken bir süre sonra kendisine;
-Ali Abi gel İlahiyat’ta, fakirin nezdinde yüksek lisans çalış, böyle boşlukta gezmek olmaz,
kendini bir ideale bir sabite bağla ki değişkenliklerindeki kaos artık düzene girsin, dedim. Yani
ona kısaca; “Toparlan artık!” dedim.
Ali Abi de böyle bir teklif bekliyormuş gibi gözleri
ışıldayarak hemen kabul etti.
- “Ne çalışalım?” dedi.
- “Sizin Akşehir’in manevi değerlerinden bir muhterem zatı çalış.” dedim.
- “Olur hocam.” Dedi.
Ali Abi bir hafta sonra geldi.
- “Hocam Azerbaycanlı Nimetullah-ı Nehcuvânî -ks.- (ö.1514) Hazretlerinin Akşehir’de
türbesi var. Onun “el-Fevâtihu’l-İlâhiyye” adlı Tefsir’inde tasavvuf anlayışını çalışayım.” dedi.
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- “Tamam, eyvallah Ali Abi” dedim ve bunun üzerine teze başladı.

Yaklaşık üç yılda tezi bitirip savundu, mastır derecesini aldı. Burada yeri gelmişken hemen söylemek isterim
ki; Erkam Yayınevi bu tezi basıverse, “Vefâ Kal’ası”
güçlenir mi acaba?
Nimetullah-ı Nehcuvani zamanımızdan 500
sene önce doğduğu Azerbaycan’dan hicretle gelip
Akşehir’e yerleşmiş, İslâm maneviyatını anlatmış,
ışık saçmış ve gurbet diyarı Akşehir’de ölüp oraya
defnedilmiş…
Bizim güzel ahlâklı derviş Ali Abimiz de 500
sene sonra Akşehir’de doğdu, Azerbaycan’a yerleşip orada İslâm mâneviyatını anlatıp ışık saçtı ve
gurbet diyarı Azerbaycan’da vefat edip oraya defnedildi. Sanki hikemî bir takas olmuş gibi…
Acaba maneviyatta “al gülümü, ver gülümü”
prensibi böyle mi işliyor? Huuu…
1993-1996 yıllarında hazırladığı bu tezden sonra
Ali’ye;
- “Ali Abi, Hacı Abi’yle uzun uzun aramızda fikir
alış-verişi yaptık. Sonunda tasavvufu bilmediği için eleştirenleri ilmi ve akademik seviyede bilgilendirmeye yönelik
bir dergi çıkarmanın lüzumlu olduğu sonucuna ulaştık.
Hece Dergisindeki yayıncılık tecrübeni bu dergide kullanabilir misin?” teklifinde bulundum.
Yine sevinçten gözü parladı:
- “Çok sevinirim hocam derhal, aler-re’si-vel-ayn”
dedi.
Ve Hacı Abi’nin de onayıyla “Akademik Tasavvuf
Dergisi” olarak 1999 senesinin Temmuz’unda ilk sayıyı
çıkardık, hamdolsun…
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Bu, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde çıkan Akademik hüviyetli ilk ve tek “Hakemli Dergi” ydi ve Ali Abi
tek başına bir ordu gibi on bir sene 21 sayıyı son derece kaliteli periyodik bir dergi olarak büyük bir özveri,
aşk ve titizlikle çıkardı. Allah (c.c) razı olsun. Şimdi bu
çalışması, geriye bir kültür mirası olarak kalmış bulunuyor. Hamdolsun derginin hedefi, halk kitlesi değil,
ilahiyat akademisyenleriydi. Bu yüzden 28 Şubat
soğuklarına rağmen, Allah’ın (c.c) izniyle dergiyi
o dönemin 12 İlahiyat Fakültesinin asistan, doçent ve profesörlerinin tamamına parasız olarak
gönderdik. Çünkü bilgilendirilmesi gereken öncelikli öz kitle onlardı.
Ali Abi’den bir gün bir teklif geldi.
- “Hocam tasavvuf duayeni hocalarımızla röportajlar yapalım, ilmi hayatlarındaki yaşadığı serüvenleri anlatsınlar, bunları kitap olarak basalım
ve arkadan gelecek yeni nesil akademisyenlere yol
göstermiş olsunlar” dedi.
- “Derhal Ali Abi!” diyerek başta Süleyman
Uludağ olmak üzere Mustafa Kara, Osman Türer,
Hasan Kamil Yılmaz, Mustafa Tahralı, Süleyman
Hayri Bolay, Kenan Gürsoy, Erhan Yetik, Mehmet
Demirci, Mahmud Erol Kılıç ve Şefik Can’la röportajlar yaptık. Her biri 40-60 sayfa civarındaydı. Hizmet
olsun diye beş hocamızla ilgili röportajları bir cild halinde
yayınlayıp yine bütün ilahiyat hocalarına parasız gönderdik. İkinci cildi basmak için hala bir yerlerden yardım
bekliyoruz.
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Ali Abi saatlerce süren bu uzun konuşmaların/mülakatların hepsini tek tek teypten deşifre edip kağıda döktü, tashih etti ve hamd olsun düzgün bir şekilde dergide

yayınlardı. Yeri gelmişken Ali Abi’nin manevi bir hizmet
olarak Doğanhisarlı Rasih Uslu Hocaefendinin hayatı ve
fikirlerini de bir kitap olarak hazırlayıp neşrettiğini ifade
etmek isteriz.
Dergi hizmetleri çerçevesinde, sayısı 50 kişi kadar
olan tüm tasavvuf akademisyenlerini on yıl süreyle her
sene yazın 3 günlük Oylat kaplıcasında toplayarak bir tür
çalıştay gerçekleştirdik. Hocalar o cennet mekanda birbirlerinin bilgi, görgü ve yeni fikirlerinden çokça istifade
ettiler… Bu hizmet de Ali Abi’nin önemli bir girişimiydi. Özellikle yeni asistanların faydalandıkları bu etkinliklerin tamamı Ali Abi’nin sırtından
gerçekleşti. Bunların hiçbirinden en ufak bir ücret
almadı. O, hep “ücretim Allah’a aittir” derdi. Ve
daha pek çok hizmetlerde beraber olduk, umreler
yaptık, hizmet maksadıyla yurt dışı ve içi pek çok
yerlere gittik… sohbetler, konferanslar, röportajlar ve ziyaretler yaptık… Hamdolsun Ali Abi’den
en ufak edep, hayâ ve nezâket noksanlığı görmedik. Asla bâr olmadı hep yâr oldu. Allah (c.c) razı
olsun.
Hamdolsun sözünde durdu, darısı “ve minhüm men
yantazir” (el-Ahzab, 33/23) durumunda geride kalanlara
olsun. Ali Abi, Fakir’in Mevlana Makaleleri kitabımızı
Azerice üç sene önce haberimiz olmadan çok güzel bir
baskıyla bastırmış, fakire ummadığımız çok güzel ve ince
bir sürpriz yapmıştı.
O sıralar sık sık İstanbul’a İlam’da bazı çalışmalar
için akşam dokuz treniyle yataklı vagonda gider, sabah
7’de Haydarpaşa’ya inerdik. Fakir kilolu olduğum için
üstteki ranzada Ali’yi yatırır, altta kendim uyurdum. Üstte olmak Ali Abi’yi manen çok rahatsız ederdi. Hep itiraz
eder “Hocam, siz üstte uyusanız” derdi. Zor ikna eder-

383

dim. Edebinden aşağıda olmak isterdi daima. Ve gece
daima 2.30’da kalkar küçücük yerde abdest alıp beraber
teheccüd kılar ve tesbihimizi çekerdik.
Fakiri etrafımda anlamaya muvaffak olan sadece iki
kişi çıktı, Ali Çınar ve Adem Çatak… İkisi de alperendi
yani canını ortaya koyanlardan ve maddi menfaat gözetmeyenlerdendi. Bu ikisinin dışında gerçek manada dostum olmadı hayatta…
2010’lu yılların hemen başında Ali Abi geldi.
- “Hocam, Azerbaycan’a görevli olarak gitmemi teklif ettiler, ne buyurursunuz?” diye sordu.
“Aliciğim Hocamız rica ettiyse gelip bana sormana hiç gerek yok, gözünü yum, Azerbaycan’a
aşkla koş, geriye dönüp bakmadan orada hizmet
et, oraya yerleş ve Türkiye’den ümidini kes! Vefatının bile orada olmasına niyet ederek fena fi’l-hizmet oraya git” dedim.
Ve Ali, Azerbaycan’a bu niyet üzere aşkla, ihlasla ve şevkle koşarak gitti. Makbûl bir hizmetle
müşârün bi’l-benân oldu. Niyeti üzere oradan Allah’a (c.c) kavuştu ve oraya defnedildi. Allah (c.c)
razı olsun, Ruhuna 1 Fatiha 11 İhlas okuyalım
efendim…

Ethem CEBECİOĞLU
Türkiye
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BANA DA ŞEFAAT
EDER MİSİN?

O

nunla tanışıklığım 1990 yılına uzanır. Ali Ağabey, Muradiye Erkek Lisesi’nde din dersi öğretmeni olarak görev yaparken ben de İlahiyattan yeni mezun olarak aynı okulda belletmenlik yapıyordum. birkaç
sınıfın din derslerine de giriyordum. Yani biz stajyerken
ustamızdı Ali ağabey.
Henüz o yıllarda okumalarıyla kazandığı derinlikle
bizim kuşak için – şimdilerde idol diyorlar ama bana göre
-örnek olan bir büyüğümüzdü.
Onunla daha yoğun olarak beraberliğimize, bir Balkan seyahati vesile olmuştu. Onunla Ankara’ya dayanan
muarefemizden olsa gerek, Balkanlara düzenlenen bu
kültür ziyaretinde yol boyunca, genelde yanyana oturmuş, eski günleri yad etmiştik.
Bu seyahate çıkarken onun Balkanlar’da görev alması konuşulmuş ve bu anlamda biraz gözlem yapması
istenmişti.
Tam o arefede Azerbaycan’da Ali abimiz gibi bir eğitimciye ihtiyacımız vardı. Ali abi ata binmiş Balkanlara
niyet etmişti ama fakir sürekli Azerbaycan hizmetlerini,
üstadımızın oraya teveccühünü, kurumların faaliyetlerini
anlatıp durdum. Türkiye’ye dönüşte de yurtdışı hizmetle-
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ri genel müdürü olan Alican Tatlı Bey ve Ülke Koordinatörümüz Nedim Kaya Bey’e durumu açtığımda bu iş baş
tutmuştu. Ali Abi iki ay sonra Azerbaycan’daydı.
Bir yıl kadar Bakü’den rayonlara her hafta birlikte
gidip geldik. Karda, boranda da sıcakta da birlikte seyahatlerimiz oldu. Hele ıssız ve karanlık bir gecede İsmailli
civarında ormandan çıkan bir at sürüsüne çarpmaktan
son anda manevralarla kurtulmuş, adeta buz kesmiştik.
Ama şimdi o, güzel atlara binip gidenler kervanına katıldı. Rabbim rahmetiyle muamele etsin.
Yine bir defasında Şamahı civarında karlı bir günde
lastiğimiz çivili olmasına rağmen direksiyon hakimiyetini
kaybetmiştim. Aracımız 360 derece dönmüş, bir ceviz
ağacının önünde oluşan kar yığını, yoldan çıkmamıza
mani olmuştu. Buna benzer bir çok hatırayı beraber yaşamış olduk…
Hayattayken düşünmemiştim ama Rahmet-i Rahman’a uruc ettikten sonra Azerbaycan’daki kardeşlerimizden gelen yüzlerce telefon ve mesajlardan sonra
şunları düşündüm: Ali Abimiz Azerbaycan’da ne güzel
işler gördü. Ne kadar çok gönülde taht kurdu. İyi ki Ali
abimizin Azerbaycan’a gelişi için arzum ve teşebbüsüm
olmuş. İnşallah Rabbimin bizi de “bir hayra vesile olan
gibi” hissedar eylemesini niyaz ediyorum.
Vefat sonrasında, kendi babamın vefatında üzüldüğüm kadar üzüldüm; kendi babamın vefatında başsağlığı
için arayanlar kadar arayan oldu. Hatta ailem, adeta cenaze sahibi senmişsin gibi, kardeşliğinize gıbta ettim…
Taziye için ne kadar da çok arayan var, deyince Ali Abimizle olan yakınlığımızı bir daha idrak etmiş oldum.
386

Yıllarca Kafkasya’ya bedeni ve ruhuyla hizmette bulunan Ali Ağabeyimiz çok sevdiği Azerbaycan’da kalmayı

vasiyet ederek büyük bir vefakarlık göstermiş oldu. O asıl
şimdi oralı oldu, zira oradan ahirete yürüdü.
Tebliğ esnasında, Cuma gününde, Berde’ye cephe
bölgesine kardeşlerine çorba dağıtmaya gitmeye niyet
etmişken, amansız bir derde düçar olarak Rabbine yürümek… bunun dinimizdeki karşılığı Allah’ın izniyle Şehadettir… Şehadetin makbul olsun Ali ağabeyim. Eğer
Rabbimiz sana bunu bahşederse bizlere de şefaat eder
misin?

Lokman HELVACI
Türkiye

387

AZİZ ATAM ALİ ÇINAR

H

amd-ü senaların en güzeli alemlerin Rabbi olan
Allah Teala’ya mahsustur.

