Sürüm: 1.3.1

NASİHATNAME
Muhammed KURTCEPHE
Her hakkı serbesttir :)

Sürüm 1.0.0
İstanbul, Eylül 2015
•
Sürüm 1.0.1
İstanbul, Kasım 2017
•
Sürüm 1.2.0
İstanbul, Ocak 2018

NASİHATNAME
Muhammed KURTCEPHE

2015
www.kurtcephe.com
bilgi@kurtcephe.com

Oku!
َا ْق َ ْرأ ب ْسم َرّب َك َّالذي َخ َلق
ِ
ِ ِ ِ ِ

“Yaradan Rabbinin adı ile oku!”
Alak, 1.

İÇİNDEKİLER

Oku!........................................................................................................... 14
Bilal TIRNAKÇI ............................................................................................ 15
Yaradan Rabbinin Adıyla Oku!........................................................................ 16
Muhammed Harun YILDIZ ............................................................................. 17
Hayatı OKU.................................................................................................. 18
Kitabı OKU................................................................................................... 20
Ekrem ÇETİNEL............................................................................................ 21
Hadisi OKU.................................................................................................. 22
Gülşen ÇELEBİ............................................................................................. 23
Kendini OKU................................................................................................ 24
Selahattin ONAÇ ve Ailesi.............................................................................. 25
Naime PALAKOĞLU....................................................................................... 27
Neslini OKU................................................................................................. 28
Sare TÜRKKAHRAMAN .................................................................................. 29
Eşini OKU.................................................................................................... 30
Halime ŞAHİN.............................................................................................. 31
Anneni OKU................................................................................................. 32
Mete ODABAŞI............................................................................................. 33
Babanı OKU................................................................................................. 34
Ülkeni OKU.................................................................................................. 36
Atilla POLAT ................................................................................................ 37
Tarihini OKU................................................................................................ 38
Dursun COŞAR ............................................................................................ 39
Kitap OKU................................................................................................... 40
Saadet DEMİR.............................................................................................. 41

İlim OKU..................................................................................................... 42
Yusuf ÖZDEMİR............................................................................................ 43
Tasavvufu OKU............................................................................................ 44
Cuma BAĞCI, Hatice BAĞCI........................................................................... 45
Ebubekir’i Oku............................................................................................. 46
Ahmet DAĞÜSTÜ.......................................................................................... 47
Ömer’i Oku.................................................................................................. 48
Bünyamin YILDIRIM...................................................................................... 49
Osman‘ı Oku................................................................................................ 50
Bektaş KÂHYA, Fadime KÂHYA....................................................................... 51
Ali’yi Oku.................................................................................................... 52
Yunus YANAR............................................................................................... 53
Necip Fazıl’ı OKU.......................................................................................... 54
Mahiye PALAKOĞLU...................................................................................... 55
Necmettin Erbakan’ı OKU............................................................................... 56
Hüseyin ŞEKER ........................................................................................... 57
Hasan el-Benna’yı OKU.................................................................................. 58
Şule ve Mustafa DEMİRKAYNAK ..................................................................... 59
Hacı Hasan Efendi’yi OKU.............................................................................. 60
Necattin KAYA ............................................................................................. 61
Mahmut Sami Efendi’yi OKU........................................................................... 62
İsmet ONAÇ ................................................................................................ 63
Mehmet Zahit Kotku’yu OKU.......................................................................... 64
Hüseyin DURMAZ......................................................................................... 65
Yusuf Ol Berşan’ım....................................................................................... 66
Mehmet KAYA.............................................................................................. 67
Musa Ol Berşan’ım........................................................................................ 68
Hidayet KURTCEPHE..................................................................................... 69
Harun Ol Berşan’ım....................................................................................... 70
Nurhayat PALAKOĞLU................................................................................... 71
İbrahim Ol Berşan’ım.................................................................................... 72
Samet ŞİMŞEK ............................................................................................ 73
İsmail Ol Berşan’ım....................................................................................... 74
Halit BAKAY ................................................................................................ 75

Yol Arkadaşın Sabır Olsun.............................................................................. 76
Hüseyin Emre AKTAŞ.................................................................................... 77
Yol Arkadaşın Şükür Olsun............................................................................. 78
Ramiz AĞCA ............................................................................................... 79
Yol Arkadaşın Namaz Olsun............................................................................ 80
Vahdettin ALTUN.......................................................................................... 81
Yol Arkadaşın Tevazu Olsun........................................................................... 82
Yol Arkadaşın Cömertlik Olsun........................................................................ 84
Şeref KAYA.................................................................................................. 85
Hz. Ali Efendimizin oğlu Hasan’a nasihati......................................................... 86
Recep ŞAHİN, Aynur ŞAHİN, Naziye ŞAHİN...................................................... 87
Osmancığa Nasihat ...................................................................................... 88
Hacı KOÇ .................................................................................................... 89
NASİHAT .................................................................................................... 90
Hacı KANAT, Hatice KANAT............................................................................ 91
Vasiyetim.................................................................................................... 92
M. Fatih AYDIN............................................................................................. 93
SAKINMAK GEREK ....................................................................................... 94
Ahmet YANAR ............................................................................................. 95
Nurettin TÜRKKAHRAMAN ............................................................................. 97
ŞİFA........................................................................................................... 98
A. Zahid EKİNCİ........................................................................................... 99
İlhan BEKTAŞ ............................................................................................ 103
Erol ŞAHİN................................................................................................ 105
Hasan El-Bennâ’dan ................................................................................... 108
TAVSİYELER.............................................................................................. 108
Mehmet DEMİR.......................................................................................... 109
Mikdat ÖZDEMİR ve Ailesi ........................................................................... 111
Hüsamettin PALAKOĞLU.............................................................................. 113
Mücahit GAYIRAN....................................................................................... 115
Baytekin ÇETİNEL, Aynur ÇETİNEL ............................................................... 117
Ramazan EFİL ........................................................................................... 119
İmam-ı Gazali’den Öğütler........................................................................... 120
Osman SEÇİLMİŞ....................................................................................... 121

Selamün Aleyküm....................................................................................... 121
Yusuf YIDIRIM .......................................................................................... 123
Ahmet EYCE ............................................................................................. 125
19 Yaşında Oku.......................................................................................... 125
Turan Topgül............................................................................................. 127
Hulusi PALAKOĞLU..................................................................................... 131
Şeyh Şamil ............................................................................................... 132
Fatih ÖZDEN ............................................................................................. 133
Veda Hutbesi............................................................................................. 134
Alim YILDIZ .............................................................................................. 135
Emine GEÇİCİ............................................................................................ 139
Serpil AYKUT ............................................................................................ 141
Mekke’den Mektup Var................................................................................ 142
Ali YANAR ................................................................................................. 145
Yemliha KURTCEPHE................................................................................... 147
Evcan ve Mehmet İZYURDU......................................................................... 149
Her Sabah Kendimize Sormamız Gereken Sekiz Soru....................................... 150
Tahsin YANAR ........................................................................................... 151
Aliya İzzetbegoviç....................................................................................... 152
Mustafa SAYDAM........................................................................................ 153
İmam-ı Azam............................................................................................. 154
Adem ARSLAN ........................................................................................... 159
Ebu Hanife................................................................................................. 160
Yakup KURTCEPHE..................................................................................... 161
Sefa GÖZE................................................................................................ 163
Mehmet TAŞ ............................................................................................. 165
Ömer Faruk BERKHAN................................................................................. 167
30 Yaşında Oku.......................................................................................... 167
Necmettin Erbakan..................................................................................... 168
Fatih KALKAN............................................................................................. 169
Ertuğrul GÜÇLÜ.......................................................................................... 171
Mehmet Sürmeli......................................................................................... 173

ÖNSÖZ

Hamdolsun evlat verene, evlat ile imtihan ettiren Allah’a… Salat olsun evlat
yetiştirmede rehberimiz olan Resule…
Her ebeveyn gibi bizde evladımızı en güzel şekilde yetiştirebilmek için bir
yola çıktık. Bu yol, yalnız yürünmeyen meşakkatli bir yol. Bunun için her daim
dostlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Her insanın evlat yetiştirmede ayrı bir
hayat tecrübesi var, bu tecrübelerden istifade etmek için farklı bir sünnet düğün
davetiyesi hazırladık.
Değeri hiç eskimeyen, benzeri olmayan bir hediye getirin!
Hediyelerin en güzeli kalıcı olandır.
Öyle bir hediye getirin ki; evladımızla yaşasın, rehber olsun.
“Din nasihattir” Hadis-i Şerifi gereği evladımıza bir NASİHAT yazmanızı işitiyoruz.
Nasihati evladımızın okuyacağı yaşa göre yazmanızı rica
ediyoruz.
Böyle bir hediye düşünmemizin sebebi bu düğünün dostlarımıza bir maddi yük getirmemesi ve şehir dışından gelemeyen
dostlarımızın sünnetimize posta ile katılımlarını sağlamaktır.
Bu hediye ile bizi çok memnun edeceksiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.
Hem dostlarımıza yük olmamak hem de evladımıza kalıcı bir hediye oluşturmak için davetiye içerisine bir zarf ve mektup kâğıdı koyduk. Dostlarımızdan
bir nasihat yazmalarını istedik. Dostlarımız da evladımız için değişik yaşlarda
okuyacağı nasihatler yazdılar.

Yazılan bu nasihatleri kitap olarak hazırlayarak toplumun da istifade etmesinin faydalı olacağını düşündük.
Kitabımız altı bölümden oluşuyor. Birinci bölüm; dostlarımızın yazdıkları
nasihatlerden oluşuyor. İkinci bölüm; bizim evladımıza yazdığımız nasihatler,
üçüncü bölüm; Kur’an-ı Kerim’den nasihat içerikli ayeti kerimeler, dördüncü
bölüm; Peygamber Efendimizin hadisleri, beşinci bölüm; nasihat içeren atasözlerimiz, altıncı bölüm ise mütefekkirlerimizin özlü sözlerini kapsıyor.
Başta kendi evladımıza ve gençlerimize faydalı olması dileğiyle…

Muhammed KURTCEPHE
Başakşehir, Eylül 2015
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SÜNNET DAVETİYEMİZ

NA SİHATNA ME
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Oku!
“Kim: ‘Rab olarak
Allah’ı, din olarak
İslâm’ı, Resûl olarak
Hz. Muhammed’i
seçtim (ve onlardan
memnun kaldım)’
derse cennet ona
vâcip olur.”
Hadis-i Şerif

Sevgili oğlum,
oku, her zaman oku.
Bu metinleri oku.
Hayatı oku,
Yaradanın Kur’anı’nı oku,
Peygamberin sünnetini oku.,
Kendini oku,
Nefisini oku,
Neslini oku,
Eşini oku,
Anneni oku,
Babanı oku,
Ülkeni oku.
Oku ki tat alasın, tatlı olasın, tatlandırasın...
Oku ama mutlaka Allah’ın adı ile oku...
Hayat ile ölüm arasında oku...

“Ağaç yaş iken eğilir.”

NA SİHATNA ME
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Bilal TIRNAKÇI
“O kitap (Kur’an);
onda asla şüphe
yoktur. O, müttakîler
(sakınanlar ve
arınmak isteyenler)
için bir yol
göstericidir. “
Bakara, 2.

Bu Yaşta Oku
Sevgili Berşan,
bu mesajı daraldıkça okuyabilirsin…
1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2. Yükünü senden alıp atmadık mı?
3. O senin belini büken yükü.
4. Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi?
5. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır
6. Gerçekten,
zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
7. Boş kaldın mı (başka) işe koyul,
8. Yalnız Rabbine yönel.
(İnşirah Suresi)

“Kalbinizde ilk
sıraya Allah’ı
koymazsanız, hem
Allah’ı kaybedersiniz,
hem de ilk sıraya
koyduklarınızı”
Hz. Ömer
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Yaradan Rabbinin Adıyla Oku!
“İslâm, güzel
ahlâktır.”
Hadis-i Şerif

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
3. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
4. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.
5. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
6. Gerçek şu ki, insan azar.
7. Kendini kendine yeterli gördüğü için.
8. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
9. Gördün mü şu men edeni,
10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i namazdan)?
11. Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda
olur,
12. Yahut takvâyı emrediyorsa?
13. Ne dersin o (meneden, Peygamber’i) yalanlıyor
ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!
14. (Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü
bilmez mi?
15. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).
16. O yalancı, günahkâr alından (perçemden),

“Kılavuzu karga
olanın burnu boktan
kurtulmaz.”

17. O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını)
çağırsın.
18. Biz de zebânîleri çağıracağız.
19. Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca
O’na) yaklaş! (Alak Suresi)

NA SİHATNA ME
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Muhammed Harun YILDIZ
“Bilerek hakkı bâtıl ile
karıştırmayın, hakkı
gizlemeyin.
Namazı tam kılın,
zekâtı hakkıyla
verin, rükû edenlerle
beraber rükû edin.”
Bakara, 42-43.

Doğum ile ölüm arası oku
Babasının dilnüvazı, annesinin çâre-sâzı…
Hayatı bir şiir gibi yaşayacağız biteviye. Kâh hüzünlü mısralar okuyacağız, hüzünden kaleler kurmak
için; sığınmak için yani. Kâh heyecanlarla, şevklerle,
arzularla örülü dizelerin içinde kaybolup, işte umut
işte yaşamak bu diyeceğiz.
Bir dize bulacağız, bir kelimenin peşinde sabahlayacağız. Bir kelime ki bizi öteye bağlayacak, günümüzü yarınımıza kavuşturacak. Bizi kutsalın bendesi
kılacak. Ne ararsak arayalım kaynağı ve hedefi kutsal
olacak.
Kitaba varacağız, kendimizi kitaptan seyredeceğiz.
İnsana varacağız, insan da Allah’ımızdan bir ayettir
deyip insanı okuyacağız. İnsan adına gayret edeceğiz.
Allah’ımıza hizmetin en önemli unsuru diyeceğiz.
İnsanı insanlığa savunacağız yine insana karşı…
Allah’ımızın en önemli ayetlerinden birisi olan
kâinat, bizim içinde en önemli düşünce kaynağımız
olacak. Tefekkür damlaları damıtacağız kalbimize hüzünle ve aklımıza fikirle.

“Bir adamın
servetinin nerden
geldiğini bilmek
istiyorsanız, nereye
harcadığına
bakınız. Çünkü kötü
kazançlar israfa
harcanır.”
Hasan-ı Basri
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Hayatı OKU
“(Allah Resûlü)
“Din nasihattır/
samimiyettir”
buyurdu. “Kime
Ya Resûlullah?”
diye sorduk. O da;
“Allah’a, Kitabına,
Peygamberine,
Müslümanların
yöneticilerine
ve bütün
müslümanlara” diye
cevap verdi.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul! Oku! Hayatı Oku!
Yaşamı, yaşamayı oku. Yaşamın amacını oku. Yaşamak, yaşatmak için oku. Hayatı anlamak için oku.
Hayat niçin var? Sen niçin varsın? Zaman niçin
var? Dünya neden var? Düşün!
İnsan niçin var, sen ne için varsın? Düşün! Varlığını düşün, var oluşunu düşün!
Sen bu dünyaya bir amaç için, bir yaratıcı tarafından gönderildin. Seni bir amaç için yaratan Rabbimiz,
hayatının rehberi Kur’an-ı Kerim’de yaradılış amacını haber vermekte: “Ben cinleri ve insanları, ancak
bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 56.)
Varoluş sebebin; seni yoktan var eden, sana nimetler veren, sevmeyi sevilmeyi veren, nefes almayı ve vermeyi bahşeden, âlemlerin rabbi Allah’a kul olmaktır.
Kulluk; doğum ile ölüm arasını ve ahiret hayıtını kapsar. Ahiret hayatı için bu dünyada Rabbimizin emirleri
doğrultusunda bir hayat sürmelisin. Bu konuda sana
en büyük rehber Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselam’dır. Efendimiz gibi
yaşar ve yaşatırsan dünyan da ahiretin de esenlik bulur.

“Körle yatan şaşı
kalkar”

Kulluk ederken bir takım zorluklar ile karşılaşacaksın. Bunların başında şeytan gelir, sonra nefsin, sonra
insan şeytanları. Bunlara karşı mücadele edebilmek
için Kur’an ve Sünnet aşısı ile aşılanmalısın. “Ey iman
edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin.
Doğrusu Allah, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara,
153.)

NA SİHATNA ME
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A Çocuk,
bir gönüldaşı ara,
bir dosta kapını aç,
bir umudun ışığını gör,

“... Bilmez misin
ki Allah her şeye
kadirdir.”
Bakara, 106.

dostun ışığın olsun,
dostun ki her şeyin olsun…
ve sen onun herş eyi olmaya bak…
onu dinle, kalbini dinle güzelim…
kalbin, donandığı şey ile en doğruya götürecek
seni…
Baki olsun muhabbetimiz, Bizi sev, bize sevgini
koru lütfen… canım benim…
Not: Bu kelimeler, okumayı öğrendikten sonra her
yaşta okunulabilir.

“Kişinin sözü aklının
ölçüsüdür.”
Hz. Ali
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Kitabı OKU
“İnsanlara merhamet
etmeyene Allah
merhamet etmez.”
Hadis-i Şerif.

Ey Oğul!
Oku!
Kitabı Oku!
“O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O,
müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için
bir yol göstericidir.” (Bakara, 2.)
İnsanın hayatında hep bir yol göstericiye, bir rehbere ihtiyacı vardır. Özellikle bu yol ahiret yolu, ötelerin
ötesine giden yolsa mutlak bir rehber ister. Bu rehber
hiç şüphesiz ezelde ve ebette sözlerin doğrusu, zamana
ve mekâna göre hiç değişmeyen, eskimeyen, eskitilemeyen Allah kelamı, Kur’an-ı Kerim’dir.
Ötelerin ötesinden gelen bu kitap hayatının her
aşamasında sana yol gösterici olacaktır. Önemli olan
bu rehberi her an baş üstünde tutmandır. “Peygamber
der ki: Ey Rabbim! Kavmim bu Kur’an’ı büsbütün
terk ettiler.” (Furkan, 30.) Efendimiz’in (a.s.) şikâyet
ettiklerinden olmamak için Kur’an’ı okuyan, yaşayan
ve yaşatan olmalısın.
Bedenin için acıktığında nasıl ki yemek yiyorsun,
gönül açlığını gidermek için de günlük olarak Kur’an’ı
Kerim okumalısın. Kur’an’sız gün geçirme, bir ayet de
olsa oku, anlamını tefekkür et.

“Ayağını yorganına
göre uzat.”

Kur’an, Rabbin ile arandaki en önemli bağdır, Rabbin ile bağını koparma.

NA SİHATNA ME
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Ekrem ÇETİNEL
7 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Sana Peygamber Efendimizden nasihat:
Ashab-ı Kiramdan Ebu Zerr hazretleri bir gün,
Peygamber Efendimize (s.a.v); “Bana tavsiyede bulun Ya Resulullah” diye ricada bulununca Peygamber
Efendimiz (s.a.v) Hz. Ebu Zerr’ e şu nasihatlerde bulundu:

“Namazı kılın,
zekâtı verin,
önceden kendiniz
için yaptığınız
her iyiliği Allah’ın
katında bulacaksınız.
Şüphesiz Allah,
yapmakta
olduklarınızı
noksansız görür. ”
Bakara, 110.

Sana Allah’tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü
Allah korkusu her işin başıdır. Kuran’ı oku, Allah’ın
zikrine sarıl. Çünkü zikrullah senin için yeryüzünde
ışık, gökte de saklanan bir azıktır.
Sakın çok gülme. Zira çok gülmek kalbi öldürür,
yüzünün nurunu söndürür. Çok konuşmamaya çalış
çünkü bu şeytanın senden uzaklaşması için bir vesile,
dinini koruman hususunda bir yardımcıdır.
Senden aşağıdakilere bak, senden üstünlere bakma. Bu Allah’ın sana verdiği nimetleri küçümsememen için en uygun yoldur. Acı da olsa hakkı söyle.
Bildiğin kusurların seni halkın eksikliklerini araştırmaktan alıkoysun. Yaptığın bir işi başkaları yaptığında kızma. Kendi noksanlarını görmeyip, insanların
ayıpları ile meşgul olman, irtikâp etmekte olduğun bir
fiili insanlar yaptığında kendilerine kızman ayıp olarak sana yeter, dedi ve eliyle göğsüne vurarak;
Ey Ebu Zerr! Tedbir gibi akıl, günahlardan sakınmak gibi vera, güzel ahlak gibi servet yoktur, buyurdu.

“Zulmün olduğu
yerde tarafsızlık
namussuzluktur.”
Cemil Meriç
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Hadisi OKU
“Kolaylaştırınız,
güçleştirmeyiniz,
müjdeleyiniz, nefret
ettirmeyiniz.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Hadis Oku!
“Biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak
gönderdik.” (Furkan, 56.) “Biz seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 21.)
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz
Muhammed’in (a.s.) sözleri her daim yol göstericin
olsun. O’nu ve sözlerini kendine kılavuz eyle. O’nun
sözleri kendi hevasından değildir (Necm, 3.), O’nun
sözleri Rahman’ın sözleridir.
Öğrenci, öğretmen, anne, baba, işçi, işveren ne
olursan ol, Peygamber Efendimizin hayatında sana örnek olacak bir şey mutlaka vardır. İhtiyacın olan her
şeyi O’nun hayatında bulabilirsin. Muhammed a.s. en
güzel örnektir.
Hadisleri ve hadis âlimlerini baş tacı et, saygı duy,
saygı duyulmasını sağla. Hadis, Kur’an’ın kalkanıdır,
İslam’ın yaşanmasının pratiğidir. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de hadis düşmanları olacaktır, hadis
okumaktan geri durma.

“Çok bilen çok
yanılır.”

Günlük olarak hadis okumaya gayret et. Günde
okuyacağın bir hadis sana rehber olacak, ufuk açacaktır. Peygamberimize sevgimizi O’nun sözlerini okuyarak, o sözleri hayatımıza uygulayarak gösterebiliriz.
Ey oğul, en sevgilinin sözlerini oku, dinle, yaşa.

NA SİHATNA ME
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Gülşen ÇELEBİ
“(O), göklerin ve yerin
eşsiz yaratıcısıdır. Bir
şeyi dilediğinde ona
sadece “Ol!” der, o da
hemen oluverir.”
Bakara, 117.

7 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Dünyayı istersen ilme sarıl, ahreti istersen yine
ilme sarıl. Hem dünyayı hem ahreti istersen yine ilme
sarıl. İlim çalışmakla elde edilir, bu nedenle âlim olmak istersen, al eline kalemi hemen yaz, hemen yaz.
Cahil olmak istersen al eline kazmayı hemen kaz, hemen kaz.
İlim, sahibini dünyada da yükseltir, ahrette de yükseltir. Tavsiyem çalışkan ol, ilim öğren, tembel olma;
çalışan çalıştığının mükâfatını görür. Çalışmayan da
tembelliğinin cezasını çeker.
Dikkatli ol! Son pişmanlık fayda vermez.

“Şayet kalpleriniz
gerçekten
temiz olsaydı,
Kur’an okumaya
doyamazdınız.”
Hz. Osman
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Kendini OKU
“İnsanların
peygamberlerden
öğrenegeldikleri
sözlerden biri de;
‘Utanmadıktan
sonra dilediğini yap!’
sözüdür.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Kendini Oku!
“Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan, kendinde ara.“
Hayatta başarılı olman için öncelikle kendini okumalı, iyi tanımalı, artılarını ve eksileri tahlil etmelisin.
Başarılı ve başarısız yönlerini belirlemelisin. Başarı
yönlerini eğitim ile geliştirebildiğin gibi, başarısız olduğun yönlerini de eğitim ile değiştirebilirsin.
Başarmanın sırrı kendini yönetebilmekten geçiyor.
Kendini yönetemezsen dünyayı yönetemezsin! Başarına engel olarak önce kendini bulacaksın. Kendini aş,
başarıya koş.
Kendini öyle tanı ki gelecek ile ilgili kararlarını ona
göre ver. Aklını ve bedenini iyi tanı, yükünü ona göre
yüklen. Götüremeyeceğin yükü yüklenme.
Kendini tanımadan karar verirsen hayatta başarısınız olursun. “Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır” demiş Yunusumuz. Kendini bil, ama kendini
büyük bilip büyüklenme. Kendini bil, ama kendini
küçük görüp küçümseme. Kendin ol!

“Emek olmadan
yemek olmaz.”
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Selahattin ONAÇ ve Ailesi

7 Yaşında Oku

“Ey Rabbimiz!
Bizi sana boyun
eğenlerden kıl,
neslimizden de sana
itaat eden bir ümmet
çıkar, bize ibadet
usullerimizi göster,
tevbemizi kabul et;
zira, tevbeleri çokça
kabul eden, çok
merhametli olan
ancak sensin”
Bakara, 128.

Sevgili Berşan,
Yedi yaşında okul hayatına başladığında bu yazdıklarımı sakın unutma. Ders çalışırken bunları hatırla.
Ders çalışırken kendine sakin bir ortam hazırla.
Kesinlikle çok soğuk ya da çok sıcak ortamlarda
ders çalışmaktan kaçın.
Işığın tam karşıdan gelmemesine ve gözünü almamasına özen göster.
Çalışma ortamının düzenli olmasına özen göster.
Ders çalıştığın ortamda televizyon, bilgisayar gibi
eşyaların kapalı olmasına dikkat et.
Kesinlikle müzik dinleyerek ders çalışma.
Yatarak ders çalışma, kendine konforlu bir yer seç.
Çalışma masanın üstünde veya çevresinde motivasyonunu bozacak eşyalardan kaçın.
Ömür boyu başarılar dileriz.
Allah’a emanet ol.

“Beni düşmanımın
kötülüğü değil
dostumun sinsiliği
korkutur.”
Hz. Hamza
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Nefsini OKU
“Hayra vesile olan,
hayrı yapan gibidir.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Nefsini Oku!
“Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir, Onu kötülüklere gömen de ziyan
etmiştir.”(Şems, 9-10)
“Nefsini bilen Rabbini bilir.” Hadis-i Şerif
Dışındaki düşman; şeytan, içindeki düşman nefsindir. İçerdeki düşmanın farkına var! Seni gizli gizli,
yavaş yavaş içerden çökertmeye çalışacaktır. Kötüyü ve
kötülüğü sana hep güzel gösterecek, küçük küçük başlatacak günahlara. Sakın ola aldanma! Bir seferden bir
şey olmaz deme. Günahın küçüğü büyüğü, biri onu
olmaz, uzak dur!
Nefsini ıslah etmenin en güzel yolu tasavvuf yoludur. Sufilerin yolunu araştır ve bir mürşid-i kâmile
müntesip ol. Dervişlerden bunun yolunu öğren.
Kemale ermek için nefsinin, arzularının, şehvetlerinin zıddını yap. Nefsini aç bırak, yemek verme, oruç
tu. Nefsini ancak açlık ile terbiye edebilirsin.

“Alışmış kudurmuştan
beterdir.”

Nefsin mertebelerini öğren. Nefs-i emmareden
kurtul, nefs-i mülhemede fazla durma, nefs-i mutmainneye ulaş. Nefs-i radiyede Rabbinin razı olduğu kul
ol. Nefs-i mardiyede yaratana kul ol. Nefs-i kâmile ile
kâmil bir mümin olarak manevi olgunluğa eriş.

NA SİHATNA ME
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Naime PALAKOĞLU
“Gerçek olan,
Rabbinden
gelendir. O halde
kuşkulananlardan
olma!”
Bakara, 147.

8 Yaşında Oku
Konuştuğun zaman doğru söyle, yalan söyleme.
Yalan ile iman bir arada bulunmaz. Bir defa yalan söyleyene Cenabı Hakk üç defa lanet ediyor.
Adamın biri mübarek bir zata varıp şöyle der;
- Efendim benim birçok kötü huyum var, onları
terk etmeye karar verdim. Önce hangisini terk edeyim?
- Yalan söylemeyi terket evladım, der
Adam samimi olarak yalan söylememeye söz verir.
Bir gün bir kötülük işleyeceği zaman şöyle düşünür:
“Ben bu işi yapınca sorsalar, sen mi yaptın diye, doğru söylesem rezil olurum, yalan söylememeye de söz
verdim.” Bu düşüncelerle yapacağı bu kötülükten vaz
geçer.
Gördüğün gibi sadece yalanı terk etmesi, diğer
kötü huyları bırakmasının anahtarı olur. Hem de bizi
cennete götüren altı şeyden birincisini yapıyor. Küçük
bir yalan kocaman bir yalan olur. Hayatında küçücükte olsa yalan söyleme. İnşaallah yalansız güzel bir
hayat geçirirsin.

“Allah’a kul olmayan
davasına er olamaz.”
Necmettin Erbakan
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Neslini OKU
“Mü’min, bir yılanın
deliğinden iki defa
sokulmaz.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Neslini Oku!
“Rabbim! Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi.”
(A-li İmran, 38.)
Rabbim seni bize bir nesil olarak verdi. Sen annenin ve babanın cennet anahtarısın. Biz seni Rabbimizden dua (“Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden
kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar,
bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et;
zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli
olan ancak sensin.” Bakara, 128.) ile istedik, hayırlı
bir evlat olmanı istedik, oldun da. İnşaallah ahir ömrün de hayırlı olur.
Sen de zamanın geldiğinde Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirecek, evlenecek, evlat sahibi
olacaksın. Rabbim sana da evlatlar verecek. Verilen bu
neslin sana emanet olduğunu bil, bundan hesaba çekileceğini unutma.
Çağın virüslerine karşı neslini koru. Evlatlarına bulaşacak virüslerin senin yaşadığın çağdan farklı olacağını bil. Evlatlarını kendi yaşayacakları çağa göre yetiştir.

“Yalancının mumu
yatsıya kadar yanar.”

Çocuklarına öncelikle İslam akaidini öğret, bizim
sana öğrettiğimiz gibi. Sonra İslam fıkhını öğret. Bunlar evladının senin üzerindeki haklarıdır.
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Sare TÜRKKAHRAMAN
“Ey iman edenler!
Sabır ve namaz ile
Allah’tan yardım
isteyin. Çünkü
Allah muhakkak
sabredenlerle
beraberdir.”
Bakara, 153.

8 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Allah’ın selamı ve bereketi üzerine olsun.
Hz. Lokman Peygamberin (a.s) sözleri;
Namazını dosdoğru ve devamlı kıl! İyiliği emret,
kötülükten vazgeçirmeye çalış ve bu uğurda sana isabet edecek bir şeye sabret. Çünkü bunlar Allah’ın farzlarıdır.
İnsanlardan kibirle yüz çevirme, çünkü Allah, kendini beğenip övüneni, gurura kapılanı sevmez.
Yürüyüşünde mütevazı ol! (Terbiye ile hareket et)
sesini alçalt. (İncitici, kaba sözler sarf etme.) (Lokman,
17. 18. 19.)

“Sadece bir
ahmak, çocuklarını
düşmanının
eğitmesine izin
verebilir!”
Malcolm X
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Eşini OKU
“Nerede olursan
ol, Allah’a karşı
gelmekten sakın;
yaptığın kötülüğün
arkasından bir iyilik
yap ki, bu onu yok
etsin. İnsanlara
karşı güzel ahlakın
gereğine göre
davran.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Eşini Oku!
“Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için
birer elbisesiniz.” (Bakara, 187.)
“Kadınlara hayırhah olun, zira kadın bir eyeği
kemiğinden yaratılmıştır. Eyeği kemiğinin en eğri
yeri yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan
kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri halde kalır.
Öyleyse kadınlara hayarhah olun.” Hadis- Şerif
Sana verilen bu dünyadaki en kıymetli emanet
eşindir. Seni çağın virüslerinden bir örtü gibi koruyacak eşine sahip çık, koru ve gözet. Allah’ın sana verdiği
bir emanet olduğunu hatırla.
Huzuru evinde, eşinde ara. Gözünü gönlünü dışarıdan koru, sen korursan eşinde korur. Sen yuvana
sadık olursan o da sana sadık olur. Böyle olunca da
Allah evinize huzur verir, bereket verir.
Hanen devlettir, kapıları kapattığında inancını yaşamada özgürsündür. Yuvana sen şeytanı ve işbirlikçilerini sokmazsan giremezler, evin mescit olur, gönül
kâbesi olur. Yuvana huzur dolar, muhabbet dolar. Evini kıblegâh bir ev yap.

“Keskin sirke küpüne
zarar verir.”

Eşinden uzak süre uzakta kalma, götürebildiğin her
yere yanında götür. Zira o sana günahlardan koruyacak bir örtü olacaktır.
Eşinin kıymetini bil!
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Halime ŞAHİN
“Andolsun ki sizi
biraz korku ve açlık;
mallardan, canlardan
ve ürünlerden biraz
azaltma (fakirlik)
ile deneriz. (Ey
Peygamber! )
Sabredenleri müjdele!
O sabredenler,
kendilerine bir belâ
geldiği zaman: Biz
Allah’ın kullarıyız ve
biz O’na döneceğiz,
derler.”
Bakara, 155-156.

10 Yaşında Oku
Önde olanlar cennete hesapsız girer, orta halli olan
kolay hesaba çekilir. Nefsine zulmeden ise günah kadar sıkıntı çektikten sonra cennete girer…
Sen çok şanslı bir çocuksun.
Çünkü çok iyi bir aileye sahipsin…

“Tövbeyi
geciktirmeyin, çünkü
ölüm ansızın gelir.”
Hz. Lokman
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Anneni OKU
“Allah, sizden
birinizin yaptığı
işi, ameli ve görevi
sağlam ve iyi
yapmasından hoşnut
olur.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Anneni Oku!
“Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını
tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl
içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da
ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur.
Dönüş ancak banadır.” (Lokman, 14.)
“Anne-baba, Cennet’in orta kapısıdır. Artık sen
o kapıyı ister zayi et, ister muhafaza et.” Hadis-i Şerif
Senin ilk öğretmenin anne oldu, sana konuşmayı
da yürümeyi de O öğretti. Düştüğünde seni O kaldırdı, bu günde kaldıracak, yarın da. Sana uzanan bu eli
iyi oku, kıymetini bil.
Canın yandığında, korkuttuğunda anne diyen oğlum; annenin seni ne kadar sevdiği malumun, O’nun
seni sevdiği kadar sen de O’nu sev ve o sevgi kadar saygı göster. Saygı var ise sevgin bir anlam taşır. Saygını ve
sevgini belirli bir zaman ile kısıtlama. Zira annen seni
bir an sevmedi! Seni, ömrünü sana adayarak sevdi, sana
kol kanat gerdi ve bu yolda fedakârlığa devam ediyor.
Annene duan ve hizmetin daim olsun.

“Aza kanaat etmeyen
çoğu hiç bulamaz.”

“Ey Rabbim! Onların beni küçükten terbiye edip
yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et.”
(İsra, 24.)
Cennetin vizesini annenden alacağını unutma!
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Mete ODABAŞI

10 Yaşında Oku
Bismillahirrahmanirrahim, esselamu aleyküm.
“Her doğan, İslam fıtratı üzere doğar” hadisi şerifinde herkesin Müslüman olarak doğduğunu Peygamber efendimiz bizlere söylemiştir. Bu tıpkı bir suyun
kaynağından tertemiz olarak çıkması gibidir. Daha
sonra gittiği yere göre ya temizdir ya da pis, temiz olan
içilir ama pis olanı içilmez. İnsanda iki yöne gider;
biri hak yolu diğeri batıl. Hak yoluna giden sonunda cennete gider, batılı seçen cehenneme girer. Bizler
cennete girmek için Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına
uymalıyız. Peygamber Efendimize tam bir bağlılıkla
bağlanmalıyız. Onu kendimize rehber ve örnek kabul
etmeliyiz, işte bu sayede dünyada huzura ahrette ebedi
saadete ereriz. Bizler çok şükür dünyada bir insanın
sahip olacağı en kıymetli özellik olan Müslümanlığa
sahibiz, bunu korumanın yolu dinimizi öğrenmek
ona uygun yaşamaktır. Dinimize uygun davranırsak
bunun mükafatı cennettir bu da her şeyin en güzelidir. Bizlerde bu uğurda yaşantımızda bizi cennete
götürecek şeyleri ön plana çıkarmalıyız. Allah’ın (c.c)
ve Peygamberimizin (s.a.v) hoşnut olacağı hareketleri
yapmalıyız.
Bu mektubumda sana senin de ismin olan ‘Sadık’
hakkında bir şeyler yazdım.

“Kullarım sana,
beni sorduğunda
(söyle onlara): Ben
çok yakınım. Bana
dua ettiği vakit dua
edenin dileğine
karşılık veririm. O
halde (kullarım da)
benim davetime
uysunlar ve bana
inansınlar ki doğru
yolu bulalar.”
Bakara, 186.