Salat ve selamın en güzeli de Fahr-i Kainat Habib-i
Hüda Rasulullah Efendimiz’edir.
Benim çocukluğumun büyük kısmı Azerbaycan’da
geçti. İlkokulu burada okudum. Tandır çöreğinin kokusunu da mürebbeyle içilen çayın tadını da iyi bilirim. 14
yaşıma kadar Bakü’de kaldım. Hani bir alimin sözü vardır
ya “Bir çocuğu 7 yaşına kadar bana verin. Benim yanımda yetişsin. Sonra 70 yaşına kadar sizin olsun” diye. İşte;
zannımca bir çocuğun duyduğu, gördüğü ve öğrendiği her
şeyi adeta yuttuğu zaman dilimlerini Bakü’de babamın yanında geçirmek nasip oldu bana elhamdülillah.
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Babam, itidal kelimesinin vücut bulmuş halidir. Şakası
da ciddiyeti de yerli yerindedir. Bir çocuğa karşı nerede hangi tavrı takınacağını çok iyi bilir. Fırsatını bulduğunda sözü
mutlaka Efendimiz (sav)’e getirir, ashab-ı kiramdan örnekler
vererek çocuğun taze zihnini işlemeye başlar. Benim çocukluğum sohbetlerle, peygamber kıssalarıyla ve menkıbelerle
geçti. Bunlar benim masallarım oldular. Çocuklar uyumadan
önce anne-babalarından kendilerine masal anlatmalarını ister. Babam bana Efendimiz (sav)’den okurdu akşamları. Dış
dünyanın karmaşası, günahı ve bulanıklığı bizim evimize girmezdi. Ne kadar izole ve korunaklı bir evde büyüdüğümü
İmam-Hatip tahsili için İstanbul’a geldiğimde anladım.

Babam akşam eve gelince müthiş bir heyecanla karşılardık onu. Çay soframızda katığımız muhabbet, misafirlerimiz melekler olurdu. Sabah namazına kaldırırken
de muhabbet ve merhametle okşardı bizi. Çocuklara gösterilecek asıl merhametin onları uykuya terk etmek değil,
sabah namazının bereketinden istifadelerine gayret etmek
olduğunu çok sonra anlamıştım.
Babam çok babacandı. Sizi kucakladığında sadrının
genişliğinde rahat bulur, sükunete ererdiniz. Şairin dediği
gibi: “Senden ümit kesmem/Göğsünde merhamet adlı bir
çınar vardır.” Çınar demişken, çınar ağaçlarının sadece
ateş yakmakta kullanılmasından çok üzüntü duyardı.
Vefatından bir iki sene önce çınar ağacından yapılmış bir
tesbih gördüğünde çok mutlu olmuş, hamd etmişti.
Tahsil için İstanbul’da bulunduğumuz dönemde de bizi
sık sık arar, sohbetlere devam edip etmediğimizi ısrarla sorardı. İLAM’a gittiğimiz ve sohbete katıldığımız gün farklı
bir mutlulukla dolduğunu vefatından sonra öğrendim. Sevinci de kızması da Allah içindi. Çok sevdiği Peygamber
Efendimiz (sav)’e bu yönden de benzemişti. Şeriat, babamın nezdinde keskin ve kırmızı bir çizgiydi. Yaptığı her
işin önce şeriata uyup uymadığına bakardı. Sünnette nasıl
tatbik edildiğini araştırırdı. Bizim hayatımızda da daima
şeriatın bir hatırlatıcısı ve uygulayıcısı olmuştur. Sünnete
veya şeriata muhalif bir şey gördüğünde yüzü bir anda
değişirdi. “İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da
gücü yetmezse kalbiyle (ona karşı kin ve nefret beslesin).
Bu ise imanın asgarî gereğidir” hadisi şerifinin ilk kısmına
uyardı çoğunlukla. Kişiyi hemen uyarırdı. Karşısındakinin
kendisi ile ilgili ne düşüneceğine bakmazdı. Mesele iman ve
İslam olduğu için tereddütsüz açıkça söylerdi söyleyeceğini.
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Yanımızda olmadığı zamanlarda bizi uyarır, daima
sünnete ittibayı ve edebe riayeti hatırlatırdı. Bununla beraber geceleri teheccütlerde Rabbiyle baş başa kaldığında
ümmet-i Muhammed’e dualar ederken bizlere de hararetle dua ettiğini yine vefatından sonra öğrendik. Geceleri
çok az uyurdu. Bir iki saatlik uykunun ardından hemen
kalkar, güzelce gusül abdestini alır, cübbesini giyer, güzel
kokulardan sürünür, gecenin en bereketli vakitlerini Rabbinin huzurunda ona ibadet, taat ve dua ile geçirirdi.
Allah dostlarına karşı çokça hürmetli ve muhabbetliydi.
Merhum Astaralı Feyzullah Dayı ile dostluğu vardı. Merhum
Abdussamed Baba’yı sık sık ziyaret eder, ona hediyeler
verir, İstanbul’dan gelen hediyeleri ve emanetleri de ona
ulaştırırdı. Abdussamed Baba da babamı çok severdi. Bir
seferinde “Ali Hoca, elbet bir gün hepimiz öleceğiz. Beni
tedirgin eden şey bu mirasın kime kalacağıdır” dedi. Sonraki cümlesiyle de bu mirası açıkladı: “geceleri tehheccütlerde
Ümmet-i Muhammed’e dua etme mirası kime kalacak Ali
Hoca? Bu vazifeyi bizden sonra kim yerine getirecek?” Babamın vefatından sonra öğrendiğimize göre babam bu vazifeyi kendisi üstlenmişti. Ümmet-i Muhammed’in hali için
geceleri gözyaşı dökerek Rabbine yalvarırdı.
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Allah Teala’nın kendisini hizmette vazifelendirdiği için
daima şükür içerisindeydi. “Allah onca insan arasından
bizi hizmet için seçti. Elhamdülillah, ne kadar şükretsek
azdır” der, şikayetsiz bir şekilde hizmette koştururdu. Bir
mutasavvıfın tanımına göre de “Tasavvuf şikayet etmeme
sanatıdır” zaten. Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini çok
önemser, Azerbaycanlı kardeşleri çok severdi. Gününün
önemli bir kısmını onlarla sohbete ve muhabbete ayırır,
onların sorunlarını çözmek için gayret ederdi. Akşamları
davet edildiği yerlerde aile sohbetleriyle meşgul olurdu.

Malının zekatını verdiği gibi ilminin de zekatını verirdi.
Biz çocuklarını da sadece maddi yönden değil, manevi yönden de beslemek isterdi. Fırsatını bulduğu an tebliğe başlardı. Edebiyatı ve konuşmayı çok iyi bildiği ve çok zeki olduğu
için de hiç sıkmadan hem öğretir hem düşündürürdü. Ne
zaman benzin almak için bir istasyona girsek hemen benzinci gençle sohbete başlardı. “Adın ne, neredensin, sizin orada mescit var mı, namaz kılıyor musun” diye başlar, sözün
sonunda hem karşıdakinin hem de kendisinin yüzüne bir
tebessüm hasıl olurdu. Arabanın bagajından İrfan dergilerinden verir sonra sağollaşır, yoluna devam ederdi. Yolculukları
esnasında polisler durdurur; “Muallim, hani bizim takvimler
ve jurnaller?” derlerdi. Yine bir yolculuğu esnasında polis
durdurmuş, uzun uzun babamın yüzüne hayretle bakıp şöyle
demişti: “Muallim, ben hayatımda böyle güzel bir yüz görmedim. Ne kadar güzel bir yüzünüz var!”
Bazı insanları gördüğünüzde, daha herhangi bir kelime konuşmaya kalmadan içinizde o insana karşı derin
bir hürmet oluşur. Karşısında edebinizi ve kalbinizi muhafaza etmeye çalışırsınız. Titrersiniz adeta. İşte babam
da öyleydi. Baba-evlat ilişkisi çok daha samimi gelir insan
kulağına. Bizim ilişkimiz de samimiydi elbette ama laubali
değildi. İnsan haddini bilince ve edebini gözetince muhabbet hasıl oluyor zaten.
Elhamdülillah, Allah’a sonsuz kez şükürler olsun ki
bizleri böyle bir ailede yetiştirdi, Azerbaycanlı gençleri de
böyle bir pınarın suyundan içirdi. Biz çocukları olarak, babamın babalık vazifesini hakkıyla yerine getirdiğine şahidiz. Rabbim yüzünü ak eylesin. Cennetinde bizleri beraber
eylesin. Bizi bu dünyada buluşturup aramızda bir muhabbet yarattığı gibi ahirette de ayırmasın.

Ahmet Salih ÇINAR
Türkiye
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ALİ ÇINAR ABİ
(1964-2020)

A

li Çınar abi, Bakü’de yakalandığı Covid 19 hastalığı neticesi, 13 Kasım 2020 günü vefat etti.

Pek çok insan hüsn-ü şehadette bulundu onun hakkında. Oğlu Abdullah Selman Bey, babacığının vefatı dolayısıyla şu mesajı yazdı:
“Babacığım… Ali Çınar… 15 yıldır Azerbaycan’da
Allah’ı ve Resül’ünü anlatıyordu. Bugün ömrünü adadığı
Azerbaycan’da Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Vefatından
sonraki halini gören dostlar yüzünde müthiş bir tebessüm
olduğunu söylüyor. Hamdolsun tanıyan herkesin hüsn-ü
şehadeti var.”
Adem Ergül Bey, Ali Çınar abinin vasiyetiyle alakalı
şu sözleri sarf etti:
“Orada yakın bir çalışma arkadaşı anlattı: Ali Çınar
abi en son Tükiye’den Azerbaycan’a gitmeden önce iki
evladını çağırmış demiş ki: ‘Evladım! Ölümlü dünyada
yaşıyoruz. Şayet ecel gelir de bizi Azerbaycan’da bulursa
bizi oraya gömsünler. Türkiye’ye getirmek için uğraşmayın.
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Size iki vasiyetim, iki mirasım var yavrularım: Birincisi teheccüdüm, diğeri ise tesbihim evlatlar! Bu iki şeye
sahip çıkarsanız beni memnun edersiniz.’”

Necdet Tosun Bey’in paylaştığı şu mesaj ise çok duygu yüklüydü. Çünkü Ali Çınar abinin on beş yıldır vazife yaptığı, tabir-i caizse hayatını adadığı Azerbaycan’da
vefat ettiği gün Karabağ’ın işgalden kurtuluşu dolayısıyla
sevinç haberleri geliyordu:
“Yavuz Sultan Selim: ‘Mısır’ı aldık ama Sinan Paşa’yı kaybettik!’ demişti…
Karabağ’ı aldık ama Ali Çınar abimizi kaybettik.”
Ali abiyle uzun yıllar yakınlığımız oldu, fakiri kardeş
bildi, sürekli aradı sordu. Küçük vazifeler verdi. Vazifesine son derece düşkündü. Tasavvuf Dergisi’nde başından
itibaren Ethem Hocamızın önderliğinde görev aldı. Ta ki
Osman Efendi Azerbaycan için vazife verinceye kadar.
Azerbaycan vazifesi dolayısıyla memuriyetten istifa etti.
Hem kalbiyle hem kalıbıyla oradaydı ve kendini kardeş
ülke Azerbaycan’a vakfetti.
Vefatı fakiri derinden sarstı. Öz abimi, babamı kaybetmiş gibi hüzünlendim.
Telefonuma bakıp gönderdiği mesajları tekrar tekrar
okudum.
11 Nisan 2020’de şu mesajı göndermişim:
“Kıymetli Ali abiciğim mesajlarınız ferahlatıyor bizi,
çok istifade ediyorum.”
Ali abinin cevabı şu şekildeydi:
“Yapma Vahid abi, mahcub etme bizi. Zaten haddimizi aşıp mesaj gönderiyoruz...”
Son derece kibar, nazik bir beyefendiydi Ali abi.
1 Kasım 2020’de gönderdiği son mesaj İbrahim bin
Ethem (rh) Hazretleri’ndendi ve şu şekildeydi:
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“Allah kâinatı yoktan var etti. Sen de yok ol
ki senden bir şey meydana getirsin. Mülke sultan
olmaya altın gümüş gerek; gönle sultan olmaya
hiçlik gerek.”
O günden sonra bir daha mesaj gelmedi, Covid
19 rahatsızlığı dolayısıyla şifa mesajları ilettim. Dualar
ettik. Çok kıymetli oğlu Abdullah Selman Bey’den bilgiler aldık. Ümidimizi kaybetmedik ancak; takdir-i ilahi
13 Kasım 2020 Cuma günü selaların okunduğu bir vakitte, ömrünün önemli bir kısmını vakfettiği Azerbaycan
Bakü’de rahmet-i Rahman’a kavuştu. Aynı gün orada
sırlandı.
Büyüklerin hüsn-ü şehadeti vardı, kendisini tanıyan
herkesin hüsn-ü şehadeti vardı…
Halit Serhan Ercivelek Bey anlattı:
“Vefat haberi geldiğinde tevafuken Muhterem Üstazımızın odasının kapısı önünde idim. Mübarek heberi
yeni almışlardı. Yüzünde huzur verici bir tebessümle:
“İnşallah şehiddir. Seferde vefat ettiler”buyurdular.”
Ali Çınar abi, Akşehir ve Doğanhisar’ın sevilen ismi
Ahmet Rasih Uslu Hocaefendi’nin hatıralarını derlediği bir eser neşretti. Tasavvuf Klasikleri isimli çalışmaya
editörlük yaptı. Tasavvuf akademisyenleriyle konuşmalar gerçekleştirdi. Bu konuşmalar da neşredildi. Tasavvuf
Dergisi’nin uzun yıllar yükünü taşıdı. Yurt içi ve yurt dışında pek çok mecmua ve neşriyatta farklı görevler aldı.
Ama onun asıl eserleri imar ettiği gönüllerdi…
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Ali Çınar abi, 1 Eylül 1964’te Akşehir’de doğdu.
Akşehir Yıldırım İlkokulu’nun bitirdikten sonra 1,5 yıl
Akşehir İmam Hatip Lisesi’nde okudu daha sonra Bursa
İmam Hatip Lisesi’nde yatılı olarak eğitimini tamamladı.