“Sabır, boyun eğmek
değil, mücadele
etmektir.”
Hz. Ömer
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Babanı OKU
“İman, yetmiş küsur
derecedir. En üstünü
“Lâ ilâhe illallah
(Allah’tan başka ilah
yoktur)” sözüdür, en
düşük derecesi de
rahatsız edici bir şeyi
yoldan kaldırmaktır.
Hayâ da imandandır.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Babanı Oku!
“Rabbin, Ondan başkasına kulluk etmemenizi
ve anne-babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet
onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: “Öf” bile deme ve onları azarlama;
onlara güzel söz söyle.”(İsra, 23.)
“Hiçbir çocuk babasının hakkını gerektiği gibi
ödeyemez. Eğer onu köle olarak bulup hürriyetine
kavuşturursa babalık hakkını belki ödemiş olur.”
(Hadis-i Şerif)
Babalar çocuklarını her zaman tehlikelerden korur,
gözetir. Bu satırları okuduğunda kendini maddi tehlikelerden koruyacak yaşta ve bilinçtesin. Seni görünür
tehlikelere, virüslere karşı korumak için gerekli adımları attığımız, aşılarını yaptırdığımız gibi görünmez
tehlikelere karşı da korumak için gayret içeresindeyiz.
Bu satılar da bunun bir adımı. Seni o güzel güne, Efendimizle buluşacağımız Cennet günlerine hazırlamak
birinci vazifem. Gözümün nuru oğlum, Rabbim seni
zayi ettirmesin. Şeytanın ve işbirlikçilerinin şerrinden
her daim muhafaza eylesin.

“Kötü söz insanı
dininden, tatlı söz
yılanı deliğinden
çıkarır.”

Ergenlik döneminde bazen bizi anlamayacaksın,
isteklerimize, tavsiyelerimize karşı çıkacaksın, yap dediğimiz şeyleri yapmayacaksın ama biz yılmadan mücadeleye devam edeceğiz Sende zamanı geldiğinde bizi
anlayacaksın.
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Hicret esnasında bir mağarada uyurken bir yılan
Hz. Ebu Bekir efendimizin ayağını sokar, bu sırada
Peygamber Efendimiz Hz. Ebu Bekir’in dizlerine başını koymuş ve uyumuştur. Hz. Ebubekir Efendimizin Peygamberimizi uyandırmamak için ayağını kıpırdatmamış ve ağlamış, bunun üzerine Peygamberimiz
kendisine neden ağladığını sorunca ‘Anam, Babam
sana feda olsun ya Resulallah’ demiştir.
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“ (Ey müminler! )
Yoksa siz, sizden
önce gelip geçenlerin
başına gelenler size
de gelmeden cennete
gireceğinizi mi
sandınız? ....”
Bakara, 214.

İşte gördüğün gibi sahabe Efendimiz, Peygamber
Efendimize tam bir bağımlılıkla bağlanmış kendi canlarından aziz görmüşlerdir. Ve bunun mükâfatı olarak
cennete Peygamber Efendimize komşu olacaklardır.
Benimde sana naçizane birkaç tavsiyem olacak;
•

Namazlarını huzurlu kıl, namazda Allah (c.c)
ile olduğunu bil,

•

Allah telayı çokça zikret,

•

Sadık ve iyi insanlarla beraber ol,

•

Annene ve Babana asi olma,

•

Helal kazançları iste,

•

Ölümü yakın bil ve hazırlıklı ol,

•

Konuşurken doğru konuş, emanete riayet et,

•

Namusuna, nefsine, gözüne, kulağına, eline,
diline, sahip ol,

•

Şeytanı en büyük düşmanın bil, kötü arkadaştan, nefsin azgınlıklarından, dünya muhabbetinden uzak dur.

Allah (c.c) bizi cennette komşu etsin, inşallah.
Seni çok seven abin Mete ODABAŞI.

“Eğer uğrunda
ölmeye hazır
değilseniz,
özgürlük kelimesini
lügatinizden çıkarın.”
Malcolm x
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Ülkeni OKU
“Kim kötü ve çirkin
bir iş görürse, onu
eliyle düzeltsin;
eğer buna gücü
yetmiyorsa, diliyle
düzeltsin; buna da
gücü yetmezse,
kalben karşı koysun.
Bu da imanın en
zayıf derecesidir.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Ülkeni Oku!
Bastığın yerleri “toprak“ diyerek geçme, tanı!
Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Merfum istiklal şairimiz Mehmet Akif’in bu satırları; yaşadığın bu ülkeyi, üzerinde yürüdüğün bu toprakları, havasını teneffüs ettiğin bu vatanı anlamana yeter
sanırım.
Doğup büyüdüğün bu topraklar senin için yeryüzündeki en kıymetli kara parçalarından biridir. Yeryüzünde vatanından koparılan, sürgün edilen binlerce insan evsiz barksız gurbet ellerde yaşamaktadır. Bunların
bu hale düşmesinde birçok sebepler var. Bu sebepleri
iyi tahlil et ve kendine dersler çıkar, vatanına sahip çık.

“Akıl akıldan
üstündür.”

Su uyur düşman uyumaz, düşmanın gözü sürekli
senin vatanında olacak. Gözün açık olsun, basiretli ol,
vatanına sahip çık.
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Atilla POLAT
“İman edip iyi işler
yapan, namaz kılan
ve zekât verenler
var ya, onların
mükâfatları Rableri
katındadır. Onlara
korku yoktur, onlar
üzüntü de çekmezler.”
Bakara, 277.

10 Yaşında Oku
Sen bu mektubu aldığında 10 yaşında olacaksın.
Benim sana söyleyebileceğim tek şey annene, babana, sevdiklerine sahip çıkman olacaktır.
Sakın ha saygısızlık yapmayasın.
Sakın ha onların sözünden ayrılmayasın.
Her zaman iyi olasın.
Hayatın boyunca başarılar.

“Öyle horozlar var ki
öttükleri için güneşin
doğduğunu sanırlar.”
L. Dumont
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Tarihini OKU
“İki göz vardır ki,
cehennem ateşi
onlara dokunmaz:
Allah korkusundan
ağlayan göz, bir
de gecesini Allah
yolunda nöbet
tutarak geçiren göz.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Tarihini Oku!
Tarih; iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın, hak ile
batılın mücadelesidir. Bu mücadelede kendini doğru
konumlandırabilmen için insanlık tarihini okumalısın. Tarih tekkerrürden ibarettir. Tarihin tekkerür
etmemesi içn ders çıkarmak gerekir. Tarihi bir hikaye
olarak değil; ders çıkarmak, hayatına doğru yön vermek için oku.
Tarihi doğru kaynaklardan okumalısın. Kaynağın
doğru olmazsa çıkaracağın dersler de doğru olmaz.
Özellikle kendi tarihimizi batılılardan öğrenme. İslami
hassasiyeti olan vatansever insanlardan tarihini öğren.
Asr-ı Saadet’ten başlayarak İslam Tarihini sahih
kaynaklardan oku. Bu tarihi okurken diline ve gönlüne sahip çık. Eski âlimlerimizin dediği gibi “Allah
bizim kılıcımızı Müslümanların kanına bulaştırmadı,
dilimizi de bulaştırmasın” düsturuna uy. Özellikle sahabe arasındaki mücadelelere dilini gönlünü sokma,
oku, tefekkür et ve geç.
Selçuklu ve Osmanlı tarihlerini iyi öğren. Ecdadımızın altı yüzyıl dünyaya nasıl adaletle hükmettiklerinin inceliklerini kavra.

“Ne ekersen onu
biçersin.”

Tarihte içimize nasıl fitneler sokulduğunu öğren,
düşmanlarımızın kimler olduğunu kavra. Bil ki düşman her asırda aynıdır, sadece üzerindeki kıyafet değişiri. Ferasetli ol!
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Dursun COŞAR
“Allah’a
döndürüleceğiniz,
sonra da herkese
hak ettiğinin
eksiksiz verileceği ve
kimsenin haksızlığa
uğratılmayacağı bir
günden sakının”
Bakara, 281.

11 Yaşında Oku
Bütün insanlar cenneti ister ama dünyayı sever,
ahreti unuturlar.
Sen cenneti istiyorsan;
İnsanları sev,
Anne ve babanı sev,
Peygamberimizi sev,
Allah’ı (c.c) sev.
Seni cennete götürecek şu ayeti “Ancak sana kulluk eder, yalnız senden yardım dilerim.”
Öğrenmek, iyi bilmek insanı cennete götürmez,
bunu da iyi bilesin. Sadece yukarıdaki ayetin anlamına göre yaşamak seni Hakk’a ve rızasına ulaştırır.
Selam ve dua ile…

“Filistin bir sınav
kâğıdı, her mü’min
kulun önünde!”
Cahit Zarifoğlu
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Kitap OKU
“Başkalarına zarar
vermek ve zarara
zararla karşılık
vermek yoktur.”
Hadis-i Şerif

Ey oğul!
Oku!
Kitap Oku!
Bilginin kaynağı kitaptır. En doğru bilgi şüphesiz
Kur’an’dır, sonra Hadis kitapları, sonra bu iki kitabın tefsirini yapan alimlerimizin eserleri, sonra mütefekkirlerimiz. Bilgi kaynağın ne kadar sağlam olursa
ayakların o kadar sağlam yere basar.
Hayatının her safhasında kitap okumayı bırakma.
Okumaktan sıkıldığın zaman yeni bir kitaba başla.
Güne okuyarak başla, günü okuyarak bitir. Dünyana ve ahiretine faydalı kitapları oku, vaktini israf edecek kitaplardan uzak dur.
Elindeki bu kitap sana hayatın boyunca kılavuzluk
edecek bir rehberdir. Bu eserde dostlarımızın sana nasihatlerinin yanı sıra Rabbimizin ayetlerini, Efendimizin
hadislerini, atalarımızın sözlerini, mütefekkirlerin özlü
sözlerini ve benim sana nasihatlerimi içeriyor. Gönlün
her dara düştüğünde, bir dosta ihtiyaç duyduğunda bu
satırları oku.
Babanın bedeni toprak altına girip ebedi yolculuğa
çıktığında evlatlarına da bu satırları okut ve arkamdan
Fatihaları eksik etme.

“Tilkinin dönüp
dolaşıp geleceği yer
kürkçü dükkânıdır.”

Oku, yaşamak için oku, yaşatmak için oku!
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Saadet DEMİR
“Allah her şahsı,
ancak gücünün
yettiği ölçüde
mükellef kılar.
Herkesin kazandığı
(hayır) kendine,
yapacağı (şer) de
kendinedir...”
Bakara, 286.

12 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Bismillahirrahmanirrahim
1. Yemin ederim zamana
2. İnsanlar hüsranda,
3. Ancak şunlar müstesna;
İman edip, makbul ve güzel işler yapan, bir de; birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. (Asr Suresi)
Hak yoldan ayrılmaman duası ile hayırlı ömürler
diliyorum.

“Yarın yorgun
olanların değil
rahatından
vazgeçenlerin
olacaktır.”
Hasan el-Benna
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İlim OKU
“Hiçbiriniz kendisi
için istediğini
(mü’min) kardeşi için
istemedikçe (gerçek)
iman etmiş olamaz.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
İlim Oku!
“İlim Çin’de de olsa ona tâlip olun. Çünkü ilim her
Müslümana farzdır.”
Zarureti dinîye’den olan akaid ve fıkıh ilmini anne
ile birlikte sana öğrettik. Dinini yaşamak için karşılaşacağın yeni bilgileri de sen öğren. Bizim sana öğrettiklerimiz bugün için sana ihtiyaç olan şeyler. Her yaşın
her durumun kendine göre fıkhı vardır, onları da sen
öğrenmelisin.
Kendine bir ilim dalı seç ve bu alanda ömrünü
vakfet, ihtisas sahibi ol. Ya İslami alanlda ya da beşeri
alanda bir dal seçerek uzmanlaş.
Hep mucit olacağım deyip duruyorsun. Eğer teknolojik yatkınlığın devam ederse bu alanda kendini
yetiştir, alanının profesörü ol.
Uzayda seslerin kaybolmadığı söyleniyor. Bu sesleri
yakalayan bir makine icat et. Asırlar önce konuşulan
sesleri uzayda yakala. Kim bilir belki Efendimizin konuşmalarını yakalar, hadislerin daha iyi anlaşılmasına
ışık tutarsın.
Ey oğul ilim ehli ol, âlim ol, amil ol!

“Çivi çıkar ama izi
kalır.”
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Yusuf ÖZDEMİR
“Şüphesiz ki ne yerde
ne de gökte hiçbir şey
Allah’a gizli kalmaz.”
Âl-i İmrân, 5.

12 Yaşında Oku
Esselamun aleyküm.
Peygamber Efendimizin sünneti hayırlara vesile
olsun. Önderin Kuran, rehberin Hz. Allah olsun. Bu
dünya fani bir gün götürürler ani (Niye boş yere çalışalım yani).
Ne yaparsan Allah için yap.

“Dünyayı ahirete
götüreceğine
göre, öyle yaşa ki
dünya seni ahirete
götürsün.”
Şems-i Tebrizi
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Tasavvufu OKU
“İman etmedikçe
cennete giremezsiniz,
birbirinizi sevmedikçe
de (gerçek anlamda)
iman etmiş
olamazsınız.”
Hadis-i Şerif

“İyi evlât babayı
vezir, kötüsü rezil
eder.”

Ey Oğul!
Oku!
Tasavvufu Oku!
Bilgi güzeldir, bildiğini yaşamak daha güzel. İbadet güzeldir, Allah’ı görüyor gibi ibadet daha güzeldir.
Takva güzeldir, hakikatin sırlarına ulaştıran zühd
daha güzeldir.
Tasavvuf; insanı ihsan seviyesinde yaşatır, ihsan
yolunda rehberlik eder.
Şüphesiz her ilmin olduğu gibi tasavvuf ilminin de
öğretmeni vardır, bunada mürşidi kâmil diyoruz. Tasavvuf yolu bir mürşit ile yürünür, zira bu yolda çok
gizemler vardır, yazılı bulamayacağın kurallar vardır.
Doğru mürşidi ara! Mürşidin zahirine bak, zahiri
Kur’an ve Sünnete uyuyorsa batını da uyuyordur.
Bil ki ülkemizde salih mürşitlerden çok sahtekârı var!
Dikkat et, hak ile batılı karıştırma!
Rabbini tesbih edecek günlük bir virdin olsun.
Allah’ı zikirden bir an bile gafil olma. Dilinde tesbihler, tehliler, salavatlar olsun. Sen Rabbini anarsan
Rabbin de sene anacaktır, şüphen olmasın.
Dili zikirli olanın kalbi ferasetli olur. Kalbi ferasetli olanın dünya ve ahireti refah olur.
Rabbim seni önce muhaddis, sonra sufi eylesin.
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Cuma BAĞCI, Hatice BAĞCI

12 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Ben ilk defa böyle bir zarfa yazıyorum vede ne yazacağımı bilmiyorum. Sana insanı cennete götüren
altı şeyi yazayım;
Birincisi, konuştuğu zaman doğru söyler, yalan
söylemez. Yalan ile iman bir arada bulunmaz.

“Nefsanî arzulara,
(özellikle) kadınlara,
oğullara, yığın
yığın biriktirilmiş
altın ve gümüşe,
salma atlara,
sağmal hayvanlara
ve ekinlere karşı
düşkünlük insanlara
çekici kılındı. Bunlar,
dünya hayatının
geçici menfaatleridir.
Halbuki varılacak
güzel yer, Allah’ın
katındadır.”
Âl-i İmrân, 14.

İkincisi, vaat ettiği zaman onu yerine getirir. Söz
verdiği vakit sözünde durur.
Üçüncüsü, emanete riayet eder. Emaneti kendi
malından daha fazla önemser.
Dördüncüsü, namusunu haramdan korumaktır.
Beşincisi, gözleri kötü bakışlardan korumaktır.
Altıncısı, ellerini şerden, caiz olmayan şeylerden
korumaktır.
Mümin’in dört düşmanı vardır.
1. Şeytanı melun
2. Nefsi emmare
3. Akranımız, kendi yaşımızda olan kötü arkadaşlar.
4. Dünya muhabbeti, dünya sevgisidir.
İnşallah hayatta daima mutlu, huzurlu, çalışkan ve
sabırlı biri olursun. Allaha emanet ol.

“Işığı önüne al ve
yürü, gölge nasıl
olsa arkandan
yürüyecektir.”
Arif Nihat Asya
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Ebubekir’i Oku
“Birbirinize buğuz
etmeyin, birbirinize
haset etmeyin,
birbirinize arka
çevirmeyin; ey
Allah’ın kulları,
kardeş olun. Bir
müslümana, üç
günden fazla (din)
kardeşi ile dargın
durması helal olmaz.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Ebubekir’i Oku.
Efendimizin gökteki yıldızlar gibi dediği güzel insanların en güzeli Hz. Ebu Bekir (r.) okunması, örnek
alınması gereken çok özel bir insandır. İslam’ı kılcal
damarlarına kadar yaşayan, yaşatan örnek bir insan;
sadakati sebebi ile sıddıkiyet makamına eren yüce sahabedir.
Hz. Ebu Bekir Efendimizde sadakati, sıddkıyeti
oku. Oku ve hayatına tatbik et. Kur’an’a ve Sünnete
karşı tam bir teslimiyet içerisinde ol. Peygamber Efendimize ve sünnetine karşı hep amenna ve saddakna de.
Hayatının her aşamasına sadakati taşı, sadakati yaşa
ve yaşat.
Adıan Sadık dedikki ismine çekesin. Sadık olasın,
inancına sadık olasın, yaradanına sadık olasın, peygamberine sadık olasın, ana babana sadık olsasın, eşine
sadık olasın, vatanına ve milletine sadık olasın.
Oğlum, yol arkadaşın Ebu Bekir Efendimizin sadakati olsun.

“İki karpuz bir
koltuğa sığmaz.”
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Ahmet DAĞÜSTÜ
13 Yaşında Oku
Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Barış ve esenlik
dileklerimi sunuyorum. Bizleri İslam üzerine yaşatanlardan ve Müslümanlardan kılan Allah’a şükürler
olsun. Müslüman olduğumuz için kardeşlik bağımız
var babanla. Ve senin baban iyi bir Müslüman, sünnet düğünün için düşündüğü bu sıra dışı uygulama
onun kabına sığmayan ve farklı bakış açısının bir ürünü. Böyle bir şey düşündüğü için de kendisini tebrik
ediyorum. Sende babanla övünmelisin. Umarım sen
de iyi bir insan, iyi bir Müslüman, sıra dışı düşünen
bir birey olursun.

“(Resûlüm!) De ki:
Mülkün gerçek sahibi
olan Allah’ım! Sen
mülkü dilediğine
verirsin ve mülkü
dilediğinden geri
alırsın. Dilediğini
yüceltir, dilediğini de
alçaltırsın. Her türlü
iyilik senin elindedir.
Gerçekten sen her
şeye kadirsin.”
Âl-i İmrân, 26.

Sevgili Berşan,
Bu satırları 13 yaşında okuduğunu düşünürsek, bu
yaşlarda hayatının önemli evrelerinde bulunuyor olman gerekiyor. Bu yaşlar fiziksel ve duygusal anlamda
önemli yaşlar. Hayata daha başka bir gözle bakacaksın.
Yeni arkadaşlar edinecek farklı insanlar tanıyacaksın,
her tanıyacağın insana keşfedilmesi gereken bir kıta,
bir ülke gözüyle bakmaya çalış. İnsanlara karşı önyargılı olma. İnsanlar hakkında genellemeler yaparak onları bir kalıba sokma. Çünkü; her insan farklıdır.
Sevgili Berşan,
Müslüman bir birey olarak hayatının merkezinde
her zaman kutlu kitabın (Kuran’ın) metinleri olsun.
İnsanları sev, sevgin kuşatsın insanları, selam ve dua
ile…

“Ayağında diken
yarası olmayan,
sinesine gül kokusu
süremez.”
Şems-i Tebrizi
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Ömer’i Oku
“Hiç şüphe yok ki
doğruluk iyiliğe
götürür. İyilik de
cennete götürür.
Kişi doğru söyleye
söyleye sıddîk (doğru
sözlü) diye yazılır.
Yalancılık kötüye
götürür. Kötülük de
cehenneme götürür.
Kişi yalan söyleye
söyleye kezzâb (çok
yalancı) diye yazılır.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Ömer’i Oku.
Birbirinden güzel sahabe efendilerimizin öne çıkan
belli özellikleri var. Hz Ömer Efendimizin de (r.) öne
çıkan özelliği adalettir. Gerek bireysel hayatında gerekse devlet idaresinde adaletten hiç şaşmayan Ömer
Efendimizde güzel örnekler vardır. Bu güzel örnekleri
oku ve yaşantına uygula.
Nefsine karşı adaletli davrandığın gibi, insanlara da
adaletle davran. Adaletten bir an bile ayrılma. Kendi
nefsinin aleyhinde de olsa adaletten ayrılma. Zira kazanç bu dünya için değil ahiret içindir. Bir kavme olan
kinin seni adaletsizliğe sürüklemesin.
Vicdan terazisinde adaletle tart, adaletle hüküm
ver. Adaletin mezhebi meşrebi olmaz, adalet her varlık
içindir, insanıda ayırmaz hayvanıda.
Davranışlarında eşitliği değil adaleti gözet. Kadına
ve erkeğe aynı yükü yüklersen bu eşit olur ama adil
olmaz!
Sevginde adil ol, işinde adil ol...
Oğlum, yol arkadaşın Hz. Ömer Efendimizin adaleti olsun.

“Alma mazlumun
âhını, çıkar âheste
âheste.”
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Bünyamin YILDIRIM
13 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetlerini öğren ve hayatın boyunca uygula. Bu dönem kişiliğinin
oluştuğu ve yerleştiği yaş. Anne ve babanın sözünden
çıkma.
En büyük eğlencen okumak olsun. Çünkü insanlar
bir ömür boyu okumaya muhtaçtırlar.
Öğreneceğin o kadar çok şey var ki küçük yaşta görerek öğrendiklerin seni avutmasın. Her şeyi okuyarak
öğrenmelisin. Okumadan öğrendiğin şeylerden çok
çabuk sıkılırsın. Ama okuyarak öğrendiklerinden bir
ömür boyu zevk alırsın. Unutma; bilgili ve kültürlü
bir insan olmanın kuralı okumaktır.

“Müminler,
müminleri bırakıp
da kâfirleri dost
edinmesin. Kim
bunu yaparsa, artık
onun Allah nezdinde
hiçbir değeri yoktur.
Ancak kâfirlerden
gelebilecek
bir tehlikeden
sakınmanız başkadır.
Allah, kendisine
karşı (gelmekten) sizi
sakındırıyor. Dönüş
yalnız Allah’adır.”
Âl-i İmrân, 28.

Bir topluma girdiğinde kıyafetine göre karşılanır,
bilgine göre ağırlanırsın.
Ve en önemlisi anne-baba sözünden sakın şaşma.
Unutma; onlar her zaman senin iyiliğin için çalışacaklar. Ama her şeyi de onlardan bekleme, senin de bir
şeyler katman gerekir.
Bu hayatta çok kişiler tanıyacaksın. Çoğu hayatına yön vermeye çalışacak ve seni herkes bir tarafa
çekecek, sen onların dediklerini dinle ama hepsini
uygulama. Eğer yol illa biri beni birileri yönlendirsin
diyorsan o kişiler;
Annen, baban ve öğretmenlerindir, unutma!

“İslam’ı öyle yaşa
ki akıllar dursun.
Sen ona buna değil
Allah’a kulsun.”
M. Akif Ersoy
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Osman‘ı Oku
“(Mü’min) kardeşinle
münakaşa etme,
onun hoşuna
gitmeyecek şakalar
yapma ve ona yerine
getirmeyeceğin bir
söz verme.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Osman‘ı Oku.
Hz. Osman Efendimizin (r.) öne çıkan iki özelliği
vardır. Bunlardan birincisi; çok Kur’an okumasıdır.
Hayat rehberimiz Kur’an’ı öyle oku ki yaşamın da ölümün de onunla olsun. Kur’an’ı oku; anla, anlat, yaşa,
yaşat.
“Kalpleriniz gerçekten temiz olsa idi Kur’an’ı
okumaya doyamazdınız.” diyor Hz. Osman (r.).
Kalbin temiz ise Kur’an’ı çok oku, değilse kalbinin
temiz olması için oku. Allah’ın izni ile Kur’an her derdine şifadır.
Bir diğer özelliği ise hayâdır. Bir gence yakışan
en güzel haslet, hayâdır. Hz. Osman Efendimizin
hayâsını iyi oku, öğren ve nefsine uygula.
Haya kadınlarda güzeldir elbet, lakin erkekte bir
başka güzeldir. Haya perdesinin yırtıldığı çağımızda
senin buna özen göstermen seni ahlâken olgunlaştıracak, zirveye taşıyacak, gönlünü de huyununu da güzelleştirecektir
Oğlum, yol arkadaşın Hz. Osman Efendimiz olsun.

“İyiliğe iyilik her
kişinin kârı, kötülüğe
iyilik er kişinin kârı.”
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Bektaş KÂHYA, Fadime KÂHYA

13 Yaşınsa Oku

“(Resûlüm! ) De
ki: Eğer Allah’ı
seviyorsanız bana
uyunuz ki Allah
da sizi sevsin ve
günahlarınızı
bağışlasın. Allah son
derece bağışlayıcı ve
esirgeyicidir.”
Âl-i İmrân, 31.

Sevgili Berşan,
Bu zarfa ne yazacağımı kestiremiyorum. Ama sana
en başta tavsiyem anne ve babanı daima kendine örnek al. Yalandan kaçın, doğru sözlü ol, sana bakıldığında; “Evet bu oğul ehil bir evlat, yetiştirene rahmet
olsun.” denir.
“Allah-ü Teâlâ’yı sevmenin alameti, O’na itaati
sevmektir. Kalbinde bir katılaşma gördüğünde, salihlerle sohbet et, onlarla bulun, yemeği azalt, nefsinin
isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır.”
“Akıllı insan, Allah-ü Teâlâ’yı daha çok tanır.
Daha çok tanıyan hedefine daha çabuk ulaşır.”
“Allah-ü Teâlâ’dan korkanların gıdası, Allah-ü
Teâlâ’dan ümidi kesmemektir”.
“Ağzına lüzumsuz bir lokma koyduğun zaman,
oradan lüzumsuz bir söz çıkar”.
Dilerim, bulunduğun mevkiin yükseldikçe, tevazuun artar, malın çoğaldıkça, cömertliğin artar ve ömrün uzadıkça hizmetin artar.
Allah’a emanet ol, Allah yar ve yardımcın olsun.

“Geminin tek
kaptanı olur, gerisi
mürettebattır. Kalbin
de tek sahibi olur,
gerisi teferruattır.”
Necip Fazıl Kısakürek
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Ali’yi Oku
“(Mü’min) kardeşine
tebessüm etmen
sadakadır. İyiliği
emredip kötülükten
sakındırman
sadakadır. Yolunu
kaybeden kimseye
yol göstermen
sadakadır. Yoldan
taş, diken, kemik
gibi şeyleri kaldırıp
atman da senin için
sadakadır.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Ali’yi Oku.
Okumanın ilk kapısı, ilmin ilk kapısı Hz. Ali (r.).
Cesaret denince akla gelen ilk isim, Hz. Ali.
Hz. Ali Efendimizin hayatını iyi oku, iyi öğren.
Onda senin için çok çok faydalı bilgiler var. Efendimizin hanesinde yetişen bu büyük sahabeden öğreneceğin çok şey var. Zira O, ilmin kapısı.
Doğumundan Peygamber Efendimizin vefatına
kadar yanından hiç ayrılmayan, istikametinin hiç bozmayan Hz. Ali Efendimiz gibi sen de istikamet üzere
ol.
Haklı olmak kadar haklı kalabilmek de mühimdir.
Sen de O’nun gibi son nefesine kadar haklı kalanlardan ol.
Esadullah ol, murtaza ol, Efendimize kardeş ol.
Oğlum, yol arkadaşın Hz. Ali Efendimiz olsun.

“Ne oldum
dememeli, ne
olacağım demeli.”
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Yunus YANAR
“Sevdiğiniz şeylerden
(Allah yolunda)
harcamadıkça “iyi”
ye eremezsiniz. Her
ne harcarsanız, Allah
onu hakkıyla bilir.”
Âl-i İmrân, 92.

14 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Sana en sevgilimiz olan Muhammed Mustafa
(s.a.v)’in Hadis-i Şerif-i ile nasihat vermek istedim.
Resulullah (s.a.v) şöyle buyuruyor:
“Bir hastalıktan dolayı yatağa düşmüş hiçbir kul
yoktur ki Cenabı Hak onu kıyamet günü günahlarından pak olarak diriltmesin.”
Senin de başına bir hastalık geldiği zaman sabırlı
olmanı nasihat ederim. Hastalık biz Müslümanlar için
fazilet kaynağıdır. Bunu böyle bilmeni ve devamlı sabırlı olmanı tavsiye ederim.
Allaha emanet ol.

“Tebessüm bedavadır,
vereni üzmez alanı
mutlu eder.”
Şems-i Tebrizi
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Necip Fazıl’ı OKU
“Allah, sizin ne
dış görünüşünüze
ne de mallarınıza
bakar. O, sadece
sizin kalplerinize
ve işlerinize bakar.”
Hadis-i Şerif

“Yaş kesen, baş keser.”

Ey Oğul!
Oku!
Necip Fazıl’ı Oku!
Her çağda gençlerin idolleri vardır. Gençleri
yönlendiren, bilinçlendiren insanlar vardır. İşte bizim
gençlik çağımızın mütefekkiri, hareket insanı, mücadele insanı da Necip Fazıl Kısakürek’tir.
Necip Fazıl’ın eserleri sana yön verecektir. Zor zamanda yazılan, asra ışık tutan bu eserleri oku. O’un
eserleri sana hareket kazandırır, seni bir mücadele
insanı yapar. O’nun cümleleri ile:
“Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! “
şuurunda bir gençlik...
“Kim var! “ diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert “ben varım! “ cevabını verici, her
ferdi “benim olmadığım yerde kimse yoktur! “ duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik...
Oğlum; sen varsan mücadele vardır, sen yoksan
senin için gerisi boştur!
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Mahiye PALAKOĞLU
“Hep birlikte Allah’ın
ipine (İslâm’a)
sımsıkı yapışın;
parçalanmayın...”
Â-i İmrân, 103.

14 Yaşında Oku
Sevgili torunum Berşan,
Allah’a layık kul, Habib’ine layık ümmet, anne ve
babana layık evlat ol. İnşallah hayatında hep başarılı
ve mutlu bir kişi olursun. Daim dürüst ol ki hayatta
girdiğin yollar seni güzelliklere ulaştırsın.
“İlim; insanlara, ekmek ve su kadar lazımdır.”
“Günahlar, imanı zayıflatır.”
“Her şey için kerem vardır. Kalbin keremi
Halık’ten razı olmak, kadere rıza göstermektir.”
“Kibir taşıyan kafada, akla rastlanmaz.”
“İnsana az bir mal yetişir. Çok mal kâfi gelmez.”
“Yalan söylemek, emniyeti giderir.”
“Hüsnü zannı olmayanın hayatı boş geçer.”
“Ayıplardan uzak arkadaş arayanlar arkadaşsız kalır.”
“İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan
veya küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir.”
Hayatta daimi mutluluklar, anneannen.

“Dünya gözü ile
bakan, yüzü; gönül
gözü ile bakan, özü
görür.”
Hz. Mevlana
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Necmettin Erbakan’ı OKU
“Allah’ın rızası,
anne ve babanın
rızasındadır. Allah’ın
öfkesi de anne
babanın öfkesindedir.”
Hadis-i Şerif

“İnsan yedisinde ne
ise, yetmişinde de
odur.”

Ey Oğul!
Oku!
Erbakan’ı Oku!
Tarihimize baktığımızda ismi altın harflerle yazılmış insanlar görürsün, bunlardan biri de Necmettin
Erbakan’dır. Erbakan, ülkemizin maddi-manevi kalkınmasında öncülük etmiştir. Erbakan, gençlik yıllarımızda bize yön veren, bilinçlendiren, hayatı, cihadı,
imanı öğretendir. Biz; dik durmayı, sabrı, mücadeleyi
ondan öğrendik.
Gelecekte başarılı olmak için Erbakan’ın hayatını
ve mücadelesini öğrenmeli, kendine dersler çıkarmalısın. Eğer ilim adamı olmayı düşünürsen; bir
ilim adamında olması gerekenleri, başarıyı O’ndan
öğrenebilirsin.
Sendeki bu merak ve birşeyler icat etme duygusu
seni bilim adamı yapacaktır. Allah’a güven ve çalış.
Vatanına milletine faydalı bilim adamı ol.
Eğer bir gün siyaset düşünürsen ki düşünmelisin,
O’nda Müslüman bir siyasetçinin özelliklerinin, mücadelesinin en güzel örneklerini bulursun. Özellikle
Siyonizm ile mücadeleyi O’ndan öğrenecek, mücadeleni buna göre şekillendireceksin.
Öğretmeni, önderi olmayan öncü olamaz. Öğretmenini, önderini iyi seç evlat.
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Hüseyin ŞEKER
“Hiçbir kimse yok
ki, ölümü Allah’ın
iznine bağlı
olmasın. (Ölüm),
belli bir süreye göre
yazılmıştır. Her kim,
dünya nimetini
isterse, kendisine
ondan veririz; kim
de ahiret sevabını
isterse, ona da
bundan veririz.
Biz şükredenleri
mükâfatlandıracağız.”
Âl-i İmrân, 145.

15 Yaşında Oku
Buluğ çağına geldiğin şu (güzel, sağlıklı ve ailenle
berabersin, inşaallah) günlerinde dinimizin direği olan
namaza başlamış olmanı temenni ederim. Unutma
hayat tarif edilirken “namazsız bir ezan ile ezansız bir
namaz”* arasındaki kısacık bir süredir diye tanımlanır. Kur’an ve namazdan alacağın manevi kuvvet ile
emin ol ki hayatın tüm zorluklarını aşabilesin.
“Emrolunduğu gibi dosdoğru ol” (Hûd, 112.)
Sevgi ve mutluluk dolu hayat dileği ile…
*Namazsız Ezan: Doğumundan kulağına ismin
okunurken söylenir. Ezansız Namaz: İnsanların cenaze namazı kılınırken ezan okunmadığını ifade eder.

“Dünyevi dostlar
ve rütbeler, kabir
kapısına kadardır.”
Bediüzzaman Said
Nursi
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Hasan el-Benna’yı OKU
“Üç dua var dır
ki, bunlar şüphe
siz kabul edilir:
Mazlumun duası,
misafirin duası ve
babanın evladına
duası.”
Hadis-i Şerif

“Altın eşik, gümüş
eşiğe muhtaç olur.”

Ey Oğul!
Oku!
Benna’yı Oku!
İslam dini ne Arap’ın ne Acem’in ne de Türk’ün
dini! Tenlerimizin rengi, kavmimiz, ülkemiz Müslüman olmanın şartı değil. Müslüman olan kişi milliyetçi düşüncelerini arkasına atmalı, kardeş olmalıdır.
Dünya haritasını eline aldığında farklı kıtalarda, ülkelerde Müslüman kardeşlerinin olduğunu göreceksin.
Müslümanların bazen üzerine ölü toprağı serpiliyor, uykuya dalıyorlar! Osmanlı tarih sahnesinden
çekildikten sonra Mısır’daki Müslümanlar da uykuya
dalmış, kulluğu unutmuşlardı. Allah Mısır’a bir uyarıcı, öğretmen, önder nasip etti. Mısır’daki kardeşlerimizi uyandıran, kardeşliği hatırlatan bir öğretmen;
Hasan el-Benna.
Hasan el-Benna, Mısır’da Cemaat-i İslami’yi kurarak Mısırlı Müslümanların bilinçlenmesini sağladı.
Kurduğu bu hareket Mısır’ın sınırını aşarak tüm
dünyaya yayıldı. Öyle ki ülkemize kadar ulaştı. Hasan
el-Benna’dan öğreneceğin, Cemaat-i İslami’den öğreneceğin çok şey var evlat.
Hasan el-Benna gençlere şöyle sesleniyor: “İmanınızı yenileyin ey gençler! Gaye ve hedefinizi belirleyin!
Sahip olacağınız ilk kuvvet imandır, bu imanın neticesi de vahdettir. Vahdetin sonucu da apaçık güçlü
bir zaferdir. İman edip kardeşler olunuz. Bundan
sonra da zaferin geleceğini bilin ve gözetleyin.”
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Şule ve Mustafa DEMİRKAYNAK
“Allah size yardım
ederse, artık size
üstün gelecek hiç
kimse yoktur. Eğer
sizi bırakıverirse,
ondan sonra size
kim yardım eder?
Müminler ancak
Allah’a güvenip
dayanmalıdırlar.”
Âl-i İmran, 160.