Lisans eğitimini Ankara İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Bir süre Muradiye Koleji’nde öğretmenlik yaptıktan
sonra Milli Eğitim’e geçti. Milli Eğitim’de öğretmenliğin
dışında, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. Dini
Terimler Sözlüğü komisyonunda görev aldı. 2004 yılında
memuriyetten istifa ederek Azerbaycan’a gitti. Bundan
sonraki hayatını orada geçirdi. Azerbaycan’da görev yaparken bir taraftan da Tanzanya’ya gidip Aziz Mahmud
Hüdayi Vakfı’nın oradaki hizmetlerini deruhte etti.
Ali ağabeyin vefatından sonra, çok sevdiğim ve değer verdiğim Abdülbaki amca aradı ve şunu söyledi:
-Bak şimdi muhterem hocam! Sana Ali Çınar Bey’le
ilgili bir şey anlatacağım: Üstadımız Ali Çınar Bey’den
daha önce de Azerbaycan’a hizmet için bazı kardeşleri
göndermişti. Fakat o kardeşlerin içinden bazıları uzun
süre orada hizmete devam edemedi.
Onlar bir yıl kalıp döndüklerinde Üstadımız soruyordu:
-Kardeş, Azerbaycanımızda hizmet nasıl gidiyor, ne
durumda? Onlar:
-Efendim, oradaki emekler boşa gidiyor. Yapılan hizmetler verimsiz. Şöyle problem var, böyle problem var…
diyerek şikayetlerini dile getiriyorlardı.
Üstadımız daha sonra Ali Çınar abiyi gönderdiler. O,
Azerbaycan’da bir yıl hizmet edip döndükten sonra ise
aynı suali ona da sordular:
-Ali Bey, hizmetimiz nasıl gidiyor? Onun cevabı şöyle oldu:
-Efendim, orada bulunan tüm kardeşler o kadar değerli ki hepsinin ellerini ayaklarını öpsem yine de vazife-
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mi tam olarak yerine getirmiş olamam. Onlar her türlü
iltifatın ve ikramın daha fazlasını hak ediyorlar.
Bu cevaptan ziyadesiyle memnun ve mesrur olan
Üstadımız, Ali Çınar Bey’i Azerbaycan’a daimi vazifeli
olarak gönderdiler.
Halinden de, kimseden de şikayetçi olmadı Ali abi.
Ali Çınar abi, bu hayat yolcuğunda 56 yıllık ömre
çok bereketli hizmetler sığdırdı. Güzel yaşadı. Hiç incitmedi. Bazen kırıldı, üzüldü, hüzünlendi ama hiç kırmadı,
üzmedi. Yük olmadı hep yük taşıdı.
Çok latif tatlı bir sadası vardı. Küçükken Sami Efendi
Hazretleri’nin huzurunda ilahi okumuş. Ethem hocamız
da kendi sohbetlerinde Ali abiden;
“Mülki bekadan gelmişem, fani cihanı neylerem.
Ben dost cemalin görmüşem, huri cinanı neylerem”
İlahisini söylemesini talep ederdi. O da kırmazdı.
Çok güzel Kur’an okurdu. Osman Efendi zaman zaman
onu imamete geçirirdi.
Ali abi yazışmalarında ‘muallimali’ ismini kullandı.
Muallimliği hayat boyu sürdürdü.
İslam tarihinde mektupla irşad geleneği Resulullah
(sav.) efendimize dayanır. Daha sonra bu metodu pek
çok alim ve sufi kullanmıştır. Ali abi de bu irşad metodunu telefon mesajları şeklinde çok güzel, seviyeli ve titiz
bir şekilde kullandı.
Ali abinin geceleri gönderdiği kelam-ı kibar şeklinde
günlük ve haftalık mesajları eminim pek çok kişiye ulaşmıştır. Ancak titizlikle hazırlanan ve adeta ‘yürek sözü’
olan bu mesajları, kaybolmasın ve bir hatıra olsun diye
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belki kendisini tanıyamayan bir gönle daha bu vesileyle
ulaşmış olur ümidiyle derledik.
Ali Çınar abimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve
sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Rabbim bizi sevdikleriyle cennette buluştursun inşallah!
Ali abinin ve tüm geçmişlerimizin ruhları için 1 Fatiha 3 İhlas…

Vahid GÖKTAŞ
Türkiye
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BİR ÂLİ ÇINAR GÖÇTÜ

S

aat 11 civarında telefonum çalmıştı. Telefonun
ekranında hocamın ismini görür görmez açmıştım. Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu hocam, her zaman olduğu gibi bir baba edası ile halimi hatırımı sormuş, bir
süre sonra da asıl konuya gelmişti: “İbrahim, Azerbaycan’da bir hizmete ihtiyaç var. Orada Bakü İslam Üniversite’sinde hem tasavvuf hocalığı hem de idareci olarak
görev yapacaksın. Sen bunu bir düşün tekrar görüşelim”
diyerek telefonu kapatmıştı. Kapatmadan önce de kendisini çok iyi bildiğim, bildiğimden daha çok da sevdiğim
Ali Çınar’ın da Azerbaycan’da olduğunu ve benim gitmem konusunda onun öneride bulunduğunu söylemişti.
Telefonu kapattığımda bir süre ne düşüneceğimi bilememiştim. Sabah evden ayrılmadan önce eşimle yaptığımız
konuşma nedeniyle hocamın büyük ihtimal arayacağını,
ancak başka bir şey söyleyeceğini tahmin ediyordum. Ankara’nın Akyurt ilçesindeki evimizin balkonunda kahvaltı
sonrası çay içerken, eşim gece gördüğü rüyayı anlatmıştı:
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Ethem hoca yanında birkaç kişi ile bizim eve gelmiş
ve bana, “Evladım bu akşam burada sohbet yapacağız”
diyerek hep birlikte içeri girmişler. Eşim de sohbet öncesi
gelenlere akşam yemeği hazırlarken mutfağın balkonuna
çıktığında, önümüzdeki boş ve geniş arazideki topraktan
diri diri tavukların çıktığını görmüş ve şaşırmış. Ancak yemeği hazırlamaya devam etmiş. Yemek sonrası sohbet

yapılmış ve misafirler ayrılmış. İşte bu rüyayı anlattığında
ben de o boş araziye bakarak “Muhtemelen hoca bugün
arar ve hafta sonu bir başka şehirde sohbeti vardır, onu
haber verir ve beraber gidelim der” şeklinde yorumlamıştım. “Sohbetleri ölü dirilten cinstendir, tavuklar da ona
işarettir herhalde” diye de eklemiştim. İşte bu rüya nedeniyle telefonu bekliyordum ama tahmin etmediğim bir
teklif ve talep gelmişti hocamdan.
Akşam ailecek hocamın teklifini konuşmuş ve uzun
uzadıya düşünmüştük. Sonraki iki gün birçok açıdan konuyu değerlendirmiş, ancak bir türlü karar verememiştik. Hocam babam gibi olduğu için, asla “hayır” demek
istemiyordum. Ama kurulu bir düzen vardı. Evi barkı,
çocukların okulunu ne yapacağımızı bilemiyordum. İki
gün sonra hocam akşam vakti tekrar aramış ve “Evladım
hazırlandın mı?” diye sormuştu. Ben de “Hocam düşünmemi söylemiştiniz biz de düşünüyorduk…” diye devam
edecektim ki, “Evlat hayırlı işlerde fazla düşünmeye gerek
yok, okulların açılmasına on beş gün kalmış yetişmen lazım. İnşallah Allah kolaylık verecektir.” demişti. Ben de
“Peki hocam” diyebilmiştim o gün ancak. 2006 yılının
ağustos ayıydı…
Ben gitmek için resmi işlemleri başlatırken Ali Çınar
abi aramıştı o günlerde. Güzel işler yapılacağını söylemiş,
hicret ruhundan bahsetmişti. Gitme kararıma çok sevindiğini ve resmi işler konusunda neler yapmam gerektiğini
anlatmıştı. Onun Azerbaycan’da olması doğrusu içimi rahatlatıyordu. Fakültede bizim üst dönemlerimizdendi ama
ondan daha ziyade Ethem Hocamızın yanında tanış olmuştuk. İçinde derin hüzünler yaşasa da yüzünden tebessümü hiç eksik etmezdi. İşte bu tebessüm, insanları ona
yaklaştırıyordu. Tasavvuf dergisinin ilk fikir aşamasında
ve daha sonra ete kemiğe bürünmesinde Ali Çınar abi ol-

399

masa, belki de zor bir başlangıç olacaktı. Ethem hocamız
onun harcadığı emeği ifade etmek için “Her sayıda sanki
bir doktora tezi hazırlıyor” demişti. O dönemde Ali Çınar
abi, hocamızın eli ayağı olmuştu sanki.
Ethem Hocamızı yaşamayan bilmez. Akademik çalışmalar yanında hafta sonları bütün masrafları kendisinin
karşıladığı piknikler, güzel insanları ziyaretler, özellikle
Oylat kaplıcaları ve orada yapılan istişareler… Oylat kaplıcalarında sabahın seher vaktinde sıcak havuzda söylenen ilahiler… İşte Ali Çınar abinin enfes sesini ilk orada
tanımış ve çok sevmiştim. Hele hep birlikte söylediğimiz
Yunus Emre’nin “Bilirim seni yalan dünyasın, evliyaları
alan dünyasın” ilahisi söylenirken bir yandan hocamızın
gür ve bas sesi, diğer yandan Ali Çınar abinin daha tiz
ve enfes sesi havuzun kubbesinde yankılanır, aramıza dışarıdan katılan birkaç kişide mahcup bir mırıldanmayla
bu zikre katılırdı. O anlarda herkes kendi muhasebesini
yaparken ve belki yalan dünyanın elimizden aldıklarını ve
hatta bizi ne zaman alacağını düşünürken sanki birbirimizden destek alarak dünyaya meydan okurcasına yüksek sesle söylediğimiz ilahi durmadan devam ederdi:
Sevdiğim aldın beni aldattın,
Dönüp yüzüme gülen dünyasın…
Süleyman tahtın sen viran kıldın
Masumlar boynun buran dünyasın…
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Hocamızın yanında toplanan arkadaşlar ve onların
baş köşesinde duran Ali Çınar abi ile 2003 yılının son aylarında umreye gitmiştik. Ramazan umresi olması nedeniyle bir yandan meşakkat diğer yandan tarifsiz bir lezzet
vardı. Benim bu ilk ziyaretimde, Mescid-i Harama girerken Samsun halifesi Mustafa amcanın mihmandarlığında girmeyi önermişti Ali abi. Mustafa amca ile Harem’in
kapısından girdikten sonra gözlerimizi kapatmıştık. Sağ