15 Yaşında Oku
Bu zarfı açıp bu mektubu okuduğunda ergenlik
dönemine girmiş hayata farklı bir açıdan bakmaya
başlamış olacaksın.
Sana belki tavsiye beklide bizim yaşamdan aldığımız tecrübemi dersin birkaç nasihat yazmak istiyorum.
Hayata her zaman gülen gözlerle bakmayı bil. Her
şeyin ama her şeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu
unutma. Ne yaparsan yap istikametinde rehber olarak
Kuran’ı Kerim’i tut ve şunu bil ki gençlik gitmeden
ve yaşlanmadan arkanı döndüğünde keşkelerin ve vah
vahların olmasın.

“Az nimeti az sanma,
kimden geldi ona
bak. Az günahı az
sanma, kime karşı
ona bak.”
Hacı Hasan Efendi
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Hacı Hasan Efendi’yi OKU
“Hiçbir baba,
çocuğuna, güzel
terbiyeden daha
üstün bir hediye
veremez.”
Hadis-i Şerif

“Çobansız koyunu
kurt kapar.”

Ey Oğul!
Oku!
Hacı Hasan Efendiyi Oku!
Şeytan asırlardır insanlığın cehenneme gitmesi
için mücadele ediyor. Öyle ki bizlere kulluğun zor
olduğunu, bunu başaran insanların olmadığını sürekli
üfleyip duruyor. İşte şeytan ile bu mücadeleyi kazanan, bu çağda İslam’ı en güzel şekilde yaşayan güzel
bir örnek; Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.).
Hacı Hasan Efendi, kendini çağın virüslerinden
korumuş, Müslümanları uyandıran, sufi hayatın
en güzel örneklerinden. Öyle ki sadece seccadesine
oturup teşbih çekmeyen, ülkemizin kurtuluşu için
mücadele eden örnek bir mürşid-i kamil’dir. Geceleri
abid, gündüzleri mücahit insan Erbakan ile siyasi
mücadelede omuz omuza çalışmıştır.
Hacı Hasan Efendi’de; Kur’an ve Sünnet’i anlaman ve yaşaman için en güzel örnekleri bulursun.
Hayatı istikamet çizgisinde devam ettirebilmek
için yaşadığın çağda Hacı Hasan Efendi gibi bir
mürşidi kamil bul ve bendesi ol. Gündüzleri mücahid
olabilmek için geceleri abid olarak geçirmene yardımcı olacak bir mürşidi kamile öğrenci ol.
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Necattin KAYA
“Allah yolunda
öldürülenleri sakın
ölü sanmayın. Bilakis
onlar diridirler;
Rableri yanında
rızıklara mazhar
olmaktadırlar.”
Âl-i İmrân, 169.

15 Yaşında Oku
Hayatta değiştirebileceğin şeyler için KUVVET,
Değiştiremeyeceğin şeyler için SABIR,
Her ikisi arasındaki farkı anlaya bilmen için SAĞLIK diliyorum.
Allah’ın (c.c.) yanında en değerli insan kötülüğe
iyilikle cevap veren insandır.
Sen sen ol bu nasihatlerimi kulağına küpe et ve aklından çıkarma.

“Yeni bir ulusun
inşası kadınla başlar.
Çünkü, anne çocuğun
ilk öğretmenidir.
Onun çocuğa
verdiği mesajı, çocuk
dünyaya verir.”
Malcolm X
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Mahmut Sami Efendi’yi OKU
“Sizin en
hayırlılarınız,
hanımlarına
karşı en iyi
davrananlarınızdır.”
Hadis-i Şerif

“İyilik et, denize at,
balık bilmezse Hâlik
bilir.”

Ey Oğul!
Oku!
Mahmut Sami Efendiyi Oku!
Ülkemizin manevi dinamiklerinden biri olan
Mahmut Sami Ramazanoğlu (k.s.) İslam’ın çağımızda
yaşam örneğinin en güzellerinden biridir. Adeta yaşayan Kur’an ve Sünnettir. Ruhunun olgunlaşması için
manevi önderlerimizden ruhunu beslemelisin. Aklını
bilgi ile doldurduğun gibi ruhunu da maneviyat ile
doldurmalısın. Manevi doktorlarımız, öğretmenlerimiz mürşidi kâmillerdir. Bir mürşidi kâmil olan
Mahmut Sami Efendi maneviyat yolculuğunda sana
rehber olacaktır.
Mahmut Sami Efendininin birçok eserleri var, bu
eserleri oku ve istifade et.
Hayırlı arkadaş kişinin kendi nefsinden iyidir.
Onu iyiliğe, güzelliğe, hayra sevk eder. Kötülüklerden
alı koyar. Bu sebeple kendi nefsinden iyi bir arkadaş
bul, dost bul. Bu dost Mahmut Sami Efendi gibi
bir Allah dostu olursa dünyada da ahirette de yüzün
güler.
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İsmet ONAÇ

15 Yaşında Oku

“Her canlı ölümü
tadacaktır. Ve
ancak kıyamet
günü yaptıklarınızın
karşılığı size
tastamam
verilecektir. Kim
cehennemden
uzaklaştırılıp cennete
konursa o, gerçekten
kurtuluşa ermiştir.
Bu dünya hayatı ise
aldatma metâından
başka bir şey
değildir.”
Âl-i İmrân, 185.

Sevgili Berşan,
Allah, gençliğini Allah’a itaat yolunda zenginleştiren genci sever. Senden temennim, gençliğini Allah
yolunda kullanmandır. Hepimiz genç olduk. Belki
hatalarımızla yanlışlara saptık. Belki yaptığımız işlerle
övgüler kazandık. Ama sen tüm gençliğini Allah yolundan sapmadan bitir.
Amel edeceğin kadar ilim öğren, yani lüzumsuz
bilgi peşinde koşma. Koşma ki Allah yolundan hiçbir
zaman sapma.
Servete, bilgiye, varlığa, sağlığa sakın güvenme.
Kimseyi incitme ve çalış.
Ölümü hiçbir an unutma ve ondan korkma. Hayırlılar için ölüm üstün mükâfattır.
Kısaca, gençliğini hayırlı işler peşinde, imanla, ibadetle bitirmen temennisi ile…

“Gözümün gördüğü
hiçbir şeyden
korkmam.”
Hz. Hamza
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Mehmet Zahit Kotku’yu OKU
“Küçüklerimize
merhamet etmeyen,
büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden
değildir.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Oku!
Mehmet Zahit Efendiyi Oku!
Tasavvufun kapalı kapılar ardında tekkede yaşamak olmadığını gösteren bir mürşidi kamil olan
Mehmet Zahid Kotku (k.s.) rehberin olsun, önderi
olsun. Mehmet Zahid Kotku, Müslümanların siyaset
sahnesine girmesine vesile olarak İslami harekete
farklı bir soluk getirmiştir.
Gece zahid, gündüz mücahidin nasıl olunacağını
Mehmet Zahid Kotku’nun hayatında bulabilirsin.
Zor zamanda konuşarak, kitaplar yazarak insan
yetiştiren bu güzel insanınn manevi eğitim okulunda
kendine bir sıra bul ve otur. Üstadın yazdığı kitaplar
ile aklını doldur.
Evliyanın ebedi aleme göç edeni kınından çıkan
kılıç gibi daha keskindir. Vefat etmiş olsada sen maneviyat kanatlarının altına gir ve ruhunu zenginleştir,
nefsini terbiye et. Nefsini adam etmeyen ne kendine
yar olur ne de insanlığa...

“Rüzgâr eken, fırtına
biçer.”
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Hüseyin DURMAZ
“Allah size, mutlaka
emanetleri ehli
olanlara vermenizi
ve insanlar arasında
hükmettiğiniz
zaman adaletle
hükmetmenizi
emreder. Allah size
ne kadar güzel
öğütler veriyor!
Şüphesiz Allah her
şeyi işitici, her şeyi
görücüdür.”
Nisâ, 58.

15 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Önce Allah’ın emirlerini tutarak, yasaklarından
kaçarak, salih amelli, ihlaslı, samimi bir kul ol. Resulünün (s.a.v) sünnetine uyarak ona layık bir ümmet
ol. Annene ve babana itaatkâr bir evlat ol. İnsanlara
karşı alçak gönüllü ve mütevazı ol. Her şeyi güzellikle
yap, güzellikle iste; biriyle dargın olduğun zaman önce
sen affet ki Allah da seni affetsin.
İbadet konusunda hiçbir şekilde taviz verme, arkadaşını iyi seç, edep ve erkâna riayet et. Doğruluktan
hiçbir zaman ayrılma.
Cenabı Hakk; ilim, irfan sahibi; vatanına, milletine Kuran ve İslam yolunda daim eylesin.

“Hiç hata yapmayan
insan, hiçbir şey
yapmayan insandır.”
Yunus Emre
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Yusuf Ol Berşan’ım
“Cebrâil, bana komşu
hakkında o kadar çok
tavsiyede bulundu
ki; ben (Allah Teâlâ)
komşuyu komşuya
mirasçı kılacak
zannettim.”
Hadis-i Şerif

Ey oğul!
Ol!
Yusuf Ol Berşan’ım,
Dünya hayatının zifiri karanlık kuyularına düşme oğul! Dünya hayatı seni aldatmasın, kuyuculardan uzak dur. Şeytanın karanlık yoluna uzak, Hz.
Muhammed’in (a.) aydınlık yoluna yakın ol.
Hayat imtihandır, imtihanın en çetini de hemcinsi
ile olan imtihandır. Yusuf’un (a.) imtihanı ve bu konuda verdiği mücadele sana rehber olsun. Haya perdeni yırtma, hemcinslerine karşı dikkatli ol, harama
giden yollardan uzak dur, Allah’tan kork!
Allah’ın verdiği yüz ve beden güzelliğini O’nun
rızasına uygun kullan. Haramda ölüm, helalde hayat
vardır.
Yol arkadaşın hayaya sahip çık!
Müslüman kardeşlerin seni zulüm kuyularına attığında sen Yusuf kal, şefkat göster.
Önüne konan devlet hazineleri seni değiştirmesin,
Yusuf kal!

“Ana gibi yâr, Bağdat
gibi diyar olmaz.”
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Mehmet KAYA

15 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,

“Kim bir kötülük
yapar yahut nefsine
zulmeder de sonra
Allah’tan mağfiret
dilerse, Allah’ı
çok yarlığayıcı ve
esirgeyici bulacaktır.”
Nisâ, 110.

İslam doğdun, İslam yaşa, İslam öl!
İslam’dan ismini sildirme kuzum
Oyun için gelmemişiz cihana
Vaktini boş yere doldurma kuzum.
Işıklı yol, hizmet eyle akılla
Öğretmenin tebeşirini kokla
Âlim sözü devam eyle okula
Cahilin sözüne aldırma kuzum.
Muhtacız biz aydın başlara
Rabbin varken sakın tapma taşlara
Yerde canlı saygı göster kuşlara
Sakın karıncayı dahi öldürme kuzum.
Oğlan kızın vefa vermez mezarda
Bir fatiha okurlarsa nazarda
Tüysüz deri para etmez pazarda
Postun, cambazlara deldirme kuzum.

“Nimet içinde iken
dostluktan söz açıp,
kardeşim diyeni
dost sanma. Dost,
dostunun elini onun
perişanlığında,
çaresizliğinde tutan
kimsedir.”
Şadi Şirazi
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Musa Ol Berşan’ım
“Her insan hata eder.
Hata işleyenlerin
en hayırlıları tevbe
edenlerdir.”
Hadis-i Şerif

“İğneyi kendine,
çuvaldızı başkasına
batır.”

Ey Oğul!
Ol!
Musa Ol Berşan’ım,
Rabbimiz bize Peygamberlerinin hayatını anlatarak örnek almamızı istemiştir. Bunlardan ulul azim
peygamberin hayatını Kur’an’ı Kerim ve hadislerden
okursan kendine çok dersler çıkarırsın. İsrail oğullarını tevhid inancı üzerinde tutmak için çabasını,
Firavun ile mücadelesini oku.
Firavun bir figürdür ve her çağın firavunu vardır,
gizli gizli her şeyin kendilerinden olduğunu iddia
edenler göreceksin. O günün Firavunu gibi zalimleri
bugünde görebilirisin. Sana düşen her zemin ve şartta
hakkı söylemen, imkan bulduğunda kendini firavun
zannedenlere hakkı tebliğ etmendir.
Zamanla yaşadığın toplumun İslam’dan uzaklaştığını, ahlaki yapının çöktüğünü göreceksin. Musa (a.)
gibi azimle toplumun düzelmesi, Allah’a kul olması
için canla başla çalışmalısın. Bu tebliğe en yakınından
başla, halka halka tebliğini genişlet.
Musa (a.) gibi sözün yumuşak ve latif, dinini tebliğde azimli ve cesur olasın.
Oğlum, yol arkadaşın Musa olsun.
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Hidayet KURTCEPHE
“Allah kötü sözün
açıkça söylenmesini
sevmez; ancak
haksızlığa uğrayan
başka. Allah her şeyi
işitici ve bilicidir.”
Nisâ, 148.

15 Yaşında Oku
Canım, canımsın benim, güzel gözlü oğlum. Rabbim seni bana verdiği için çok şanslıyım. Bir tanem
Allah ömür verdiği sürece hep yanında olacağım. Sen
benim biriciğimsin, canımın bir parçasısın, aşkımsın,
güzel oğlum. Temennim Allah’a layık bir kul, Habibine layık bir ümmet, örnek bir insan olmandır.
Yavrucuğum, gözümün nuru, Allah dostlarını örnek alman ve onların yanında olmanı istiyorum. Her
ne olursa olsun doğru söylemeni ve dosdoğru olmanı
istiyorum. Aşkım, ciğer parem seni çok seviyorum.
Seni her zaman sevecek olan annen…

“Eğer kendini
başkalarıyla kıyaslar
durursan ya mutuz
olursun ya da kendini
beğenmiş olursun.
Çünkü senden daha
iyi ya da daha kötü
durumda birileri
olacaktır.”
Şeyh Edebali
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Harun Ol Berşan’ım
“Mü’minin başka hiç
kimsede bulunmayan
ilginç bir hâli vardır;
onun her işi hayırdır.
Eğer bir genişliğe
(nimete) kavuşursa,
şükreder ve bu onun
için bir hayır olur.
Eğer bir darlığa
(musibete) uğrarsa,
sabreder ve bu da
onun için bir hayır
olur.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Ol!
Harun Ol Berşan’ım
Hayatını rehbersiz, öndersiz yaşama. Ya önder ol ya
da bir öndere tabi ol. Mücadele tek başına olmaz, bir
cemaat ile yapılır. Yalnız kalanı kurt kapar!
Bu dünya yoldaki handır, gelip geçiyoruz. Yol tek
başına yürünmez, yol arkadaşı gerek, kendine bir yol
arkadaşı seç, yolda yol arkadaşının tutan eli gören gözü
ol. Sakın yol arkadaşını yolda koma.
Yolcu yolunda gerek, yolcu yolda gerek, dost zorda
gerek.
Hak yolunda yürüyen bir önder bulduğunda Harun Peygamber’in (a.) Musa Peygambere (a.) yardımcı
olduğu gibi sen de yardımcı ol. Sen Allah’ın dini için
çalışanlara yardımcı olursan Allah’ta sana yardım eder,
gören gözün, tutan elin olur. Yardım eden yardım bulur.
Yoldaşına yardımı; yola yardım olarak gören olasın.

“Üzüm üzüme baka
baka kararır.”
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Nurhayat PALAKOĞLU

15 Yaşında Oku
Sevgili torunum Berşan;

“Allah’ın size olan
nimetini, “Duyduk
ve kabul ettik”
dediğiniz zaman sizi
bununla bağladığı
(O’na verdiğiniz)
sözü hatırlayın ve
Allah’tan korkun.
Şüphesiz Allah,
kalblerin içindekini
bilmektedir.”
Mâide, 7.

Allah’tan öncelikle hayırlı bir evlat olmanı, büyüklerine saygıda, küçüklerine sevgide kusur etmemeni,
anne ve babana daima hürmet, sevgi, saygı göstermeni
dilerim. Baban gibi doğru, dürüst, saygılı ol ve her zaman onların öğüt ve nasihatlerini tut.
Gizli ve aşikâr her yerde Allah’tan korksunlar.
Az yesinler, az konuşsunlar, az uyusunlar.
Avamın arasına az karışsınlar
Tüm masiyet ve kötülüklerden uzak dursunlar
Daima şehvetlerden kaçınsınlar.
İnsanların elindekilerden ümitlerini kessinler
Tüm kötü sıfatlardan uzak dursunlar.
Övülen sıfatlarla süslensinler.
Şiir ve Şarkı(günaha götüren)dinlemekten kaçınsınlar.
Farklı bir görüşle, kendini cemaatten ayırmasınlar.
Açlıktan ölseler dahi, şüpheli hiçbir lokma yemesinler. (Şeyh Hamidi Veli)

“Bir kişi, Allah’tan
başka kimseye
ihtiyacı olmadığına
inanırsa; Allah
da onu başkasına
muhtaç etmez.”
Şems-i Tebrizi
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İbrahim Ol Berşan’ım
“Bizi aldatan bizden
değildir.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Ol!
İbrahim Ol Berşan’ım,
Şeytan ve insan şeytanları ile tevhid mücadelemiz
dün vardı, bugün devam ediyor, yarın da olacak. Tevhid mücadelesinin en önemli isimlerinden Hz. İbrahim Peygamberimiz (a.) yaşamın boyunca bu mücadelede rehber olacaktır. O’nun verdiği tevhid mücadelesi,
hanif anlayışı doğru bir itikat üzerinde kalmana, çağın
nemrutlarına karşı mücadelende ışığın olacaktır.
Dostluğun en güzel örneklerini Hz. İbrahim’de (a.)
bulacaksın. Dost olabilmek, dost bulabilmek ve dost
kalabilmek için Hz. İbrahim’in (a.) hayatını Peygamberler tarihi eserlerinden detaylıca oku. Okuduklarını
hayatına tatbik ettiğinde iyi bir dost olacaksın ve iyi
dostların olacaksın. En güzel dostluk ise Allah’ın dostluğunu kazanmaktır, halîlullah olmaktır.
Dost; dostuna ikramdan bulunandır. İbrahim’de
(a.) ikramı ve ikramın zarafetini bulacaksın. İbrahim
(a.) gibi dostuna elinde bulunanın en güzelini ikram
et, dostunu ağırla.
Yolun dostun yolu ola, yol arkadaşın dost ola.

“İşleyen demir pas
tutmaz.”
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Samet ŞİMŞEK

15 Yaşında Oku

“Ey iman edenler!
Allah için hakkı
ayakta tutan,
adaletle şahitlik
eden kimseler
olun. Bir topluluğa
duyduğunuz kin, sizi
âdil davranmamaya
itmesin. Adaletli olun;
bu, Allah korkusuna
daha çok yakışan (bir
davranış) tır. Allah’a
isyandan sakının.
Allah yaptıklarınızı
hakkıyle bilmektedir”
Mâide, 8.

Ben sana, 15 yaşından sonra sürekli okumak ve yaşamına uyarlaman dileğiyle, nasihatlerin en güzeli olan
Lokman‘ın (a.) oğluna nasihatlerini bildiren Lokman
suresi 13-19. ayeti kerimlerini (Allah’ın sözlerini) tavsiye ediyorum. İnşallah ezberler ve kulaklarına küpe
yaparsın, manevi küpe.
Birazını buraya yazıyorum sen tamamını öğrenirsin. “Oğulcuğum, namazı dost doğru kıl, iyiliği emret,
kötülükten vaz geçirmeye çalış ve başına gelene sabret.
Çünkü bunlar yapılması gereken işlerdir.” (Lokman
suresi 17)
Ayrıca bu mutlu gününde, önce geçmiş olsun der
tebrik ederim ve bundan sonraki yaşamında ailenle
birlikte sağlık, mutluluk hizmet ve başarılar dolu bir
hayat dilerim.
Selam ve dua ile…

“Gönül kendine
benzeyen gönle akar.”
Hz. Ali
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İsmail Ol Berşan’ım
“Söz taşıyan,
(cezalarını çekmeden
ya da affedilmedikçe)
cennete giremez.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Ol!
İsmail Ol Berşan’ım.
Allah’a ve Resulüne itaatte, sadakatte İsmail (a.)
gibi ol. Allah’ın buyrukları karşısında boynunu eğ.
Rabbimizin Kur’an’da anlattığı İsmail Peygamberimizi iyi öğren, kendine dersler çıkar ve nefsinde uygula.
İsmail (a.) gibi ati ol, nefsine ve şeytana uyup asi olma.
İsmail Peygamberimizden (a.) sadakati öğrenmenin yanı sıra şeytan ile nasıl mücadele edileceğini, sana
fısıldaması ile nasıl mücadele edeceğini de öğrenirsin.
Bugünden tezi yok şeytanını taşla! Taşla ki hakka giden
yolun açılsın, sıratı müstakim üzere bir hayat süresin.
Oğlum, can bedende olduğu sürece şeytan ve nefsin ile
mücadelen devam edecek. Bilki şeytan ile mücadelen
bitti ise ya sen ölmüşündür ya da kıyamet kopmuştur.
Ya İsmail (a.) gibi kurban ol ya da ismailini kurban
et. Ya kenidini davana ada ya da en sevdiklerini Allah
yolunda kurban et. Bilki Allah’tan fazla sevdiğin her
şeyi kurban etmelisin. Bunlar senin ahiret hayatının
önünde birer engeldir. Hiç birşeyi Allah ve Resulünden fazla sevme.

“Hayvanlar koklaşa
koklaşa, insanlar
konuşa konuşa
anlaşır.”
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Halit BAKAY
“Ey iman edenler!
Allah’tan korkun.
O’na yaklaşmaya yol
arayın ve yolunda
cihad edin ki
kurtuluşa eresiniz. .”
Mâide, 35.

15 Yaşında Oku
Bu mektubu 15 yaşında okumanı istiyoruz. Çünkü insanlar büyüdükleri zaman anlıyorlar her şeyi.
Şu an o yaşlarda değilsin daha çocuksun belki ailenin
söyledikleri nasihatler sana saçma gelebilir. Kesinlikle
saçma değil. İnsanlar büyüdükçe olgunlaşır, belki sen
bu mektuplarla olgunlaşacaksın. Okuduğun zaman
hissedeceksin hayatın zorluklarını.
Bu dünyanın yalancı olduğu, öbür dünyanın gerçekçi olduğunu unutma! Fazla özenme bu dünyaya.
Hedeflerin, düşüncelerin Allah’a, öbür dünyaya yönelik olsun. Sevdiklerinin kalbini kırma, büyüklenme,
küçüklerine şefkat göster, büyüklerine saygıda kusur
etme. Bizi yaratan Rabbimize şükret. Anne ve babanın sözlerini iyi dinle, dinle ki onları anla, onlar her
zaman senin iyeliğini ister.
Satırlarıma son verirken bir kez daha hatırlatmak
istiyorum. Önce kalbin iman dolsun, dolsun ki seni
şaşırtmasın kötü insanlar. İnsanda iman korkusu olursa iyilikten ödün vermez.

“Bahçıvan, bir gül için
bin dikene su verir.”
Abdülhakim Arvasi
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Yol Arkadaşın Sabır Olsun
“İşçiye ücretini,
(alnının) teri
kurumadan veriniz.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Sabırlı Ol!
Yol Arkadaşın Sabır Olsun.
Hayat; nimetlerle olduğu kadar zorluklarla da geçer. Nimete şükretmek, zorluklara sabretmek gerekir.
Nefsine, şeytana ve şeytanın önüne çıkaracakları zorluklara karşı sabret. Sabır; köşene çekilip başına gelene
razı olmak değildir. Sabır; zorluğu aşmak için mücadele etmektir.
Hayatın zorlukları senin pişmene, olgunlaşmana
vesile olur. Sabır ile aştığın her zorluk sana bir tecrübe
kazandırır, seni geliştirir.
Ne zaman Rabbinden bir dileğin olsa, yardıma ihtiyaç duysan sabır ve namz ile Allah’tan yardım dilemelisin.
Sabır, savaş, zafer. Adım Müslüman.

“İki dinle bir söyle.”
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Hüseyin Emre AKTAŞ

15 Yaşında Oku

“Sizin dostunuz
(veliniz) ancak
Allah’tır, Resulüdür,
iman edenlerdir;
onlar ki Allah’ın
emirlerine boyun
eğerek namazı kılar,
zekâtı verirler.
Kim Allah’ı, Resûlünü
ve iman edenleri dost
edinirse (bilsin ki)
üstün gelecek olanlar
şüphesiz Allah’ın
tarafını tutanlardır.”
Mâide, 55-56..

Yaş 15, Emevi Halifelerinden Ömer b Abdülaziz’in
hayatını okumanı, ADALETİ öğrenmeni,
Yaş 16, dört büyük halifelerden Hz. Ömer’in (r.a.)
devlet reisliğinden bir yönünü hayatına almanı, HOŞGÖRÜYÜ,
Yaş 17, Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit
Hanı okuyarak İSRAF’TAN kaçınmanı,
Yaş 18, Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit
Hanı okuyarak dürüst ve ilkeli SİYASET adına dersler
almanı,
Yaş 19, asla ve asla kindar olmamanı, dışlayıcı değil kucaklayıcı olmanı, hangi mezhep hangi mesnet
hangi ırk ve renkten olursa olsun insanları sevmeni,
Yaş 20, cömertlikten ödün vermemeni verdiğin ve
yaptığın her kuruş sadakanın sana misliyle tecelli edeceğini bilmeni isterim.
Selam, sevgi hürmet ve muhabbetle…

“Allah, dinini düzelten
kişinin dünyasını da
düzeltir.”
Hz. Ali
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Yol Arkadaşın Şükür Olsun
“Bir müslümanın
diktiği ağaçtan veya
ektiği ekinden insan,
hayvan ve kuşların
yedikleri şeyler, o
müslüman için birer
sadakadır.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Şükreden Ol!
Yol Arkadaşın Şükür Olsun.
Sana bu beden nimetini veren, sağlıkla yaşatan, biribirinden güzel dünya nimeti veren Allah’a karşı şükreden ol. Seni İslam toplumunda dünyaya getiren, İslam nimeti ile şereflendiren Rabbimize karşı şükreden
ol. Şükreden bir kul olmak erdemdir. Şükür, nimeti
artırır. Rabbine karşı her zaman müteşekkir ol.
İnsanların sana yaptığı iyilikleri teşekkürsüz bırakma. Sağlıklı dostluklar kurmak için iyiliği takdir etmen
ve teşekkür etmen gerekir. Sen nasıl takdir edilmeyi
bekliyorsan diğer insanlar da beklerler.
Allah’a teşekkür edemeyenler kula teşekkür edemezler.

“Vakit nakittir.”
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Ramiz AĞCA
“Sizi bir çamurdan
yaratan, sonra ölüm
zamanını takdir
eden ancak O’dur.
Bir de O’nun katında
muayyen bir ecel
(kıyamet günü)
vardır. Siz hâla şüphe
ediyorsunuz.
O, göklerde ve yerde
tek Allah’tır. Gizlinizi,
açığınızı bilir. (Hayır
ve şerden) ne
kazanacağınızı da
bilir.”
En’âm, 2-3.

15 Yaşında Oku
Sevme ve sevilmeyi iyi öğren. İnsanları sev,
Allah’ın bize gösterdiği yoldan ayrılma. Gizli ve aşikâr
her yerde Allah’tan kork. Dibi görünmeyen gölden,
sonu olmayan yoldan, tekin olmayan insandan uzak
dur. Hayat’ın boyunca mutlu, huzurlu ve sağlıklı olman dileği ile.

“Evvela kendi nefsine
sonra insanlara
nasihat et.”
Hz. Ali
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Yol Arkadaşın Namaz Olsun
“Allah sizin
bedenlerinize ve
yüzlerinize değil
kalplerinize bakar.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Namazı Kıl!
Yol Arkadaşın Namaz Olsun.
Allah bize her an kendisi ile olduğumuzu hissedeceğimiz, kendisi ile konuşma imkânı sunan bir ibadet
olarak namazı verdi. Peygamber Efendimizin gözümün nuru dediği bu ibadet, namaz. Bizi bütün kötülüklerden koruyacak olan namaz. Günde beş defa
miraca çıktığımız namaz.
Oğlum, hayatında namaz varsa istikamet vardır,
şuur vardır. Hayatından namazı çıkarırsan yavaş yavaş
ahlakının bozulduğunu, adım adım cehenneme yaklaştığını görürsün. Namaz dinin direğidir, iman kaleni
ayakta tutar. Direği yıkma ki ayakta kalasın, ebedi yaşayacağımız cennete kavuşasın.
İslam cemaat dinidir, tek başına yaşanamaz. Namazını cemaatle kıl, camide kıl. Özellikle sabah namazına
camiye devam et, sabahın bereketinden istifade et.
Namazını dosdoğru kıl, zayi etme. Rabbinin huzurunda olduğunu bilerek kıyam et, rukuya eğil, secdeye
kapan. Rabbin ile konuştuğunu unutma. Okuduklarının anlamı bil.
Yol arkadaşın secdeler olsun.

“Acele ile menzil
alınmaz.”
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Vahdettin ALTUN
18 Yaşında Oku
Sevgili Berşan;
Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük nimet; akıl
ve sağlıkla birlikte imandır, İslam’dır.
Dünya ve ahiret saadeti İslam’dadır. Dünyada en
rahat ve huzurlu insan Müslümandır, ahrette de öyle
olacaktır.

“Eğer Allah seni bir
zarara uğratırsa, onu
kendisinden başka
giderecek yoktur. Ve
eğer sana bir hayır
verirse, (bunu da
geri alacak yoktur).
Şüphesiz O herşeye
kadirdir. ”
En’âm, 17.

Müslümanın hayatını Kur’an ve sünnete göre
tanzim edeceğini biliyoruz. Allah’ın emirlerini emir,
yasaklarını yasak biliyoruz. Hiç bir emir ve yasak
(kimden gelirse gelsin) bunların önüne geçemez. Peygamber Efendimiz örnek alınacak tek rehberdir.
Üniversiteye adım attığın şu günlerde bu temel
esaslar dikkate alınarak, tecrübe ile sabit olan birkaç
noktayı vurgulamak istiyorum.
Sevgili Berşan;
- İslamsız saadet olmaz, İslam’dan ayrılma,
- Allah insanlara hak ile batılı, faydalı ile zararlıyı,
hayır ile şerri, adalet ile zulmü, güzel ile çirkini ayırt
edecek bir meleke vermiştir. Buna şuur diyoruz, şuurlu ol.
- Hakkı üstün tutmayı; iyi, faydalı, güzel ve hayır
olanın hakim olması (nefsimizde ve toplumda) için
çalışmaya; batılın, şerrin, kötünün, çirkinin ve zulmün yok olmasını gayret göstermeye Cihad diyoruz,
Allah seni mücahit eylesin.

“Kur’an edebiyat
değil, hayattır;
dolayısıyla O’na bir
düşünce tarzı değil,
bir yaşam tarzı
olarak bakılmalıdır.”
Aliya İzzetbegoviç

82

N A S İ H AT N A M E

Yol Arkadaşın Tevazu Olsun
“Güneş batıdan
doğmazdan önce kim
tevbe ederse Allah
onun evbesini kabul
eder.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Tevazulu Ol!
Yol Arkadaşın Tevazu Olsun.
Şeytanın en büyük özelliği kibirli olmasıdır. Bu
özelliğini sürekli insana aktarmaya çalışır. Can bedende olduğu sürece şeytanla ve kibirle mücadelen devam
edecek. Şeytanın bu tuzağına düşmemen için tevazu
sahibi olmalısın. Hayatın her aşamasında mütevazılığı
elden bırakmamalısın.
Yol arkadaşın tevazuya sahip çık!

“Bin nasihatten bir
musibet yeğdir.”
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Sevgili Berşan;
Dikkat edersen, bu işler tek başına olmaz. Nefsimizde güzel şeylerin olması için bir gayrete, sabırlı ve
azimli olmaya ihtiyaç vardır. Toplumda ise hakkın
hâkim olması için taraftarının çok olması ve mücadeleye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla mücadele adamı olmaya, bir teşkilata, cemaate, vakıf, dernek v.b. gerek duyulur. İslam cemaat dinidir. Cihad, cemaatle yapılır.
- Önce bir teşkilata katıl. Teşkilattan uzak olmak,
sürüden ayrılan kuzunun haline benzer.

“Dünya hayatı bir
oyun ve eğlenceden
başka bir şey değildir.
Müttakî olanlar
için ahiret yurdu
muhakkak ki daha
hayırlıdır. Hâla
akıl erdiremiyor
musunuz?”
En’âm, 32.

- Teşkilatta görev al, bu vazifeyi seve seve yerine
getirmeye çalış. Teşkilat insanı uyanık tutar, beşeri sistemlere karşı aşı yapar, ibadet olarak zinde tutar, hakla
meşgul olursun. Unutma ki hak ile uğraşmayanı batıl
istila eder.
- Çalışmalarında ölçün İslam olsun. Ölçüsü İslam
olan daima gelişir, ölçüyü şaşıran daima değişir.
- Allah’ın rızasını önde tut. Yaptığın bütün işlerde
“Allah beni görüyor” anlayışından ayrılma. İhlâslı ve
ihsan sahibi ol.
- Toplum içinde uyumlu, yumuşak, güler yüzlü ol.
Zaten vazifemiz güzel ahlaklı olmamız değil mi?
- Cömert ve fedakâr ol. Unutma ki herkes İslam
adına gösterdiği cömertlik, yaptığı fedakârlık kadar
derecede olacaktır.
- Daima Allah’ın Resulünü ve Müslümanları dost
edin. Bil ki Allah da Müslümanların dostudur. Dostun Allah olursa bütün dünya düşmanın olsa ne yazar.
Allah yar ve yardımcın olsun…

“Dünyada menfaat
için sevgi gösterisinde
bulunan insanlar
kadar alçağı yoktur.”
Şeyh Şamil
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Yol Arkadaşın Cömertlik Olsun
“Adem oğlunun bir
vadi dolusu altını
olsa bir vadi daha
ister, onun ağzını
topraktan başka
bir şey doldurmaz.
Allah tevbe edenin
tevbesini kabul eder.”
Hadis-i Şerif

Ey Oğul!
Cömert Ol!
Yol Arkadaşın Cömertlik Olsun.
Paylaşmak; en asil duygulardan biridir. Paylaşmak,
insana huzur verir. Malını ihtiyaç sahibi ile paylaş, bilgini paylaş, zamanını paylaş, şefkatini paylaş, sevgini
paylaş. Cömert ol :)
Sahip olduğun malı mülkü gönlüne yazma ki cömert olasın, insanlarla paylaşasın. Bunların dünyada
kalacağını bil ve ahirete göçmeden önce dağıt. Allah
bu sahip olduklarını cennete götürmen için vermedi,
dünyada rızasına uygun olarak kullanmak için verdi.
O halde dağıt ve Allah’ın huzuruna öyle çık. Yoksa sorarlar bir gün, “mal sahibi mülk sahibi hani bunun
ilk sahibi” diye.
Yol arkadaşın cömertliğe sahip çık!

“Bugünün işini yarına
bırakma.”
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Şeref KAYA
“Rabbinizden size
indirilene (Kur’an’a)
uyun. O’nu bırakıp
da başka dostların
peşlerinden gitmeyin.
Ne kadar da az öğüt
alıyorsunuz!”
A’râf, 3.

16 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Hayatta olduğun sürece kimsenin hakkında kötü
düşünme ve önyargılı davranma.
Hayat öyle bir yol ki, yolu bilene çok kolay, bilmeyene çok zor.
Hayatında başarılar.
Sevgilerimle…

“Bir yerde çok
problem varsa o
yerde şafak sökmek
üzeredir. Karanlığın
en yoğun olduğu
yere güneş doğar,
o yüzden istikbal
yakındır.”
Aliya İzzetbegoviç
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“Müslüman,
elinden ve dilinden
Müslümanların emin
olduğu kişidir.”
Hadis-i Şerif

Hz. Ali Efendimizin oğlu
Hasan’a nasihati
1- En büyük zenginlik, akıl.
2- En koyu fakirlik, ahmaklık.
3- En yaman yalnızlık, böbürlenmek.
4- En değerli âlîcenâplık, güzel ahlâktır.
Diğer dört şey ise:
1- Ahmakla dostluktan sakın, çünkü o sana faydalı
olmak isterken zarar verir.
2- Yalancıyla dost olma. Zîrâ o, senden uzak duranı
sana yaklaştırır, yakınını da senden uzaklaştırır.
3- Cimriyle de dostluk kurma, zîrâ ihtiyaç duyduğun şeyi senden uzaklaştırır.
4- Fâcirle de dost olma, çünkü seni ucuza satıverir.