elimden tutan Ali abiden aldığım destekle, Mustafa amcanın ses komutuna uyarak sanki kalplerimizle adımlar
attık... Ali abi ara sıra heyecandan elimi sıkıyordu. Nihayet durmamız söylendi. Durduk. Mustafa amca gözlerimizi açtığımızda Beytullah’a bakarken gönlümüzden
geçen ne dua varsa yapmamızı hatırlatmış ve “Buyrun!
Allah’ın evi” diyerek gözlerimizi açmamızı söylemişti. Açtık… Durduk… Donduk… Hayretle durakaldık. Bir tek
gözlerimiz durmadı. Elimi hala sımsıkı tutan Ali abiye
bakmıştım. Gözleri denizdi… İşte o gün anlamıştım duanın harfe ve kelimelere sığmayacağını. Sevgilinin yanında
sözün zait olduğunu. Ve yine o gün anlamıştım Kabe’ye
bakarken “Her aşkın bir bakışla başladığını.” Ve yine o
gün anlamıştım elimi sıkıca tutan Ali abiden “Önce refik,
sonra tarik” sözünün anlamını… Bir gün şöyle demişti Ali
abi vakit namazı için Harem’e doğru yürürken; “İbrahim,
şu Harem’de öyle bir ezan okumak geliyor ki içimden…”
Mekke’den Medine’ye geçmiştik sonra. Her ikindi namazından sonra merhum Hacı Gedikli ağabeyin Mescid-i
Nebevideki akşam sofrasını kurmuştuk büyük bir özenle
Ali abi ve diğer arkadaşlarla…
Ziyaret sonrası dönerken Ali abi ile uçakta yan yana
oturmuştuk. İçimde ayrılığın derin hüznünü yaşarken,
elimdeki kalemle not defterime karalamalar yapmıştım.
Yol arkadaşımın adını “Ali Çınar” şeklinde bir çınar ağacı
gibi yazmıştım o uyurken. Uyandığında çok beğenmiş ve
memnuniyetle kabul etmişti. O gerçekten gönlümde bir
yüce çınardı. İşte bu ve daha nice söze sığmaz hatıralar
nedeniyle Azerbaycan bana tanıdık bir ülke gibi gelmişti
onun sayesinde…
Gün geldi ve Azerbaycan’a önce ben gittim, on beş
gün sonra da ailem geldi. Kuzey Azerbaycan’da bulunan
Zaqatala şehrindeki Bakü İslam Üniversitesi’nde çalışma-
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ya başladık. Öyle güzel günler geçti ki orada birçok ezberimi yeniden tanımladım. Vatan nedir, kültür nedir, hicret
nedir, tebliğ nedir, kominizm nedir, selefilik nedir ve sonu
gelmeyen birçok yeni tanımlamalar. Ama en çok muhacir ve ensar olmayı bilgiden anlamaya dönüştürmüştüm.
Hicret kuvvet veriyor insana, işte bunu anlamıştım en
çok da. Zaqatala’da Türkiye’den giden İbrahim Erol, Sedat Demir, Muhammed Aşır Karabacak ve oradan olan
nice güzel arkadaşlarla öyle güzel günlerimiz ve bereketli
anlarımız olmuştu ki. İlk defa Azerbaycan Dili’nde “Dini
Terimler Sözlüğü” hazırlamak için besmele çekmiş, bir
kavramı saatlerce tartışmıştık.
Her hafta salı günleri akşam öğrencilerle sohbet yapardık, Cuma günleri ise hocalarla Mesnevi dersi… Bir
ara bütün personeli hatta yaygın eğitimde çalışan arkadaşları kalite ve kurum kültürü eğitimine almıştık. Öyle
güzel şeyler anlatılmıştı ki en son Ali Çınar abiden Azerbaycan’ın ifadesiyle “Gönül Sözü” yerine “Gönül Dersi”
istemiştik. İşte o ders, program sonunda personelin aklında en çok kalan ders olmuş, çünkü gerçek kalitenin kamil
insan ve Müslüman olmaktan geçtiği anlatılmıştı, kalpten
kalplere konuşularak…
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Gün gelmiş ve tekrar Türkiye’ye dönme kararı almıştık. Bu karara, en çok Ali Çınar abi üzülmüştü o günlerde. Dönüş zamanı ailemle Zaqatala’dan Bakü’ye gelirken
Azerbaycan’ın can damarlarından biri olan Kür nehrinin
kenarında bulunan parkta kahvaltı yapmıştık. Duygularıma o an en çok benzeyen belki de akıp giden Kür nehri olduğu için, kahvaltı sonrası nehrin kenarına varıp bir
başıma oturmuştum. Bir süre sonra yanıma gelen eşim
nemli gözlerimi görünce “Gitmek istemiyor musun?” diye
sormuştu. Ben ona, içimde birikmiş Kafkas dağları kadar

büyük duygu dalgalarına sebep olan, kendisinin de bildiği
başımızdan geçen ibretlik bir olayı anlatmıştım:
Bir gün Fakültemize bağlı yurdun o dönemdeki sorumlusu olan Samir Kerimov kardeşimi davet etmiş ve
ondan öğrencilerin ihtiyaçlarını, hal ve hatırlarını ve nihayet ibadetler konusundaki durumlarını sormuştum. Bana
bir öğrencinin ibadetler konusunda biraz sorunları olsa da
iyi bir genç olduğunu anlatmıştı. Ben de ertesi gün o genci odama davet ederek kahve ikram etmiş, halini hatırını
sormuş, bir ihtiyacı olması durumunda yanıma gelmesini
söylemiştim. İbadetler hakkında tek kelime bile konuşmamıştık özellikle. Ancak iki gün sonra gencin dayısı gelmişti ve bana gencin bir sorunu olup olmadığı sormuştu. Olmadığını söylesek de kültür farklılığı gereği, muhtemelen
idare tarafından davet edilmek farklı anlaşılmıştı. Bunun
üzerine dayısı asıl gelme sebebini şöyle dile getirmişti:
“Hocam bu gencin burada okuması lazım. Eğitimi yarıda kalmasın. Kendi duymasın söylediklerimi ama, onun
babası kominizm döneminde inançsız bir adamdı. Annesi
ise Nasuhi Efendi’ye bağlı bir Nakşi dervişedir. Babasının
vefatından sonra annesinin isteği üzerine genç bu okula
geldi. Kendi istediği için değil, yalnız annesini kırmamak
için… Başta isteksizdi ama buradaki ortamı ve hocaları
görünce devam etti. Okulu bitirmesi lazım hocam. Hem
biliyor musun hocam, bu gencin annesi her sabah namazından sonra bu üniversiteyi kuranlara, buraya malzeme
ve elbise gönderenlere, burada ders veren hocalara göz
yaşı dökerek öyle dua ediyor ki…” diyerek ağlamış ve
ağlatmıştı… İşte eşime nice yaşananlar arasından bu olayı
hatırlatmış ve “Biz dönerek işte bu dualardan mahrum
kalacağız. Gözlerimin nemi ondandır.” demiştim.
Azerbaycan’da ayrıldıktan sonra birkaç kez daha nasip oldu tekrar ziyaret etmek. En sonuncusu bundan iki yıl
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önce Gençliğe Yardım Fondu’nun kıymetli başkanı Ahmet Tecim Beyin daveti üzerine gerçekleşmişti. Tiflis’ten
Bakü’ye kadar birçok şehirde ziyaretlerde bulunmuş ve
sohbetler yapmıştık. Kadim ve kıymetli dostum Ali Çınar
abi ile hasret gidermiştik. O görüşme, yüz yüze bizim son
görüşmemiz olmuştu.
13 Kasım 2020 tarihinde kıymetli Ali Çınar abinin
dar-ı bekaya göçtüğünü duyduğumda uzun zamandan bu
yana ilk defa yüreğim yandı. İçim daraldı. Dışarı çıkıp yürüdüm dakikalarca. Gözlerim durmadı. Hüzün yağdı gönlümün göğüne. Sol yanımda yaşayan bir âli çınar çöktü.
Ancak içimdeki bu acıya rağmen, Ali abinin Bakü’de beka
alemine uyanması ve orada kalan kabrinin nice ulu çınarların bir tohumu olacağını düşünmek içime bir ferahlık
verdi. Mekanın cennet olsun ey güzel insan. Biz şahidiz
sen güzeldin. Biliriz ki çınarların gölgesi geniş olur. Sen
güzellikler ülkesinde gölgelenirken asıl alemde, bu yalan
dünyada senin gölgende nice gölgelenenler olacaktır. Canını sadaka kıldığın hizmetin, sadakatinin bir nişanesidir.
Biz buna şahidiz Ya Rab! Sen de şehadetini kabul eyle…
Kıymetli Ali abi, inşallah en kısa sürede yine Zaqatala’dan yola çıkarak orada bulunan Yunus Emre’nin makamına ve Hacı Murat’ın kabrine uğrayıp, Ömer Halveti’ye
selam verip Bakü’de Yahya Şirvani hazretlerinin huzurunda ve senin ayak ucunda tamamlanacak bir ziyaret
yapacağım. Bir irfan yolu çizildi gönlümde benim.
Biz kadrini bilemedik, sen hakkını helal et abi…

İbrahim BAZ
Türkiye
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ALİ HOCAM

1

980’lerin Türkiye’si, başka hiçbir dönemle kıyas
edilemeyecek kadar ilginçti. 80 ihtilali ile başlayan dönem, Özal’ın liberal ve kapitalizme yanlayan politikaları ile çeşitlenmiş, ‘modern dünyaya uyum sağlamak’ ilkesi olanca gücü ile dolaşıma girmişti.
Adına ister İslamcılık, ister mütedeyyin kesim, ister dindar insanlar deyin, sonuç değişmez. O sosyoloji
80’lerde bir taraftan ‘modern dünyaya uyum’ teklifini
gözden geçirip kendilerine göre yorumluyorlar, bir taraftan da ülkedeki ‘serbestlik havası’nı doğru değerlendirmeye çabalayarak özgün bir dindarlık modeli geliştirmenin peşine düşüyorlardı.
1986 yılında ortaokula başladığım Muradiye Koleji,
80’lerdeki dindar kesimin keskin bir özeti gibiydi. Kütüphanesi, bilgisayar ve fen laboratuvarları, spor salonu,
modern İngilizce öğretme yöntemleri falan derken Muradiye ‘başarılı bir okul modeli’ olarak belirmişti.
Ali Çınar hoca, o yıllarda okulun tek din kültürü
hocası idi ve neredeyse tamamı dindar ailelerden gelen
çocuklara merhametin, şefkatin, diğergamlığın önemini
vurgulayan bir müfredat anlatıyordu. Kendisi de bir sufi
olan hoca, ‘tasavvuf terbiyesi’ dediğimiz bir güzellikler
bütünüyle tanıştırıyordu bizi.
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Sular seller gibi İngilizce konuşan, Türkiye’de doğru
düzgün bilgisayar yokken programlama öğrenen ve böylelikle modern dünyaya uyumlanan biz çocuklara, değişmez, değişmesi teklif dahi edilemez hakikatleri letafetle,
nezaketle, hilm ile öğreten adamın adıydı Ali Çınar.
Lisenin üzerinden yıllar geçmişti. Bir gün ‘ben din
dersi öğretmeniniz Ali Çınar’ın oğluyum’ diyerek bir delikanlı geldi yanıma. Adı Selman’dı. Ali Hoca, “Ali’ye Selman olasın” dizesinden hareketle koymuştu belli ki adını.
Selman’la kardeş olmamız sadece 15 dakikamızı
aldı. O gün bugün de o kardeşlik hukuku devam ediyor.
Babasının haberlerini hep Selman’dan aldım tabii.
Hayatının son 15-20 yılını Azerbaycan’a nasıl vakfettığinin detaylarına öyle vakıf oldum.
Bir vakıflar vardır malum, bir o vakfı vakfeden vakıflar vardır, bir de Ali Çınar Hoca gibi doğrudan ‘vakıf insan’ haline gelmiş muazzam adamlar vardır. Tabiri
caizse Hoca, tırnaklarıyla kazıya kazıya, elleri nasır tuta
tuta Azerbaycan’da bir yandan Allah’ı ve Resulünü anlatmış insanlara, bir yandan da ilime talip öğrencilerin
yetişmesine öncülük etmiş.
Kolay mesele değildir hayatının 15-20 yılını bir meseleye vakfetmek. Zaten kolaya talip olsak bize ‘Müslüman’ demezler, orası da ayrı.
Geçenlerde bir kez daha yazmıştım, yine yazayım:
“Ücretini yalnız Allah’tan bekleyen insanlar’ sayesinde
dönüyor dünya. Ali Hocam öyle biriydi işte. Bir kolejde
öğrenci yetiştirirken de, Azerbaycan’da Allah’ı anlatırken de karşılığını kuldan değil Rab’den bekledi hep.
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Son ana kadar iyi haberini bekledik Hocanın, lakin
bir cuma vakti görenlerin anlattığı kadarıyla yüzünde ona

çok yakışan kocaman gülümsemesi ile emaneti sahibine teslim etti. Ve ne güzel bir baht ki ardından sadece
rahmet dilendi, dua edildi... Hakkındaki bütün şahitlikler
güzeldi.
Rahmet ola, sevenlerine sabırlar yağa gökten.