“Sanat altın
bileziktir.”
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Recep ŞAHİN, Aynur ŞAHİN,
Naziye ŞAHİN
16 Yaşında Oku
Halil İbrahim Hazretlerinin adeti olan sünnet fiilini gerçekleştirmenden dolayı seni ve aileni tebrik
ederim.
Seni ve hepimizi yaratan yüce Rabbimiz her şeyde
temizliği, güzelliği ve hayırlı olanı sever. Senin hayatında bu doğrultuda olsun!
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“Ey Adem oğulları!
Size ayıp yerlerinizi
örtecek giysi,
süslenecek elbise
yarattık. Takvâ
elbisesi... İşte o
daha hayırlıdır.
Bunlar Allah’ın
âyetlerindendir. Belki
düşünüp öğüt alırlar
(diye onları indirdi).”
A’râf, 26.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber
Efendimiz (a.s.) Allah’ın doğru yolunda gitmiş. Nefis
düşmanın ve yaratılmışların şerrinden daima Rabbine
sığınmış, sen de daima Allah’a sığınan mağfur birisi
olasın!
Dünya ve ahiret hazinelerinin anahtarlarının senin elinde olmasını ister misin, sevgili Berşan? “Tabi’
ki!” diyeceksin belki. Bu anahtar Kuran‘ı Kerim’dir.
Yüzünden ve mealinden okuyup anlamak ve yaşamak
sana cennetler kazandırır inşallah.
Tüm insanları ve mahlûkatı Allah için sevmeni,
iyiliği yaşatmanı kötülüğü engellemeni tavsiye ederim.
Daima sevilip sevmeni dilerim. Sevgilerin en güzeli Allah’ın rızasına nail olmanı dilerim.
Bu temennilerle sözlerime son verirken sünnet merasimini, dünya imtihanlarını tebrik eder gözlerinden
öperim.
Selam ve sevgilerle kalınız.

“Ölüm herkesin
başına gelir, ama
geç ama erken. Ya
kazanırken ya da
yerken...”
Necip Fazıl KIsakürek
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Osmancığa Nasihat
“Mü’minlerin imanca
en mükemmeli,
onların en ahlaklı
olanıdır.”
Hadis-i Şerif

Oğul,
İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler.
Avun oğlum, avun.
Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama
bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah
rüzgarında savrulur gidersin.
Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir.
Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün
ışığına çıkacaktır.
Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.
Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak
olur çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne
alma. Gördün söyleme, bildin bildirme. Sevildiğin
yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin, itibar olmaz.
Üç kişiye acı:
Cahiller arasındaki alime,
Zenginken fakir düşene,
Hatırlı iken itibarını kaybedene.

“Açma sırrını dostuna,
o da söyler dostuna.”

Unutma ki yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Haklı olduğunda mücadeleden korkma.
Bilesin ki! Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli
derler...
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Hacı KOÇ
17 Yaşında Oku
İlk önce şu tavsiyemi unutmamanı rica ediyorum.
Hani derler ya “adam ol baban gibi, eşek olma”. Ben,
şunu diyorum baban gibi vefalı ve cömert ol… Bunu
sakın unutma!

“Kendi kendine,
yalvararak ve
ürpererek, yüksek
olmayan bir sesle
sabah akşam Rabbini
an. Gafillerden olma.”
A’râf, 205.

Dua Seni Ötelere Taşır
Hayallerini küçümseme.
Hayali olmayanın ümidi yoktur.
Ümidi olmayanın gayesi yoktur.
Hayatı, nerede bulduğunu unutacak kadar hızlı yaşama.
Nerede olduğunu hatırla, nereye doğru koştuğunu
bil.
Hayat bir yarış değildir; yolun her adımda durup düşünülesi bir aheste yürüyüştür.
Dua etmeyi unutma.
Dua, ayaklarımızı bu dünyanın eşiğinden öte taşır.
Dua ellerimizi bu dünyanın penceresinden öte bıraktırır.
Dua, kalbimizi bu dünyanın duvarlarından öte taşır.
Dua, ruhumuzu bu dünyanın sınırlarından öte taşır.
(Her güne bir Dua - Senai Demirci)
Allah’ımız (c.c) düğününde sizlere ve bizlere mutlu
olmayı bir araya gelmeye nasip etsin.

“Parası olan
pazardan, imanı olan
mezardan korkmaz.”
Necip Fazıl Kısakürek
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“İnsanların en
hayırlısı insanlar için
faydalı olandır.”
Hadis-i Şerif

Es-Seyyid Osman Hulusi ATEŞ (k.s.)
NASİHAT
Âlemi sen kendinin kölesi kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol kulu ol
Nefsin hevâsı ile mağrûr olup aldanma
Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol
Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol
Allâh için herkese hürmet et de sev sevil
Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol
İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem
Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol
Nefsine yan çıkıp da Ka’be’yi yıksan dahi
İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol
Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu’lu
Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol
Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya
Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol

“Ak akçe kara gün
içindir.”

Varlığından boşal kim yokluğa erişesin
Sözünü söyle gerçek Hulûsî’nin dili ol
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Hacı KANAT, Hatice KANAT
“Müminler ancak,
Allah anıldığı
zaman yürekleri
titreyen, kendilerine
Allah’ın âyetleri
okunduğunda
imanlarını artıran
ve yalnız Rablerine
dayanıp güvenen
kimselerdir. ”
Enfâl, 2.

17 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Sünnet Müslüman’ın simgesidir. Müslüman ile
gayri Müslim’in en önemli farklarından biridir. Sünnetin hayırlı olsun.
Bu vesileyle sana bütün ömründe ayete ve sünnete
tabii bir hayat diliyorum. Anne ve babana, büyüklerine, vatana, millete hayırlı evlat ol. Doğru yoldan şaşma. Sünneti terk etme…
Hayırlı ömürler yavrum…

“Dört şeyi dört yere
bırakın; uyumayı
kabre, rahatı sırat
köprüsüne, övünmeyi
mizana, arzu ve
istekleri cennete
bırakın.”
Hz. Ebu Bekir
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“Sizden biri kendi
nefsi için sevdiğini,
mü’min kardeşi için
de sevmedikçe hakiki
mü’min olamaz.”
Hadis-i Şerif

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi (k.s.)
Vasiyetim
Din Kardeşlerim!
Allah’ımızın emrettiklerine harfiyyen uymanızı,
yasaklarından da ısrarla kaçınmanızı istirham ederim.
Hâlık-ı Zülcelâl’in huzuruna yüzü kara gidiyorum.
Adaletine değil, lütfuna sığınıyorum. Bizler de sizler
gibi ölenlerin vasiyetlerini çok dinledik. Lâkin, gaflet
perdesini yırtamadık. İbret alıp uyanamadık.
Ah! Ah!
Şimdi anladık; fırsat kaçtı, tedarik ve telafi imkanı
kalmadı. Gözlerinizi açın, ölüm var!
Canlarım, ciğerlerim!
Cenab-ı Allah’tan daima korkun. Allah’ın emanetini, kulların emanetini yerine getirin. Her işte hıyaneti
terk edin, iyiliği emredin, kötülükten kaçındırın. Bütün güzel ahlakların anası, tevazu, ilim ve cömertliktir.
Bütün kötü ahlakların anası da dünya sevgisi ve nefsin
arzularıdır.
Evlatlarım!
Küslerle barışın, zulmedenleri affedin, vermeyenlere verin, kötülük edenlere iyilik edin, sabırlı olun,
kanaatli olun, çok yemeyin, çok uyumayın, çok söz
söylemeyin, salihlerle konuşun, fasıklardan kaçının.
Yavrularım, canlarım!

“Davul dengi dengine
çalar.”

Sizlere hakkıyla hizmet, hakkıyla kölelik edemedim. Kölenin ücreti olmaz ya... Arkamdan yasinler,
hatm-i şerifler gönderin. Dualarınızı eksik etmeyin.
Hakkınızı helal edin... Sizleri Aziz ve Celil olan
Allah’a emanet ediyorum.
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M. Fatih AYDIN

17 Yaşında Oku

“Allah ve Resûlüne
itaat edin, birbirinizle
çekişmeyin; sonra
korkuya kapılırsınız
da kuvvetiniz gider.
Bir de sabredin.
Çünkü Allah
sabredenlerle
beraberdir.”
Enfâl, 46.

Gerçek mutluluk gecenin karanlığında güneşi pencerene çizebilmektir. Bu söz doğrultusunda hareket
edip tüm hayatın boyunca tüm renkli ışıkları yakalayıp kendine yararlı hale gelmelisin. Şayet yolunu yitirdiğini, şaşırdığını hissettiğin zaman ağaçları düşün.
Onların büyüme biçimini anımsa. Unutma ki yaprağı
gür ama kökü zayıf bir ağaç ilk güçlü rüzgârda devrilir.
Oysa kökü güçlü ve az yapraklı ağaçta can suyu bin
bir güçlükle dolaşır. Kökler ve yapraklar aynı ölçüde
gelişmelidir. İnsan da böyledir.
Olayların içinde ve üzerinde olmadan, böylece diğer mevsimde çiçekler ve meyvelerle dönebilirsin.
Hayatta zaman zaman zorluklarla karşılaşacaksın.
Önünde pek çok yol açılıp senin hepsini bilmediğin
zamanlar olacak işte o zaman Allaha sığınmalısın. Rotasını hiç şaşırmayan bir gemi gibi hiç usanmadan birbirini takip eden akreple yelkovanın sabrı gibi dimdik
durup sabırla beklemelisin. Kalbindeki inanç ve iman
seni hep doğru yola iletecektir.
Genç; inancı ve idealleri uğruna fedakârlık yapabilendir.

“Atalarının dindarlığı
ile kurtulacağını
sananlar babalarının
yemesi ile doyacağını
zannedenler gibidir.”
İmam-ı Gazali
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“Mü’min, komşusu
açken karın
doyurmaz.”
Hadis-i Şerif

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi
(k.s.)
SAKINMAK GEREK
Beş şey kalbi öldürür,
Zikrin gülünü soldurur,
Gaflet içine daldırır,
Bunlardan sakınmak gerek.
Evvelkisi fazla yemek
İkincisi çok uyumak
Üçüncüsü gıybet demek
İşte bundan hazer gerek
Dördüncüsü pek gülmesi
Beşincisi rızık kaygısı
Yoldan çıkarır, çok nası
Emrazını bilmek gerek.
Beş şey kalbini taş eder
Böyle dedi büyük peder
Sakınmazsan cevher gider
Muhafaza etmek gerek.
Birisi günah kesreti
İkinci, tokluk zulmeti
Üçüncü zulüm gayreti
Hadisleri bilmek gerek.

“Akıllıyı arkada
tutma, akılsızı
kılavuz etme.”

Dördüncü, namaz geçirmek
Beşinci, sol elle yemek
Yapsan bunu gider emek
Sünnete rivayet gerek.
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Ahmet YANAR
“Eğer babalarınız,
oğullarınız,
kardeşleriniz,
eşleriniz, hısım
akrabanız
kazandığınız
mallar, kesada
uğramasından
korktuğunuz ticaret,
hoşlandığınız
meskenler size
Allah’tan, Resûlünden
ve Allah yolunda
cihad etmekten daha
sevgili ise, artık Allah
emrini getirinceye
kadar bekleyin.”
Tevbe, 24.

18 Yaşında Oku
Büyüyüp evlenme çağına geldiğin zaman evleneceksin, evleneceğin hanım kız öyle olmalı ki seni vezir
etmeli rezil etmemeli, evlenmek çok ince bir iştir.
Peygamber (s.a.v.) Efendimizin hadisi şerifinde
buyurduğu gibi “Kadın dört şey için nikâhlanır. Soyu
sopu için, güzelliği için ve dini için. Sen dindar olanı seç yoksa yoksulluğa düşersin.” Evet, bu işleri büyüdüğün zaman daha iyi anlayacaksın. Dünyada da
ahirette de mutluluklar dilerim, Allaha emanet olasın.

“Eğer dikkatli olmaz
iseniz medya sizin
iyi insanlardan
nefret etmenizi,
kötü insanları ise
sevmenizi sağlar.”
Malcolm X
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“Kim Allah’a ve ahiret
gününe inanıyorsa
misafirine ikram
etsin.”
Hadis-i Şerif

Münafıkda, üç alâmet
Herkes bunu eder nefret
Boşa çekilmesin zahmet
Kendini veznetmek gerek.
Söylerse ol, yalan söyler
Va’deylese hulf eyler
Emanete hiyanet eder
Bu fiilden uzak gerek.
Şu beş eve melek girmez
Aklı olan sûret komaz
Pis içkiye, iyi demez
Bundan çok sakınmak gerek.
Ebeveyne âsî olma
Misafiri geri kovma
Köpekler eve koyma
Meleklere ta’zim gerek.
Dört alâmet akıllıda
Feyizden alır ol gıda
Allah için ağlar dîde
Gözden yaşlar dökmek gerek.
Evvel, gelmeyene gider
Zulmedenleri affedir
Vermeyene ita eder
Kötülüğe iyilik gerek.

“Çürük tahta çivi
tutmaz.”

Kalemdâr ahlâkın fena
Bu fiille gitme sine
tutar bunu, akîldâne
Ahlâk güzel olmak gerek.
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Nurettin TÜRKKAHRAMAN

18 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,

“Mümin erkeklerle
mümin kadınlar
da birbirlerinin
velileridir. Onlar
iyiliği emreder,
kötülükten alıkorlar,
namazı dosdoğru
kılarlar, zekâtı
verirler, Allah ve
Resûlüne itaat
ederler. İşte onlara
Allah rahmet
edecektir. Şüphesiz
Allah azîzdir, hikmet
sahibidir.”
Tevbe, 71.

Öncelikle Allah’ın selamı üzerine olsun.
Cömertlikte akarsu gibi ol,
Şefkatte güneş gibi ol,
Tevazuda toprak gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,
Hoşgörüde deniz gibi ol.
Sevgili Berşancığım,
Hayatta adalet ve doğruluktan ayrılma. Adaletli
olanlara Allah daima yardım eder.
Annenin ve babanın kıymetlerini iyi bil, onları asla
üzme.
Hayatının güzellikler, mutluluklar, iyilikler içinde
sürmesini temenni ederek hoşça kal.

“Sen Allah’la beraber
olunca, O daima
varlığının işaretlerini
sana hissettirir.”
Malcolm X
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“Pehlivan, güçlü
insanların sırtını
yere getiren değil,
kızgınlık anında
gazabını yenendir.”
Hadis-i Şerif

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi
(k.s.)
ŞİFA
Besmele geçsin başına
Gelsin mü’minler hoşuna
Geçirme ömrün boşuna
Kur’anına devam lâzım.
Allah’a hamdeder kulu
Peygamber göstermiş yolu
Şükre devam eyle, ulu
Bu nimeti bilmek lâzım.
Gelip kıldırdı dumanı
Kula öğretti imanı
Resul’dür etme gümanı
Salavata devam lâzım
Bilin Muhammed Mustafa (a.s.)
Vazifeyi etti îfa,
Al-i Ashab ruha safa
Yollarından gitmek lâzım.
Namaz, İslâm’ın binası
Şahâdet oldu hanesi
Tenvir etti, uyan nası
Tehvid’e çalışmak lâzım.

“Demir nemden,
insan gamdan çürür.”

Savm ile kır nefsin belini
HAK sever zekat veren kulunu
Hacc et, gör Mekke ilini
Farz olana gitmek lâzım.
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A. Zahid EKİNCİ
“Yoksa, Allah,
sizden, cihad edip
Allah, peygamber
ve müminlerden
başkasını kendilerine
sırdaş edinmeyenleri
ortaya çıkarmadan
bırakılacağınızı
mı sandınız? Allah
yaptıklarınızdan
haberdardır. ”
Tevbe, 16.

18 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Liseyi bitirdiğinde;
Üniversiteye babanla istişare ederek bölüm seç.
En az bir yabancı dil öğrenmeyi ve konuşmayı hedefle.
Üniversite eğitiminde her şeyi öğrenebilirsin, sonra vaktin olmayacaktır.
Her zaman bir sosyal aktivite içinde ol veya görev
al.
Namazını terk etme ve sözünde doğru ol ve her
doğruyu herkese söyleme.
Allah yar ve yardımcın Olsun.

“Ben celladımdan
daha uzun
yaşayacağım.”
Ömer Muhtar
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“Allah, suretlerinize
ve mallarınıza değil,
kalblerinize ve
amellerinize bakar.”
Hadis-i Şerif

Evvelâ ilim olmalı
Amel nehrinden dolmalı
İhlâs bahrine dalmalı
Bu işe ihtimam lâzım.
Tarikat temeli bunlar
Rabıtayla kalbi dinler
Teslim olup işi anlar
Meyyit gibi olmak lâzım.
Tarifeye hile etme
Eksik yahut fazla gitme
Kendi fikrin sözün tutma
Başını indirmek lâzım.
Letâif dersini alan
Mahsun olma, geri kalan
Riyakârlar bela bulan
Yokluğa atılmak lâzım.
Kardeş gel benliği bırak
Gerek gayet temiz yürek
Yakın sanma, yol çok ırak
Tedarikin görmek lâzım.
Kalbin zikri soldan başlar
Ruh’un dahi, sağdan işler
Sır çalışır, olur üçler
Tarifeyi tutmak lâzım.

“Kır atın yanında
duran ya huyundan
ya suyundan.”

Hafî, sağ memenin üstü,
Ahfa’nın, Muhammed dostu
İhvanın tez geçmek kasdı
Lâkin burda durmak lâzım.
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erkekliğe ilk adım atmak için göndermiş olduğun
sünet tepliğin beni duygulandırdı Zaman günler Su
gibi akıp gidiyor bizler günlerimizi değerlendiremedik
gecliğimizi boşa harcadık okumadık bak bu nasimehet namiyeyi bile zor zekât yanlış cümllerle yazıyorum
beni madur görün be yanlış eksik Cümleri yazıyorum
sizler tamamlayın okuyun ben ilkokul mezunuyum
tahsilim yok ama tecrübem var. Ben bunun yazarken
54 yaşındayım belki ziz bunu okudugunuzda ben Hayata olmayacagım bu CirKin yazım size bir anlam verecekse ne mutlu benim için Hoşca Kal Allaha emanet
ol uyanık ol esse lamın aloküm
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“Allah’ın mescitlerini
ancak Allah’a ve
ahiret gününe
iman eden, namazı
dosdoğru kılan, zekâtı
veren ve Allah’tan
başkasından
korkmayan kimseler
imar eder. İşte doğru
yola ermişlerden
olmaları umulanlar
bunlardır.”
Tevbe, 18.