İsmail KILIÇARSLAN
Türkiye
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İSTİKAMET EHLİ,
NAHİF BİR İNSAN

B

ulutun yağmur toplaması gibiydi duygularım
gittikçe grileşen... Gök kurşundan ağır. Yer suskun. Bir yerlerde biriken acılar hislerimi esir almıştı adeta. Belirsiz, tanımsız bir duyguydu benimkisi. Ne çok sevdiğimiz insan göç kervanına katılmıştı son zamanlarda.
Zaman üzerimize acı yükünü yükleyerek ilerliyordu.
Her gün, her hafta yeni bir vefat haberi alacağız endişesi, bir noktadan sonra yerini teslimiyete bırakmalıydı.
Ancak bu da yüksek bir iman kıvamı isterdi. Biz Allah’tan
geldik, yine O’na döneceğiz. Buna iman etmiştik.
Başımızı her akşam yastığa koyduğumuzda bu gecenin son gecemiz, belki de aldığımız bu nefesin de son
nefesimiz olduğunu düşünmeliydik. Yarına çıkacağımızın
garantisi elimizde olmadığının şuurunda olarak. Ama
dünya-ahiret dengesi kuramamışsak, üzerimizdeki yükler
bizi daha çok buraya bu dünyaya bağlayabiliyor. O yüzden; ‘’Yükünü hafifletenler, kurtulanlardır.’’ diyordu bir
Allah dostu. Dünya yükü ne kadar az ise, hesap o kadar
kolay olacaktı...
Vefat haberleri her zaman insanın içinden bir şeyler
koparır. Ölümü sıradanlaştırmadan, bunun sırasının bir
gün bize geleceğini de hesap etmek lazım. Bu vefat ha408

beri, yakınlık ve dostluk derecesine göre insanda farklı
duygular oluşturabiliyor.
Ali ÇINAR abimizin vefatı beni derinden üzen ve
sarsan bir haber oldu. İnanmak zor gelse de onu Seven
yanına almıştı artık. Eminiz ki Ali abimiz Rabbimizin sevdiği bir kuldu ve o kulluğun gayreti içerisindeydi. Ailesi
için, sevenleri için acı oldu elbette. Bir müminin daha
çok yaşaması lazım ki, daha çok Rabbine kulluk, dinine
hizmet edebilsin. Biz hayatı, yaşamayı bu ideal için isteriz. Yaşamayı, yaşatmak için dileriz Rabbimizden. Dünyalık heveslerimiz için değil.
Ali ÇINAR abi de hayatı, ebedi aleme vasıta kılmış,
bu istikamette bir hayat tarzı ile Peygamberi bir ahlak ile
yaşayan ve yaşatma derdinde olan bir insandı.
İlim ehli, ahlak ehli, hal ehli ve nahif bir insandı.
Azerbaycan topraklarını öteden beri sulayan feyz ırmağının sade, tatlı bir kolu gibi kendi mecrasını sulayan,
yeşerten bir kimlikti O. Çok teşriki mesaimiz oldu kendisiyle. Yolculuklarımız oldu. Aynı sofrayı, aynı odayı, aynı
yolu paylaştık. Hep iyi bir müslüman kimliği gördüm
kendisinde. Ali abi güzel sesiyle, güzel sadasıyla güzel
Kur’an okurdu. Tesir edici kasideler ve ilahiler okurdu.
Çok kitap okuyan ama seçici davranan bir insandı. İlişkilerinde hassastı. Kimseyi incitmek istemezdi. Bir Anadolu insanıydı. Vefalıydı. Dert ortağı idi. Yıllarca gurbet
çilesine katlanmış, erenlerin yolundan giderek Kafkaslarda hizmete devam ediyordu.
Rabbimizden duamız; şehiden huzura varanlardan
olmuştur. Rabbimiz cennetinde, Cemalullahı ile buluştursun. Arkada kalanlara sabr-ı cemil ihsan eylesin.

Salih Zeki MERİÇ
Türkiye
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YERİYƏN ÇİNARLAR

İ

nsan yetişdirmək çinarları yeridə bilmək sənətidir.
Ankaradan Bakıya, İstanbuldan Bosniyaya, Qazaxıstana, İndoneziyaya... Çinarlar yeriməsəydi, İslam
Məkkənin sərhədlərini aşa bilərdimi?
Çinarları yeridə bilmək üçün yerimək yazımdır. Yeriyə bilməyən yeridə bilərmi? Gülə bilməyən güldürə bilməz, olmayan oldura bilməz. Çinarlar necə yeriyər deyirsiniz? Dağlar necə yeriyirsə, onlar da elə. (ən-Nəml, 88)
124 000 peyğəmbərin davasıdır, çinar olmaq. Təkbaşına qalsan da, ətrafında heç kim olmasa da, ayaqda
qalacaqsan, ayaqda öləcəksən. Ömrün boyunca sərin
kölgənlə rahatlıq bəxş edəcək, quşlara yuva olacaqsan...
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Çinar olmaq, əzəmətli olmaq təkbaşına qalsan da,
meydan oxumaqdır. Yayı isti və quraq, qışı ilıq və yağıntılı keçən iqlimlərdə (Aralıq dənizi bölgəsi) “maki” deyilən
bitki örtüyü yetişir. Xırda yabanı ağaclardan və çalılardan meydana gələn makilərin hündürlüyü iki metri keçmir, sərt yarpaqlı və tikanlı bitkilərdən ibarət olur. Maki
kimi insan olmaq rahatdır. Bunun üçün əziyyət çəkməyə
gərək yoxdur. Çinar olmaq isə “la ilahə illallah”ın “la”sı
kimi dik və aşmaz olmaqdır. İbn Ömərin (r.a) nəql etdiyinə görə, Rəsulullah (s.ə.s) belə buyurmuşdur: “İnsanlar,
arasında miniləcək bir dənə də heyvan tapılmayan yüz
dəvəlik sürü kimidir”. (Buxari, Riqaq, 35)

Dərdimizi, sirrimizi açacağımız “Bir”dən başqa birimiz varmı? Könül coğrafiyamıza yayılan Yeriyən Çinarlarımızın sayını Allah bilir. “Övliyalarım qübbələrimin
altında (gizli)dir. Onları məndən qeyrisi bilə bilməz”. (Hədisi-qüdsi)
Loğman Helvac xocamız “Altınoluk” jurnalında nəşr
edilən “Bakıdan Batuma uzanan yolda” başlıqlı məqaləsində çinarlar yetişdirən torpaqdan bəhs etmişdi (2007).
Biz də Zaqataladan Bakıya uzanan yolda “Çinar”ların
kölgəsində kölgələnəcəyik.
Zaqatala şəhər mərkəzində mühafizə altına alınmış
yüzillik çinarlar var. Çinardan daha çox o çinarları əkən
insanların niyə məhz çinar ağacı əkdiyini düşünmək lazımdır. “İnsan ölər, əsəri qalar...”
Zaqataladan Bakıya gedərkən Əliabad qəsəbəsindən
keçirik. Əliabadlı Musabdan Əmrullah dayıya, Darçın
əfəndidən Abdurrahman dayıya qədər torpağın altı da,
üstü də çinarlarla doludur. Əliabad mədrəsəsinin bağçasında 12 yaşına gəlmiş bir çinar var, Əhməd Bakırkaya
xocamızın yadigarı. Ə.Bakırkaya kimdir deyirsiniz? Kim
olmadığını deyim, kim olduğunu bir az açıqlamış olaram:
“Yayda çalıb qışda oynayan cırcırama kimi deyil”.
Ağdaş şəhəri Azərbaycanın ortasındadır. Xəritədə
haradadırsa, könüldə də oradadır. Türyan çayının kənarında təkbaşına dayanan, içi oyuq bir çinar var. Çinarın
içinə stol qoyub çay içirlər. Çinar ağacının kölgəsində
çay içməyi başa düşürəm, amma çinarın içindəki oyuqda
çay içməyi və kölgələnməyi nə başa düşə, nə də başa
sala bilərəm. İnsanın istilaçı, xudbin olmasının nəticəsi
çinarın içində çay içmək olmasın? İçinin boş olmasına
baxmayaraq, çinar yaşamağa davam edir. İçi boş olan
insan da xidmət etməyə davam edir.
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Türyan çayının kənarındakı çinarın bizə bir mesajı var: “Çinarları çinar edən yaxınlığından axan sudur”.
Çinar kökləri ilə bir su mənbəyinə çatdıqdan sonra böyüyüb sərpilməyə başlayar. Nəhayətində odun olan çinarın suya ehtiyacı varsa insanın ehtiyacı olmazmı? İnsanı
çinara çevirən şey bəhrələndiyi mənbənin saf və duru
olmasıdır. Quran yağmurdur. “Ağac kökündən, insan
qulağından sulanar...”
Ağdaşdan Bakıya doğru getməyə davam edək. Bakıda çinar ağacı varmı, məlumatım yoxdur. Bəlkə də var,
mən bilmirəm. Amma bunu bilirəm ki, Bakıda məhşər
günü diriləcək bir Çinar var. 13.11.2020 tarixində Əli
Çinar xocamızı Musa Topbaş (q.s) kimi mübarək cümə
saatında itirdik.
Yavuz Sultan Səlim Misiri aldığı zaman vəziri Sinan
paşanın şəhid olduğu xəbərini gətirdilər, o da bu xəbəri:
“Misiri aldıq, amma Sinanı itirdik”, - deyərək qarşıladı.
Əli Çinar xocam, “Qarabağı aldıq, amma sizi itirdik”.
Qarabağa qovuşmağın sevinci Əli Çinar xocamızdan ayrılığın hüznünə qarışdı.
Qurani-Kərim özünü “kitab” (əl-kitab) olaraq təqdim
edir. (əl-Bəqərə, 2) Ataya “ata”, anaya “ana” deyərkən
adını çəkməyə gərək varmı? Digər kitablardan bəhs
edilərkən başına hədis, tarix, coğrafiya kimi açıqlamalar
əlavə edilir. İnsan da onlarla, yüzlərlə adla ifadə edilir.
Əslində insanı ən açıq dillə ifadə edən bir kəlmə var: fani.
Fani, yəni ölümlü.
Dostluq, məhəbbət və qardaşlıq necə də böyük
nemətdir. Birimiz axirətdə, birimiz dünyada, birimiz Afrikada, birimiz Asiyada, birimiz keçmişdə, birimiz gələcəkdə olsaq da, “biz”ik, bir-birimizləyik.
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Nihat Sami Banarlı: “Türklər getdiyi hər yerə
iki şey aparar: bulaq və çinar...” – deyir. Yəhya Kamal: “Bizim mədəniyyətimiz aş və məsnəvi mədəniyyətidir” – deyir. Bulağı, çinarı, məsnəvisi və
aşı olmayan insan dünyada da acdır, axirətdə də.
Çinar Əliabadda (1999) bir idi, Bakıda ikincisi oldu
(2020). Daha nə qədər olacaq, Allah bilir.
“Dostlar dualarda varsa baqi, yoxdursa fanidir”, demişlər. Zaman kimlərin baqi, kimlərin fani olduğunu,
əlbəttə, ən həssas dəqiqliklə göstərəcəkdir.

Adem ŞAHİN
Qırğızıstan
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TOPRAĞA BİR ÇINAR DÜŞTÜ

B

ir Ali Abimiz vardı dün dar-ı bekaya uğurladık.
2004 yılında tanışmıştık kendisiyle. Azerbaycana
hizmete geldiği yıldı ve üniversite 3. sınıftaydım. Hani
insanlar vardır, görür görmez size bazı şeyleri çağrıştırır.
Ali hocayı gördüğüm o gün hattatların kullandığı kamış
kalem gelmişti aklıma. Kalem gibi dümdüzdü, uzun siyah
palto vardı üzerinde ve ince siyah bıyıkları...
Evet kalem gibiydi Ali Abi. Doğru bildiği yolda dümdüz ilerledi sonuna kadar, kalem gibi dümdüz. Evet, Allahın takdiri ile tasavvuf ahlakını ve İslamın hakikatlerini,
gönüllere nakış-nakış işleyen gizli bir kalem gibiydi o.
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Hazret-i Peygamber, İsarla ilgili hadislerin birinde
kişinin bir saat beraber olduğu insanla arasında bir hukuk
tahakkuk ettiğini ve bundan sorguya çekileceğini söyler.
Bu manada 16 yıllık bir hukukumuz oldu Ali abiyle. Hoca-talebe ilişkisinden başlayan birlikteliğimiz zamanla
abi-kardeş ilişkisine dönüştü. Ali abi, yakından tanıdıkça
sevilen şahsiyetlerdendi. Sözüyle, sohbetiyle tatlı bir iz
bırakırdı kalplerde. Bulunduğu ortamda her kesimden insanın kalbine giden yolu keşfetmesini bilen iyi bir rehberdi Ali Abi. Çocukların şeker dedesiydi o. Şeker dağıtırcasına sevgi dağıtırdı etrafına. Emin bir insandı Ali Abi.
En mahrem sırrınızı gönül rahatlığı ile kendisine açabilirdiniz, sonsuzadek emanet gibi misafir ederdi kalbinde.

Okuması ve yaşaması bakımından Kuran ehli idi Ali
Abimiz. Aile fertlerine de yüce kitaba sarılmayı emrederdi bilirim. Kuranı genellikle hadr1 üslubunda okurdu.
Kulağa çok hoş gelen tatlı sesi ayrı bir güzellik katardı
tilavetine. Saaterce arkasında namaza dursanız bile hiç
ama hiç yormazdı sizi. Uzayıp gitsin isterdiniz kıyam hali.
Bu satırları yazarken bir anlık hayali geliyor gözlerimin
önüne. Bir insanın yaşam tarzının, tilavet tarzına bu kadar benzediğini sadece onda gördüm ben. Yürüyüşü,
oturup kalkması, tavır ve hareketleri, aye ve sureler
arasındaki hızlı ve tatlı geçişleri gibiydi adeta.
Hazret-i Peygamber: “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz” – buyuruyor. Ne de doğru söylüyor Gönüller
Sultanı. Bu hadisin ne kadar hakikat ihtiva ettiğine bir
kez daha şahit olduk Ali abinin vefatıyla. Zira o, teheccüt aşığıydı. Vefat gününe açılan gecenin sabahı
tüm Azerbaycan ihvanı onun için aynı saatte seccade
üzerinde dua edeceklerine dair sözleşmişlerdi. İlahi kader
o güzel insanı gönüllerden kopan istiğfarlarla, teheccüt
duası ve göz yaşlarıyla uğurlamaktaytı ebedi menziline.
Teheccütle yaşanan bir ömür teheccütle taçlanmıştı
adeta. Ali Abi çok sevdiği bir Cuma sabahı ayrıldı aramızdan. Cuma günü Sevgiliye koşanların ardından o da
Sevgilisine kavuştu.
Düşman işğalinden kurtulan Karabağa, Şuşaya gideceğimizin hayallerini kurmuştuk kendisiyle. Kalbinde
Şuşa hasreti vardı, o güzel sesiyle kırık Şuşa minaresinden
ezan okumaya çok hevesliydi. Hastalık süresinde kim
bilir kaç kişi dua etmişti: “Allahım! Ali Çınar kuluna o
güzel toprakları göster, oralarda beraber gezmeği nasib
et” diye. Ne kadar da çabuk kabul olmuştu dualar. Hepimizden önce varmıştı belki de Şuşaya...
1. Tecvid kurallarını gözeterek hızlı okuyuş
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Hazret-i Ömer bir insanı tanımak ve hakkında iyi
ya da kötü söz söylemek için “komşuluk yaptın mı?”
diye sorar. Evet, Ali abi komşumdu. Hazret-i Ömer yine
sorar: “beraber yolculuk yaptınız mı?” Evet bir kaç defa
birlikte yolculuğumuz oldu, hayali ömre bedel. Ve Hazret-i Ömer sorar: “kendisiyle ticaret yaptınmı?” Ey Rasulullahın halifesi! Ben kendisiyle ticaret yapmadım ama
Cennet karşılığında malını ve canını Allaha sattığına şahidim!..

Nurlan MƏMMƏDZADƏ
Azərbaycan
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BİR ÇİNARIN KÖLGƏSİNDƏ

B

u dünyada hər şeyi dəyərli edən insandır. Quru
daşların, böyük dağların, axan çayların nə dəyəri vardır insan olmadan? İnsanın görüb dəyər vermədiyi heç nə dəyərli deyil, bəlkə də. Bir də hər şeyə dəyər
qazandıran insanların içərisində ən dəyərli ola bilməkdir
hünər. İnsan olmaq nə qədər dəyərə sahib olmaqdırsa,
dəyərli insan olmaq da bir o qədər əlzəmdir. İnsanı insana bağlayan sadəcə qan bağı deyil, könül bağıdır, iman
bağıdır, ruh bağıdır. Könüldən bağlandığı birini unuda
bilməz insan. Çünki bir ali çinarın kölgəsi altında könüldən-könülə içilər eşq şərbəti.
Bir ali çinar idi Əli Çinar xoca. Onlarla, yüzlərlə,
bəlkə də, minlərlə insan onun kölgəsindən faydalandı.
Öz dərdini danışıb, yaralarına məlhəm tapdı. Qaranlıq
dünyalarına işıq oldu. Təbəssümü ilə bütün biçarə qəlblərə sevgi toxumları əkdi. Kiminin həyat eşqinə iman
şərbəti qatdı, kiminin də elm dünyasına doğru istiqamət
üfüqü qazandırdı. Ona çatıb, onunla görüşüb, ondan faydalanmayan olmadı. Çoxlarının üzlərinə belə baxmağa
tənəzzül etmədiyi biçarə könülləri öz qanadları altında
mühafizə etdi. Ona açılan heç bir əli geri çevirmədi. Sadəcə özünü yox, hamını düşündü. Özünü birəbir başqalarının yerinə qoyub onların da dərdlərini öz dərdləri ilə
birlikdə yaşadı. Öz sevdiklərindən, yaxınlarından, qohumlarından uzaqda saysız-hesabsız insanların ürəklərin-
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də taxt qurub onların sevdiyinə çevrildi. Doğma övladlarından çox Azərbaycandakı mənəvi övladlarına səfərbər
etdi həyatını.
Uşaqla uşaq, böyüklə böyük oldu. Uşaqlar da üzüldü
onun yoxluğuna, qanmadan, dərk etmədən. Sırf onlara
verdiyi dəyərə görə, iki mərtəbə aşağı enib hər uşağın
sevdiyi şəkərli konfetlə onların könüllərini xoş etdiyinə
görə... Bəzən onlarla top oynayıb, onlara bir Əli baba
qayğısı bəxş etdiyinə, bəzən “vay benim kel kafam”
deyərkən onların üzlərinə təbəssüm qondurduğuna,
bəzən də “Azizim” qoyaraq hər xitabının başına uşaqların onun üçün əziz olduğunu göstərdiyinə görə...
Doyulmadı söhbətlərinə. Alimindən cahilinə hər kəsin başa düşəcəyi dildən danışdı. Alimin sualları, cahilin
bilgisizliyi qarşısında aciz qalmadı. Sevərək, sevdirərək
çatdırdı Allahın kəlamını, Peyğəmbərin sünnəsini insanlara. Heç yorulmadı haqqı insanlara çatdırmaqdan.
Hamının doğru bildiyi yoldan yürüməsi üçün çalışdı. Bir
dəfə ilə kifayətlənmədi, olmadısa dəfələrlə könülləri irşada çalışdı. Onu ziyarət edənləri mənəvi yöndən zənginləşdirdiyi kimi, əliboş da geri qaytarmadı. Çəkinmədən
ovuc-ovuc verdiyi şəkərlər çox acı dillərə bal-şəkər oldu.
Mənəvi yorğunluq yaşayanlar yorğunluqlarını, bu həyatın
dərdini çəkə bilməyənlər ağır dərd yüklərini onun otağından çıxarkən unutdular.
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Otağında oturduğu iş masasının tam qarşısındakı
divarın üzərində gözəl bir şəkildə Osmanlı əlifbası ilə
yazılmış və çərçivələnmiş Ömər Şövkət Ərzuruminin
“Cihan bağında ey Aqil, budur məqbulu-insu-cin,
Nə kimsə səndən incinsin, nə sən kimsədən incin”
beyti onun həyatının əsas qayəsini təşkil edən bir nümunə oldu. Həyatını sanki o beytdə yer alan hikmətli

həyat prinsipi ilə yaşadı. Nə kimsəni incitdi, nə də kimsədən incidi.
Heç bu dünya üçün çalışmadı. Bütün var-dövləti insanların könülləri oldu. Onu heç bir zaman unutmayacaq könüllər. Özünün də dediyi kimi: “Həqiqi sultanlıq
Allah-Təalanın sevdiyi qulları üçün könüllərdə xəlq etdiyi
məhəbbətdir. Çünki fani sultanlıqlar mütləq bir gün sona
çatır. Fəqət mənəvi sultanlıq ölümdən sonra belə eyni ehtişamı ilə könüllərdə davam edir”.
Otağı heç bir zaman boş olmayan Əli xocanın bu
gün məzarının başı da boş deyil. Yenə dərdini onunla
bölüşmək istəyənlər, onu sevənlər, onsuzluğu qəbul edə
bilməyənlər, bir nəbzə belə Əli xocamız tək qalar deyə
düşünənlər indi də onun məzarı başında göz yaşları
içərisində növbə çəkir. Ziyarətçiləri azalan məzarlar da
onun ziyarətçilərinin dualarından öz payını alır. Əli xoca
məzarlıqda da öz işini görür yüz canlıya bədəl olaraq,
ölümüylə ölmüş qəlbləri dirildərək. Bir ulu çinar da yüksələcək o mübarək məzarın başında. Ziyarətinə gələnləri
həyatda olduğu kimi, məzarı başında da kölgələndirmək
üçün...
İnsan var evdən gedər, insan var eldən gedər. Əli
Çinar xocamız da sadəcə ev əhlinin deyil, bütün ümmətin itirdiyi bir insan oldu. Ancaq unutmayaq ki, insanlar
da iki cürdür. Yaşadıqdan sonra ölüb gedənlər, bir də
öldükdən sonra da yaşayanlar. Danışan həyatı, səssiz
səda olan məzarı və hər sevdiyinin qəlbində yandırdığı
eşq atəşi ilə...
Məkanın cənnət olsun, gözəl insan!..

Eldar KƏRİMOV
Azərbaycan
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İSLAM İNTELLEKTUALLIĞI
və ƏLİ XOCA

B

ir zamanlar yeniyetməliyimizin çağlayan, qanımızın qaynayan vaxtlarında özümüzü dünyanın yeddinci qatında hiss edirdik. Universitetlərdən
bir şey əldə etməyəcəyimizi görüb öz sahələrimizdə
nələrsə etməyə çabalayırdıq. Saatlarca elmdən, sənətdən, mədəniyyətdən danışa-danışa fəlsəfələdiyimizi düşünürdük. Amma sonra fərqinə vardıq ki, nəsə çatmır,
nəsə əskikliyimiz var; başqa geyimlərin, başqa düşüncələrin içində yadlaşaraq həqiqi kimliyimizə qovuşa bilməmişik.
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Şükürlər olsun ki, bir kitab sayəsində “Kitab”ımı tanıdım. Təsəvvüflə bağlı bir kitabdan sonra sanki ruhumun
dərinliklərində qımıldamalar oldu. Daha çox oxumağa
başladım və əlimdən tutub quyunun dibindən çıxartdı,
özümə qovuşdurdu. Amma bu səfər də müsəlman kimliyi
ilə sıxışıb qaldım. Əvvəlki çevrəm ilə daim mübarizə içində
idik. “İslam əladır, möhtəşəmdir, yaxşı, bəs elm? Bəs
ədəbiyyat? Bəs sənət?” ittihamlarına cavab verməkdən
bezmişdik az qala. Universitetdə “İslam fəlsəfəsi”, “Şərq
peripatetikləri”, “Sufizm” kimi dərsləri verən müəllimlər
belə mövzudan o qədər kənar idilər ki... Ümidimiz
kəsilirdi. Türkiyə televiziyalarında yatıb-qalxır, obrazları
azərbaycanlı bədənlərə geyindirirdik, ancaq olmurdu.

Həm danışa biləcəyimiz, həm də danışanda bilgisiylə
“tak-tak-tak” ittihamları yerlə bir edəcək o adamı tapa
bilmirdik. Ta o günədək…
Universitetin həyətində dostum Orxandan Nəcib Fazil Kısakürəyin “Çile” kitabını oxumaq üçün
götürəcəkdim. Orxan gəldi, kitabı verdi. Bir az danışdıq
və mənə axtardığımı tapmaqda kömək edə biləcəyini
dedi. Bir yerə getdik. Hamı yerdən bardaş qurub
oturmuşdu, şirin-şirin söhbət edirdi. Birdən hamı arxaya
boylandı, üzlərində təbəssüm çiçəkləri açıldı. Bir nəfər
keçib oturdu və Türkiyə türkcəsində danışmağa başladı.
Elə gözəl danışırdı ki, bir tərəfdən “sən indiyədək
haradaydın”, - deyib bağrıma basmaq istəyir, bir tərəfdən
də “gör biz nə gündəyik ki, adam yurdunu, dost-tanışını,
iş-gücünü qoyub bizə yol göstərməyə gəlib”, - deyə
özümüzə, halımıza acıyır, qıcıqlanır, məyus olurdum.
Şirin söhbət məni hər çərşənbə axşamı tanımadığım
ocağa və tanımadığım insana apardı.
Ancaq işlər elə gətirdi ki, ora ilə bağım qopdu.
Universitetdə kafedra ilə mübarizə, hərbi xidmət və s.
başımı qatdı. Əsgərlikdən döndükdən sonra da vətənmillət deyib dərgi və kitab nəşrinə həvəsləndim. Yenə
intellektual söhbətlər, fəlsəfə, elm, mədəniyyət yazıları...
Burada da tam olaraq istədiyimizi edə bilmirdik. Kimliyimizin axtarışı ilə bağlı bir dərgi nəşrinə qərar vermişdik. İlk sayı da təsəvvüf olacaqdı. Çox axtardıq;
akademiklər, tarixçilər, filosoflar, sənətşünaslar... Fəqət
hayımıza yetən olmadı. Deyəsən olmayacaq dediyimiz
anda, başqa dostlardan biri təsəvvüf kitablarını rahatlıqla
tapa biləcəyimiz yer haqqında danışdı. Ora gedəndə isə
bir müddət əvvəl getdiyim həmin yer olduğunu gördüm.
İçəri keçdik, kitabxana bizim üçün sanki möcüzələr diyari
idi. Kitabxanada Arif müəllimə məramımızı danışanda:
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“Bu mövzuları siz Əli xoca ilə danışın. O, sizə yardımçı
olacaq”, - dedi. Otağı göstərdi, qapını döydük, içəri keçdik və Əli xocanın həmin adam olduğunu gördüm. Saatlarca danışdıq, dərdləşdik. Arzumuzu, qayəmizi izah
etməyə çalışdıqca maraqla dinlədiyini gördük. Beləcə,
qoca çinarın kölgəsində bizə də bir yer düşdü.
İnsan insanın gözlərinin içinə baxanda təbəssüm
edərsə və səssiz halda belə halından xəbərdar olar, könlündən keçənləri danışarsa, bu nə gözəl ülfət olar. Əli
xoca təkcə İslami kimliyi ilə valeh etmədi məni. O həm
də əsl intellektual idi. Tanışlığımızın əvvəllərində hər
söhbətdə təccübəndirirdi məni. Türklər rus ədəbiyyatına
o qədər də yaxın olmazlar deyə düşünərkən Əli xoca
rus ədəbiyyatından elə şeylər danışırdı ki, “elmi yaman,
bəymi yaman?” göstərirdi bizə. Biz jurnal zəhmətindən,
məqalə yazmağa adam tapa bilməməkdən gileylənərkən
Əli xoca bizim oxuduğumuz, axtarışında olduğumuz
Təsəvvüf jurnalını çıxardıb masanın üzərinə qoydu və
açanda redaktoru olduğunu gördük. Qarşımızdadır. Jurnal fəaliyyətlərini danışdıqca bizim gileylənməyə haqqımız varmı deyə düşünməkdən beynimiz axırdı. Türkiyə
intellektuallarından danışanda kitablarını oxuduğumuz,
köşə yazılarını izlədiyimiz həmin şəxslərin xoca ilə
tanışlığının, hətta onlarla birgə fəaliyyətdə dost, bəzilərinin də müəllim olduğunu öyrəndik.
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Əli xoca qarşımızda idi. Oturmşdu. İlahi, onu bizə
nemət olaraq göndərdin! Şükürlər olsun ki, bizi anlayan,
dərdimizi bilən və bizimlə eyni qayələri bölüşən biri
yanımızdadır deyirdik. Əli xoca əsil dərviş, əsil sufi idi.
Kitablardan çıxıb həyatımıza girmişdi sanki. Artıq hər
kəsə könül rahatlığı ilə nümunə insanı göstərə bilirdik.
Bizi kitab tanış etdi. Biz də kitablardan, müsəlman
alimlərdən danışırdıq. Dərdimiz də bu idi…

Ancaq Əli xoca bu dünyadan köçdü, yarına qovuşdu. İntellektual müsəlman budur deyəcəyimiz xocamız
bizi yalnız qoydu. Azərbaycanla bağlı işlərdə daim məni
ruhlandırar, nə vaxt “artıq bəsdir” desəm, bir şeylər edib
yenidən işləməyə həvəsləndirərdi. Azərbaycan üçün ürəyi
Əli xocanın ürəyi kimi döyünən nadir azərbaycanlılar
gördüm…
“O necə insan idi?” deyə soruşulsa, bu cavab kifayət
edər:
Onun vəfat xəbərinə ateistlər, deistlər, “sektor əhli”
belə kədərləndi.

Qoşqar ABBAS
Azərbaycan
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XATİRƏLƏR
Şair nə gözəl deyir:
Sən ki, anadan olub gəldiyin gün dünyaya,
Ağlayırdın, gülürdü bütün aləm bir yanda.
Elə ömür sür ki indi, öləndə güləsən,
Çağlasın göz yaşıtək bütün dünya arxanda...
Əli abimiz qibtə olunmağa layiq bir həyat sürdü.
Dünyalıq barəsində həmişə aza qane olardı. İbadət və
mənəviyyata isə həddən artıq düşkün idi.
Alicənab, mərhəmətli, dürüst, yalandan uzaq, iffətli
bir insan idi. İrfan sahibi böyüyümüz idi. Daim gülərüz,
zərif və nümunəvi şəxsiyyətə sahib idi. Onun olduğu bütün məclislərdə mənəvi ab-hava hakim olardı. Bu da aşiq
olduğu Allah dostlarının könül iqlimini getdiyi yerlərə daşımasından qaynaqlanırdı.
Öz vəfatı ilə Allah üçün uzaq diyarlara hicrət edib,
hicrət etdiyi yerlərdə dəfn olunan səhabələri xatırlatdı.
Əli Çinar abimiz hər zaman fədakar idi. Səhhəti ilə bağlı
müəyyən çətinlikləri olsa da əsla fədakarlıqdan geri durmazdı. Xəstəliyin ən şiddətli günlərində belə telefonunu
söndürməmiş, dost-tanışların zənginə cavab vermiş, bununla bir daha qardaşlarına nə qədər bağlı olduğunu sərgiləmişdir.
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Qəlbimizdə silinməz iz qoyan Əli bəy heybəsini axirət azuqəsi ilə dolduraraq bu dünyadan köçdü. Allah rəhmət eləsin!
Altay RƏHİMOV
֍֍֍
Türkiyədə təhsilimi bitirdikdən sonra Azərbaycanın
dilbər guşələrindən biri olan Şəkidə müəllim və idarəçi
olaraq fəaliyyətə başlamışdım. Ali Çınar müəllimlə bu illərdə təhsil şöbəsində tanış olmuşdum. Onu bu dönəmdə nə qədər ciddi və sərt bir insan kimi tanımış olsam
da, 2007-ci ildən sonra Ali müəllimin daha fərqli həlim,
daha cana yaxın və səmimi xarakterlərinin var olduğunu
kəşf etdim. Bu dövrdən sonra onunla olan əlaqələrimiz
yeni bir mərhələdə davam etdi.
İştirak etdiyim bütün TV verilişləri, seminarlar, mühazirə və özəl məşğələlərimdə mənə yeni fikirlər verən,
yol göstərən və ruhlandıran şəxs oldu Ali müəllim. Allahın bir lütfüdür ki, nəinki yaşlı və gənc nəslin sevgisini qazanmışdı, eyni zamanda balacaların da sevimlisinə
çevrilmişdi. Balacaların könlünü qazanmaq və dost ola
bilmək üçün hər zaman şəkər paylaması onun balacalar
arasında “Şəkər Baba“ adı ilə iz qoymasına səbəb olmuşdur. Allah rəhmət eləsin!
Abbas QURBANOV
֍֍֍
Əli abi ilə ilk tanışlığımız 15 il əvvələ dayanır. Bir
neçə dəfə onunla birlikdə Türkiyə səfərimiz olub. Hətta
rəhmətlik Səməd baba ilə Türkiyədəki evlərində, qayınatasıgildə, qardaşıgildə də qonaq olmuşuq. Biz o ailədən
hər zaman sevgi və hörmət görmüşük. Əli abi həmişə
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mənim üçün həm qardaş, həm ata, həm də ağsaqqal
olub. Yoxluğundan böyük kədər hissi keçirirəm. Düşünürəm ki, təkcə mən yox, bütün Azərbaycan, Türkiyə,
ümmət üçün böyük itkidir. Yeganə təsəllimiz Onun çox
sevdiyi Rəbbinə qovuşması və məzarının Azərbaycanda
olmasıdır. Ümid edirik ki, şəhidlik mərtəbəsinə yüksəlmişdir. Bu gün ən mühüm vəzifəmiz öyüdlərini qulağımıza sırğa etməkdir. Çinar böyük ağacdır, böyük ağaclar
yıxılanda səsi möhkəm çıxır. Əli Çinar abimizin aramızdan getməsi də qəlblərimizə böyük dərd oldu. Biz onu
Allaha əmanət etdik.
Rahim RƏSULOV
֍֍֍
Bu fani dünyaya tanıdığın bir sıra insanlar gəlib-gedər. Yoldaşlıq, qonşuluq, alış-veriş edərsən, bir müddət
sonra unudular və ya hərdən yada düşər. Ancaq elə insanlar da var ki, sənin qəlbində, həyatında unudulmayacaq iz qoyar. Əli Çinar xocamız məhz belə şəxsiyyətə sahib idi. On dörd illik tanışlığımız müddətində qəlbimizdə
elə gözəl izlər qoydu ki, bir ömür boyu arxasınca yalnız
xoş sözlər deməyimiz, dua etməyimiz, bir növ, vacib oldu.
Hər dəfə xatırladığında, belə mübarək bir insanı tanıdığın
üçün sevincdən gözlərin yaşarırsa, dünyadan köçdüyü
üçün hüznə qərq olursansa, o insan necə də mübarəkdir.
Əlbəttə, bu ülfəti, bu sevgini qəlbimizdə yaşadan Allah-Təaladır. Bu sevgi həmçinin həmin mübarək insanın
Allaha olan məhəbbətinin işarəsidir. Çünki Allah-Təala
bir qulunu sevərsə, göy və yer xalqının qəlbində o quluna
məhəbbət yaradar.
Şakir MEHDİYEV
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֍֍֍

11 may 2007-ci ildə bir söhbətində söyləmişdi. Ali
abim.. Rəvayət olunduğuna görə İmam Zeynalabdin həzrətləri vəfat edincə başadüşülür ki, o diyarda imkansızlara, kasıblara yardım edən İmam Zeynalabdin imiş....və o
yardım izləri də kürəyindəki izlərdən bilinir...
Bizlər də fərqli rayonlarda olan qardaşlar telefon durumlarımıza baxanda başadüşdük ki,hər sabah könüllərimizə yol və yön verən könül insanı Ali Çinar abimizi itirdik... Onu tanımayan insanlar belə onun göndərdiyi mesajları telefondakı durumlara yerləşdirib dünyanın bir çox
insanına hizmət edərdi. Hər sabah kilometrlərlə uzaqlara
hizmət edən və bu işi çiyinlərdə yük edən KÖNÜL İNSANI məkanın cənnət olsun... Allah-Təala hizmətinizi qabul
etsin. Amin!
Rəşad İBRAHİMOV
֍֍֍
İlk öncə onu deyim ki, Ali Çınar hocam mənim çox
sevdiyim biri idi. Həqiqətən onu çox sevirdim. Onu görəndə və onunla söhbət edəndə ruhum qüvvələnir, qəlbimə
sanki nur dolurdu. Onun yanından ayrılıb küçəyə çıxanda
artıq insan mənəvi kirlərlə yenidən dolmağa başlayırdı.
Amma hər dəfə bu kirləri onun feyzli söhbətləri yuyub
aparırdı. Hoca əfəndinin Gəncliyə Yardım Fondunda
oturduğu otağı var idi. Bəzi hallarda O otağında olmasa
belə gedib onun otağının qapısının ağzında oturar və onun
otağının feyzi ilə könlümü rahatladardım. Çünki o otağı
feyzə bürüyən də onun ruhaniyyəti idi. Hoca əfəndi ilə
rayonlara çox səfərlərimiz olub. Hər dəfə hoca əfəndi ilə
rayonlara getmək, onunla birlikdə olmaq mənə inanılmaz
könül rahatlığı və mənəvi qida verirdi. Vəfat etdiyi gün
çox ağladım. Çünki həyatda ən sevdiyim birini itirmişdim.
Bu sevgi sıradan sevgi deyildi. Sözlə ifadə edilməyəcək
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qədər ayrı bir sevgi hissi idi. Heç şübhəsiz ən böyük sevgi
şəni uca olan Allah-Təalaya aiddir, məqsəd və məramımız
Rəbbimizin sevgisinə qovuşmaqdır. Hocama gəldikdə isə
O, hər daim mənim sevgilərimdə yaşayacaq.
Vədud olan Rəbbim hocamızı Cəmalullaha və cənnətə qovuşanlardan və Peyğəmbər əfəndimizə (s.ə.s)
qonşu etsin.
Rövşən MƏMMƏDZADƏ
֍֍֍
O təkcə Hocam deyildi. Həm qardaş, həm sirdaş
idi. Ustadımız: “Artıq usta-çıraq (usta-tələbə) kimi bunları
yetişdirərsiniz”, - demişdi. Ali Hocam ustalığını ustalıqla
yerinə yetirdi. Şikayət etməzdi, amma dərdlənərdi. Narahatlıqları varsa bərabər necə həll edə bilərik, qurtarması
lazım olan biri varsa, onu qurtarma yollarını birlikdə istişarə edərdik.
Kamran MƏMMƏDOV
֍֍֍
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Bir müddət öncə dünya həyatına Rəbbimizin təqdiri
ilə əlvida deyən Əli Çinar əfəndimizin onu tanıyanların
qəlbinə əmanət etdiyi xatirələr toplusu, zaman-zaman
həm özümüzün, həm də yaxınlarımızın mənəvi tərəqqisini əhəmiyyətli bir mərtəbələrə götürəcəyi şübhəsi olmayan bir həqiqətdir. Bunun belə olduğunu və nə qədər
böyük məna daşıdığını “İrfan” dərgisinin yazarı olaraq
araşdırma fəaliyyətləri ilə məşğul olduğum zaman hiss
etmişdim. Çox dəyər verdiyim və hər bir məqaləsində
mübarək dinimizlə bağlı başqa heç bir yerdə rastıma gəlməyən, dünya və axirətlə əlaqədar həyati əhəmiyyətli
məqalələrin yer aldığı “Altınoluk” dərgisinin mənəvi qu-

raqlıq keçirən könül yuvalarımızı iman hərarəti daşıyan
bir bərəkət nuruna bürüməsi və təfəkkür mühitimizə zəngin məna çeşmələri ilə daxil olaraq qəlblərimizi hidayət
ətri saçan bir səadət gülüstanına dəvət etməsi necə də
cazibədar idi. Bu gülüstanın ətrini daha kəskin, daha
anlamlı şəkildə təsəvvüfi tərbiyə istiqamətində önəmli məsafələr qət etmiş məna ərlərinin mühasibələrində
hiss etmək mümkün idi. Onların xatirələrində səslənən
fikirləri acgözlüklə oxuyarkən tərəddüdlərin at oynatdığı
mənəviyyatımızın ümid verən bir həyat nuru ilə dolduğunu yaşamaq nə qədər də gözəl bir duyğu idi. Lakin burada əsas bir məqam ondan ibarət idi ki, islami və təsəvvüfi
təfəkkürlə əlaqədar həyat ölçülərinin incəliklərinə həmən
dərindən bələd olmaq mümkün olmadığından, bu dolğun
bir iman həyatı bəxş edən məna xəzinələrinin Əli əfəndi tərəfindən mahiranə bir tərcüman olaraq həssaslıqla
bizlərə anladılması iki qat bayram sevincini qəlblərimizə
hakim edərdi.
Mübariz ƏLİOĞLU
֍֍֍
Ölümlü dünyada fani olduğumuzu və bir gün vaxtımız çatıb öləcəyimizi, gedəcəyimizi çox yaxşı bilirik.
Bilirik, amma sanki bilmirmiş kimi yaşayırıq bu vəfasız
dünyada.
İlahiyyat təhsili aldığımız üçün ən yaxşı və rahat
danışa bildiyimiz xüsuslardan biri ölüm mövzusudur.
Lakin Əli Çinar müəllimin ölüm mövzusundakı söhbəti
tam başqa olurdu, ölüm haqqında ən gözəl və ən təsirli
danışanımız o idi. İnsan onun ölümdən bəhs edən söhbətini dinləyəndə bir anlıq ölümü yaşayırdı sanki. Ümumiyyətlə, onun bütün söhbətləri çox şirin və bir o qədər
də təsirli olurdu. Bu söhbətlərindəki tək məqsədi Allahla
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bəndələri arasında sevgi bağını möhkəmlətmək, yəni Allahı bəndələrinə, bəndələri də Allaha sevdirmək idi. Bu
işi çox da gözəl edirdi, şahidik...
Saleh ŞİRİNOV
֍֍֍
İnsanları “ölümsüz”ləşdirən bəzi xarakter və davranışları var. Bu xislətlər cəmiyyətlərə, əqidə və düşüncə sistemlərinə görə dəyişir. Çünki hər bir məfkurənin
özünəməxsus dəyərlər sistemi vardır.
İslam dini nöqteyi-nəzərdən insanları “ölümsüzləşdirən” davranışlardan biri də digər insanlara nümunə
olması, insanların könüllərini məhəbbət duyğuları ilə
fəth etməsidir. Bu bir növ insanların ruhuna toxunmaq
kimidir. Belə ki, insanlara dəyərlər aşılamaq, əbədi səadət səbəbi olan mənəvi duyğulara qovuşdurmaq onlara
unudulmaz anlar bəxş edir. Bu mənəvi iqlimi yaşatmaq
üçün yorulmadan çalışan fədakar şəxsiyyətlər insanların
zehnində uzun müddət, hətta axirətə qədər yaşayırlar.
Yaxın günlərdə aramızdan ayrılan və tanıyan hər
kəsin könlündə taxt quran Əli Çinar bəyin də həyəcanı,
fədakarlığı və amalı yuxarıda sadaladığımızdan fərqli deyildi.
Rüfət ŞİRİNOV
֍֍֍
Əli Çinar Hocanı çox sevirdik. Bunun bir çox səbəbi
var idi. Bu səbəblərdən birinə açıqlıq gətirmək istəyirəm.
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İslam Təsüvvüfündə “fəna fil ixvan” anlayışı var. Qısaca “qardaşlıqda dərinləşmə” olaraq tərcümə edə bilərik. Əli Çinar Abinin “fəna fil ixvan” mövzusunda dərin,
planlı və bir o qədər də incə bir həyat tərzi izlədiyini hiss

etməmək mümkün deyildir. Xatırladığım qədəriylə son
6 ilə yaxın bir müddət ərzində istisnalar xaric hər gün
və xüsusiylə təhəccüd vaxtında telefonuma göndərdiyi
mesajlar həqiqətən məni hər zaman duyğulandırmışdır.
Hər gün yeni mesajlarla günümüzə başlamaq həyatımıza
fərqli bir rəng qatırdı. Bəzən bir ayət, bir hədis bəzən
də məşhur İslam alimlərindən gözəl kəlamları sanki həmin o günümüzə özəl olaraq seçib göndərirdi. Elə vaxtlar
olurdu ki, həyatda müəyyən çətinliklərlə qarşılaşırdıq, elə
məhz bu çətinlikdən özümüzə çıxış yolu axtarmaq adına
Əli Çinar Hocadan mesaj gözləyirdik.
Rəşad MANAFOV
֍֍֍
Dünya həyatı hər daim Haqqın cəmali və cəlali təcəllilərinin kəsintisiz bir şəkildə ard-arda yaşandığı yerdir. Bir
tərəfdə sevincimizə səbəb olan hadisələr baş verərkən,
digər tərəfdən də bizi üzüntüyə qərq edən təcəllilər meydana gəlməkdədir. Şair bu halı nə gözəl ifadə edir: Harda
bir gül varsa əyil diqqətlə bax! Orda mütləq bir tikanın da
olduğunu görəcəksən. Bu cəmali təcəllilərin biri də 28
ilin ardından düşmən işğalından qurtarılan Qarabağımıza
qovuşmağımız oldu. Lakin bu sevincimizin üzərindən çox
keçmədi ki, bir cəlali təcəlliylə açdıq sabahımızı. Mübarək
cümə günü, mübarək bir hocamızın aramızdan ayrıldığı
xəbərini aldıq. Cənabı Haqqın “Güldürən də ağladan
da Odur” (Nəcm, 43) ayəti gərəyincə sevincimiz göz yaşlarıyla əvəzləndi. Ali Çinar hocamız şəhid olaraq Rəbbinə
qovuşdu. Yavuz Sultan Səlimin Misiri fəth edərkən çox
sevdiyi paşası Sinan Paşanın şəhid olduğu xəbərini alınca
söylədiyi “Misirin fəthinəmi sevinim, yoxsa Sinan Paşanı
itirməyiməmi üzülüm” sözünü xatırladım. Düşmən üzərində qələbəmizəmi sevinək, Ali Çinar hocamızı itirdiyi-
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mizəmi üzülək. Allah bir qulunu sevərsə, digər qullarına
da sevdirər buyurulur. Ali hocamıza olan məhəbbətin də
qaynağı bu olsa gərək.
Dəmirəl BƏŞİROV
֍֍֍
Gün gəldi Əli müəllimi mömin insanlara vəəz nəsihət işlərini aparmaq üçün təyin etdilər. İnsanlara edəcəyi nəsihətləri əvvəlcə öz həyatına tətbiq etmədən yerinə
yetirməyin məsuliyyəti Əli müəllimi bir neçə ay içərisində on il qocaltdı. Çünki o bilirdi ki, dildən gələn nəsihət
qulaqlara çatar çatmaz unudulub gedir, amma həyata tətbiq edilmiş nəsihət qəlblərə təsir edir və insanların unutmayacağı davranışa çevrilirdi.
Bir il əvvəl vəfat edən Səməd babanın dəfn mərasimində çıxışı heç yadımdan çıxmaz. Kədərli və toxunsan
ağlayacaq bir vəziyyətdə: “Bu gün Azərbaycanda elə bir
mənəviyyat çinarı yıxıldı ki, onu əvəz edəcək heç kəs
ola bilməz...” - deyə davam edən moizəsini dinləyərkən
elə o vaxt Əli müəllimin də Səməd babanın arxasınca
dünyadan köçəcəyindən qorxurdum. Sanki Əli müəllim
belə gözəl insanlardan ayrı qalmağın dözülməz olduğunu
demək istəyirdi.
Akif HÜSEYİNLİ
֍֍֍
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Gəncliyim içimdəki boşluqları doldurmağın ehtiyacı
ilə keçdi. Yaşadığım çevrə, böyüdüyüm mühit insanı
maddə planında ələ alan və dəyər verən, mənadan yoxsul
bir cəmiyyət oldu. Bu səbəblə hər zaman bir axtarış
içində yaşadım. Axtardım, mənanın maddəyə qalib
gələcəyi bir çevrəni, insanın həqiqi kimliyinə hörmət

bəsləyən düşüncəni və bu düşüncə ilə varlığını sürdürən
bir cəmiyyəti.
Xocamla İslama xidmət xüsusunda gözəl niyyətlərimiz vardı. Amma qəfil ölümü bu arzularımızı yarımçıq
buraxdı. Xoca ölümü ilə arxasında imanlı, dəstəmazlı və
ağzı dualı bir gənclik buraxdı. Bu torpaqların mayasına
qarışdı. Və arxasında bizlərə bir miras buraxdı: İslama
xidmət mirası.
Cavidan HACIYEV
֍֍֍
Ali Çınar hoca ilə ilk tanışlığım Ağdaş rayon Xosrov İslam Mədrəsəsində oxuduğum illərdə olmuşdur. Çox
gözəl simaya, ədəbə hakim olan bir hoca idi Ali Çınar
hoca.
Etdiyi söhbətlər gözləri yaşardar, qəlbləri titrədər,
imanın artmasına vasitə olardı. Hoca bəndənizi çox mütaliə edən (kitab oxuyan) kimi tanıyardı. Adımı çox mütaliə edən qoymuşdu Ali hoca.
Söhbətlərinin əksəriyyəti demək olar ki Qurana və
Sünnəyə sıx sarılmaqla olardı. Təsəvvüfün qayəsi də Quran və Sünnə çərçivəsində olduğunu söhbətdəki camaata
bildirərdi.
Ali Çınar hoca könüllərə nəqş olunmuş bir gözəl insan olaraq yaşadı, yaşatdı, hizmət etdi. Ətrafındakı insanlara islamın gözəlliklərini, Rəsulullaha olan sevgisini
aydınlatdı arxasında böyük bir insan kütləsi buraxaraq
əbədi aləmə köç etdi. Ali Çınar hocanın anidən aramızdan getməsi hər kəs kimi məni də çox üzdü.
Mübariz KƏRİMOV
֍֍֍
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Əli Çinar abimiz haqda yazmaq həm asandır, həm
də çətin. Asanlığı ona görədir ki, Əli abi elə bir həyat
yaşadı ki, gözümüzün önündə, tam olaraq örnək bir şəxsiyyət sərgilədi. Çətinliyi ona görədir ki, Əli abi elə bir
zirvəyə yüksəlmişdi ki, biz o zirvəni görə bilmirdik.
Gün keçdikcə onu daha çox sevdiyimizin fərqinə varırıq. Aramızda olanda bu qədər fərqinə varmırdıq. Allah
bu dünyada bizləri tez ayırdı. Axirətdə bərabər eyləsin,
inşallah.
Habil ƏHMƏDOV
֍֍֍
Ağ Şəhərli Təsəvvüf Fədaisi Əli xoca haqqında danışmaq hələ-hələ söz söyləyib yazı yazmaq həm asan,
həm də çox çətindir. Əli Xoca tədris işlərinə baxarkən bir
başqa xüsusiyyətli görünürdü. Təsəvvüf elminə nə qədər
yaxından bələd olduğu görünürdü. O da ondan irəli gəlirdi ki, əsil-nəcabəti Osmanlı olduğuna və onun müəllimi
hamımızın tanıdığı Əthəm bəyin böyük təsiri olmuşdur.
Elmi kitabları və məqalələri onun bariz nümunəsidir.
Əli müəllim hər tərəfli insan, gözəl ailə başçısı, yaxın
könül insanı idi. Allah qəni-qəni rəhmət eyləsin. Məkanı
cənnət olsun!
Hacı Mirmehdi SEYİDOV
֍֍֍
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Çox acizəm, istər ibadətdə olsun, istərsə də sevməkdə. Əli Çinar Hocanı da istər tərifləməkdə, istər
sevməkdə olsun çox aciz olduğumu boynuma alıram. Əli
Çinar hocayla bir neçə dəfə yolçuluq yaşadım. İsmayıllıda
qonaq qaldığı zamanlarda sabah namazlarına bərabər
Qəbələyə gedərdik. Bir dəfə yolçuluq əsnasında Əli Çinar

hoca sual verdi. Dedi ki; evdə olarkən yoldaşına hansı
işlərində yardım edirsən? Uşaqların bezini dəyişdirdinmi
heç? Onları yedirtdinmi? Heç yemək bişirdinmi? Ev
təmizlədinmi deyə suallar verdi. Hər zaman söylərdi
xanımlarınıza sahib çıxın. Onlar bizə əmanətdir. Onları
üzməmək lazımdır. Onlar başımızın tacıdır. Nəyinki
onları üzmək, dəstəmazsız onlara toxunmaq olmaz.
Xanımlarınızı dibçəkdəki gül kimi görün, nə susuz, nə də
su içərisində buraxmayın. İşdən evə yorğun gəlsəniz belə
yoldaşınızı can qulağı ilə dinləyin, sıxıntılarını həll edin,
dəstək olmağa çalışın.
Cəlal İSGƏNDƏROV
֍֍֍
Akşehirdə qonaq oldığımız bir vaxtda Ali Hoca bizi
ata yurdu olan Təkkə kəndinə apardı. Kənd, mərkəzdən
o qədər də uzaq olmayan amma gözəl təbiətli bir yer
idi. Kəndi həm gəzdik, həm də tanış olduq. Yol üzərində
Nemətullah Naxçıvani həzrətlərinin qəbri var idi. Qəbri
də ziyarət edib dualar etdik. Ali Hoca Naxçıvani həzrətlərinin Azərbaycandan oralara gəlməsini, həmin bölgədə təbliğ, irşad və xidmət fəaliyyəti barədə bizə məlumat
verdi. Öyrənmiş olduq ki, əslən Naxçıvanlı olan Baba
Nemətullah həzrətləri təxminən 500 il əvvəl oralara gəlmiş, o bölgədə uzun illər xidmət etmiş, bölgə əhalisinin
dini həyatına çox böyük təsiri olmuşdur. Yaşadığı həyatın
və etdiyi xidmətin bərəkəti ilə də könüllərdə özünə əbədi
yer etmişdir.
Allah rəhmət etsin. Təsəllimiz onunla hələ görüşmək
ümidimizdir. Rəbbim cənnətində görüşdürsün. Amin
Yusif HÜSEYİNLİ
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