Okuuuuuuu
Mustafa SATILMIŞ
Bekir dedeyin Komşusu

“İmanınızı yenileyin
ey gençler! Gaye ve
hedefinizi belirleyin!
Sahip olacağınız ilk
kuvvet imandır, bu
imanın neticesi de
vahdettir. Vahdetin
sonucu da apaçık
güçlü bir zaferdir.
İman edip kardeşler
olunuz! Bundan
sonra da zaferin
geleceğini bilin ve
gözetleyin!”
Hasan e-Benna
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“İmandan sonraki
en faziletli amel
Allah younda gazâ
etmektir.”
Hadis-i Şerif

Beşini bir eyle burda
Daima kalbinden kur da
Çok durdukça şifa derde
Temel muhkem olmak lâzım.
Söylemeden tez tez geçme
Tarifçiye yara açma
Her arkın suyundan içme
Menbaını bulmak lâzım.
Beş’den sonra alna çıkan
Adû nefse zincir takan
Zikrin aleviyle yakan
Rabıta çok olmak lâzım.
Şeytan, dünya hücum eder
Meyledersen zikir gider
Yetişen var etme keder
Hazrete çağırmak lâzım.
Bundan sonra zikr-i kül’e
Bir sızı çökmeli bele
Zikir hiç gelemez dile
Cemi’ âza demek lâzım.
Zikr-i sultanî’ye dönen
Mâ, hevâ, nâr, turab binan
Bütün vücud bir dil sanan
Yarenlarla sohbet lâzım.

“Tek kanatla kuş
uçmaz.”

Bundan sonra nefy-ü isbat
Gelir tevhid, gider zulmez
Lâkin çok istermiş gayret
Fikren buna devam lâzım.
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İlhan BEKTAŞ
18 Yaşında Oku
Şu yaşlı dünyada bütün sözler söylenmiştir. En hayırlı söz ve nasihati en hayırlılarımız yapmıştır. Ben
sana hayırlı insanların nasihatlerini aktarmak istiyorum.
Allah seni kendisine itaatli kullarından kılıp, sevdiklerinin nurlu yolundan ayırmasın. Bilmiş ol ki
güzel nasihatlerin memba Allah elçisinin Risalet’idir.
Şayet bu zamana kadar o hazretten bazı şeyler öğrendi
isen benim nasihatime ne hacet var?

“İman edip de
hicret edenler ve
Allah yolunda
mallarıyla, canlarıyla
cihad edenler,
rütbe bakımından
Allah katında
daha üstündürler.
Kurtuluşa erenler de
işte onlardır”
Tevbe, 20.

Eğer onun öğüt membaından hala nasibini alamadıysan, söyle bana, geçirdiğin bunca yıllar ne kazandın? Ne öğrendin? (İmam-ı Gazali R.h.)
“Ben size, gizli ve aleni Allah’tan korkmanızı, az
yemenizi, az uyumanızı, az söylemenizi, günahlardan
çekinmenizi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam
etmenizi, daima şehvetten kaçınmanızı, halkın eziyet
ve cefasına dayanmanızı, avam ve sefihlerden uzak
durmanızı, kerem sahibi olan salih kimselerle beraber
olmanızı vasiyet ederim.
İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır,
Sözün hayırlısı da az ve öz olandır.
Hamd, yalnız tek olan Allah’ a mahsustur.
Terhin ehline selam olsun” (Hz. Mevlana)
18 Haziran - 4 Temmuz 2008 umre arkadaşın
İlhan BEKTAŞ

“Celladına âşık
olmuşsa bir millet,
ister ezan ister
çan dinlet. İtiraz
etmiyorsa sürü gibi
illet, müstahaktır ona
her türlü zillet.”
Ömer Hayyam
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“Cennetin bedeli Lâ
ilâhe illallah’tır.”
Hadis-i Şerif

Nefesini çeken içe
Tek olacak, varın üçe
Yirmi bire yol aça
Maksut, matlub, rıza lâzım.
Yazmakla bu iş bilinmez
Sadr’a yazılır silinmez
Bu ders herkes de bulunmaz
Lâkin tarif etmek lâzım.
Gir murakabe içine
Katın ebrarlar göçüne
Bunlar gelmesin hiçine
Hedefin gözetmek lâzım.
Kalbin arşa tam açmalı
Allah’ın feyzini içmeli
Fena ahlâktan geçmeli
Nefsini çiğnemek lazım.
Üç şey bu derslere zarar
Hasta, derde deva arar
Üstazımız vermiş karar
Reçetesin tutmak lâzım.
Şeriatsız işi yapmak
Fenalık ardına kopmak
İğne kadar haktan sapmak
Zararını bilmek lâzım.

“Tok, acın hâlinden
bilmez.”

Şeriatsız tarîk olmaz
Cahil sofu dinin bilmez
Belki camiye de gelmez
Bu kavimden kaçmak lâzım.
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Erol ŞAHİN

18 Yaşında OKU

“De ki: Eğer
babalarınız,
oğullarınız,
kardeşleriniz,
eşleriniz, hısım
akrabanız
kazandığınız
mallar, kesada
uğramasından
korktuğunuz ticaret,
hoşlandığınız
meskenler size
Allah’tan, Resûlünden
ve Allah yolunda
cihad etmekten daha
sevgili ise, artık Allah
emrini getirinceye
kadar bekleyin.”

Sevgili Sadık Berşan;
19 Temmuz 2008 günü senin sünnet düğünün
için bir araya geleceğiz. Senin bu mutlu gününde geçmişteki arkadaşlarımızla bir araya gelme fırsatı bulacağız.
Babanın hiç durmadan ürettiği projelerden birisi
de senin bu sünnet düğününe nasip oldu. Davetiye
gönderilmiş, fakat elime geçmedi. Başka bir arkadaşın
davetiyesini okuyunca farklı bir sünnet merasimi olduğunu öğrendim.
Ben Zile’de öğretmenim. Babanla üniversiteden,
yurttan ve iş arkadaşlığından geçmişimiz var. Babanın
senin için bizden istediği nasihatleri bu kâğıda dökmek nasip oldu.

“İslam, sadece
bir köşeye çekilip
dindarlık yapmak
değil, hayatı mü’min
bir üslupla yaşama
sanatıdır.”
M. Esad Çoşan
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“Cennet, kılıçların
gölgesindedir.”
Hadis-i Şerif

Kadınla zikre oturur
“Helâl” der, dînin yitirir
Girdiği köyü batırır
Namusu korumak lâzım.
Ekserî cahil toplanır
Varır ilmeye saplanır
Yumurta olsan kulplanır
Cahillerden kaçmak lâzım.
Böyle olur kerametten azan
Şeriat, elde bir mizan
Aldatır, “sen de keramez kazan”
Her şahsı bir tartmak lâzım.
İkinci, gafille sohbet
Aman, bu işten et nefret
Sana lâzım gözüm uzlet
Halvete çekilmek lâzım.
Üçüncü, dünyayı sevmek
Kalbine sevgisin koymak
Daima lâfını etmek
Bu sözlerden hazer lâzım.

“Allah bir kapıyı
kapatırsa ötekini
açar.”

Kalemdar, kusurun dolu
Bu üç şey sende var, belî
Öyle ise niden eli
Kendini düşünmek lâzım.
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Bu nasihatleri 18 yaşında okumanı istiyorum. Nasihatler bu çağlarda senin doğrularının yanında biraz
havada kalır. Ama yaşın 30 olunca tekrar bu nasihatleri okuyup 18 yaş ile 30 yaşındaki yorum farkını görebilecek misin?
Şimdiden bu gününü mübarek eyler hayatın boyunca bu gün gibi mutlu olmanı, doğru yoldan ayrılmamanı yüce yaratandan diliyorum.
Güçlü, kuvvetli ve akıllısın. Ama bunları nerede
ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgârlarında
savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkâr ve iradene
sahip olmalısın. Sabır çok önemlidir, vaktinden önce
çiçek açmaz. Ham armut yenmez, yense bile bağrında
kalır.
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Tevbe, 24.
“Allah’ın nûrunu
ağızlarıyla (üfleyip)
söndürmek istiyorlar.
Halbuki kâfirler
hoşlanmasalar
da Allah nûrunu
tamamlamaktan asla
vazgeçmez.”
Tevbe, 32.

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi
büyük değildir. Bütün gizlilikler, bilinmeyenler senin
faziletinle gün ışığına çıkacaktır.
Bu dünyada inancını kaybetme, kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol, her
sözü üstüne alma, gördüğün her şeyi söyleme, bildiğin
her şeyi söyleme, sevildiğin yere sık gidip gelme, muhabbet ve itibarın zedelenir.
En büyük zafer nefsini tanımaktır.
Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Sen geride eserini bırak.
Sizleri Allah (c.c) için seven aile dostunuz, Erol
ŞAHİN.

“Zalimler ve
katillerle elbette
mahşer gününde
hesaplaşacağız.”
İskilipli Atıf Hoca
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“Söz, borçtur.”
Hadis-i Şerif

“Bir mıh bir nal
kurtarır, bir nal bir at
kurtarır.”

Hasan El-Bennâ’dan
TAVSİYELER
Allahın kitabından bir cüzden az olmayan günlük
bir virdin olsun. Kuran’ı bir aydan fazla ve üç günden
az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
Kuran okumayı, onu dinlemeyi va manalarını
düşünmeyi güzelce yap.
Siyer kitaplarını ve selefi salihin tarihini vaktin elverdiği ölçüde oku. Bu hususta en azından
“Hummat-ul İslam” kitabını oku. Peygamberimizin
hadislerinden çok çok oku ve en az kırk hadis ezberle.
Bunlar da Nevevi’nin “kırk hadis”i olsun. Akaid esasları ve fıkıh teferruatlarıyla ilgili bir risale oku.
Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni
korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığın
bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
Kahve, çay, vb… uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş, zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara
içmekten kesinlikle sakın.
Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde… Çünkü bu din,
temizlik üzerine kurulmuştur.
Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: Doğruluk iyiliğe götürür. Kişi doğru
söylemeye devam eder; Allah katında sıddık olarak
yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi
yalan söylemeye devam eder; Allah indinde yalancı
olarak yazılıncaya kadar.
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Mehmet DEMİR
“Ey iman edenler!
Size ne oldu ki, “Allah
yolunda savaşa
çıkın!” denildiği
zaman yere çakılıp
kalıyorsunuz?
Dünya hayatını
ahirete tercih mi
ediyorsunuz? Fakat
dünya hayatının
faydası ahiretin
yanında pek azdır.”
Tevbe, 38.

18 Yaşında Oku
Sevgili Muhammet Sadık Berşan,
Hayatın boyunca Kuran-ı Kerim’i rehber edin,
Allah’ın yolundan ayrılma, inandığın gibi yaşa.

“Bir gençlik istiyorum
sağına soluna
bakmadan ‘ben
varım’ diyebilen bir
gençlik!”
Necip Fazıl Kısakürek
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“Göz değmesi
gerçektir.”
Hadis-i Şerif

“Danışan dağı aşmış,
danışmayan yolu
şaşmış.”

Ahdine, sözüne ve vadine vefa göster. Şart ne
olursa olsun bunlara muhalefet etme.
Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol.
Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır
saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını
vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine
hakim olmaktır.
Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar
seni, doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
Çok hayalı ve ince şuurlu ol, iyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin ikincisine üzül.
Zillet, yaltaklanma yağcılık derecesine varmadan
mütevazı ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona
ulaşasın.
Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol.
Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın, rıza gözünü
kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri
unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan
en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
Çok faal ol, umuma ait hizmetlerde yetişkin ol.
Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve
sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım
et, zayıfları koru, felaketzedelerin güzel sözle de olsa
acılarına ortak ol… Devamlı hayır işlere koş…
Kalben merhametli, mert ve müsamahakar ol.
Affet, yumuşak ve halim ol… Hem insanlara, hem
hayvanlara yumuşak davran, bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam’ın içtimai adabını
muhafaza et. Küçüklere merhametli büyüklere saygılı
ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma,
bağırıp çağırma. giriş ve ayrılışta izin iste…
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Mikdat ÖZDEMİR ve Ailesi
“Mümin erkeklerle
mümin kadınlar
da birbirlerinin
velileridir. Onlar
iyiliği emreder,
kötülükten alıkorlar,
namazı dosdoğru
kılarlar, zekâtı
verirler, Allah ve
Resûlüne itaat
ederler. İşte onlara
Allah rahmet
edecektir. Şüphesiz
Allah azîzdir, hikmet
sahibidir.”
Tevbe, 71.

18 Yaşında Oku
Merhaba Sevgili Berşan,
Bu notu sana yıllar gerisinden yazıyorum.
Annen, baban ve deden o gün çok farklı bir anlayışla, senin geleceğine katkı sağlamayı amaçladılar.
Senin sünnet programına bu küçük anekdotla katılmamızı istediler.
Bizse sana;
Okuyan, düşünen ve sürekli gelişmeyi hedefleyen
bir insan olman temennisiyle, vatan ve milletine hizmet edebilme ülküsünü şiar edinen, yaratanına muti
bir kul olmanı tavsiye ediyoruz.

“Dur, dinle. Hep
konuşursan hiçbir
şey duyamazsın.”
Kızılderili Atasözü
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“Zenginlik mal
çokluğunda değildir.
Asıl zenginlik gönül
zenginliğindedir.”
Hadis-i Şerif

“Dibi görünmeyen
suya girme.”

Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et.
Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun…
İhtisas sahibi isen branşın da derinleş. Genel meseleleri (İslami) öylesine değinmelisin ki onları tasavvur
edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm
verebilecek imkanı sana versin…
Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle
uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi
mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
Hükümet vazifelerine düşkün olma ve onları rızkın en dar kapısı olarak bil. Ama sana verildiği zaman
reddetme. Davanın vecibeleri ile tamamen çatışmadığı müddetçe bu vazifelerden ayrılma.
Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat
hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün
ol…
Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış
üzerinde olanı da eksiksiz iade et… Durumun müsait
olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
Gaye ne olursa olsun kumarın her türlüsünden
uzaklaş. Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan
sakın…
Bütün muamelelerinde faizden kaçın ve kendini
bu mikroptan temizle.
İslam’ın iktisadi müesseselerini ve mamullerini
teşvik etmek suretiyle İslam’ın genel servetine hizmette bulun. Durum ne olursa olsun, bir kuruşunun dahi
müslüman olmayanların eline geçmemesine çalış.
Malının bir kısmı ile davaya katıl, üzerine farz
olan zekatını cemaate ver. Gelirin ne kadar az olursa
olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır…
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Hüsamettin PALAKOĞLU
19 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Âlemi sen kendinin kölesi, kulu sanma
Sen Hakk için âlemin kölesi ol, kulu ol

“Allah müminlerden,
mallarını ve
canlarını, kendilerine
(verilecek) cennet
karşılığında satın
almıştır. Çünkü
onlar Allah yolunda
savaşırlar, öldürürler,
ölürler.
Tevbe, 111.

Nefsin hevası ile mağrur olup aldanma
Yüzüne bassın kadem; her ayağın yolu ol
Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya
Kimsesizin, düşkünün ayağı ol, eli ol
Allah için herkese hürmet et de sev sevil
Her göze diken olma; sümbülü ol, gülü ol
İncitme sen kimseyi, kimseye incinme hem
Güler yüzlü, tatlı dil her ağzın balı ol
Nefsine yan çıkıp ta Kâbe’yi yıksan dahi
İncitme, gönül yıkma; ger uslu ger deli ol
Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu
Su gibi sehavetli, merhametle dolu ol
Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya
Suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol
Varlığından boşal kim yokluğa erişesin
Sözünü söyle gerçek Hulusi’nin dili ol
Es-Seyyid Osman Hulusi Darendevi (KS).

“Adam olmak cinsiyet
meselesi değil,
şahsiyet meselesidir.”
Necip Fazıl Kısakürek
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“Haset, ateşin odunu
yemesi gibi, iyilikleri
yer.”
Hadis-i Şerif

“Bağa bak üzüm
olsun, yemeye yüzün
olsun.”

Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri
yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık,
kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme… bütün bunlarda
sünneti takip et.
Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden,
İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
Her zaman Allahın murakabesinde olduğunu
unutma, Ahreti hatırla ve ona hazırlık yap, Allahın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve himmetle kat et… Nafile ibadetlerle ona yaklaş. Geceleyin
namaz kılmak, en azından ayda üç gün oruç tutmak,
kalbi ve lisani zikri çokça yapmak ve çeşitli hallerde
varid olan dualarla meşgul olmak bu kabildendir.
Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
Namazını güzelce kıl, onu vaktinde eda et ve
cemaat üzerinde ısrarla dur.
Ramazan orucunu tut gücün yetiyorsa haccını eda
et, yetmiyorsa ona hazırlan…
Devamlı kalbinde cihad etme niyetini ve şehid
olma sevgisini taşı, gücün yettiğince bunlara hazırlan.
Durmadan tevbe istiğfar et. Küçük büyük tüm günahlardan sakın. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini
muhasebeye ayır. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit
hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın
ki harama düşmeyesin…
Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki, onun
yularını ele alasın; gözünü haramdan ayır. Duygula-
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Mücahit GAYIRAN
19 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Kendini hep sorgula, kendinle barışık ol!
Hayatta her zaman sevdiğin işi yap, sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmak zorunda kalmazsın.

“Kim zerre miktarı
hayır yapmışsa onu
görür.
Kim de zerre miktarı
şer işlemişse onu
görür.”
Zilzâl, 7-8.

Eğer bir başarı elde etti isen, onu elde etmek için
nelerden vazgeçtiğine bakıp ona göre başarını değerlendir.
Sana sevgi ve saygı duyan birini asla karşılıksız bırakma.
Çok düşün, ama az konuş. Kötü bir şey yaşadıysan
o an karar verme, önce yalnız kal ve düşün.
Hayatı dolu dolu yaşa, hiçbir şeyi erteleme.
Geçmişte olan şeyleri çok düşünme, asla kinci
olma.
Empati kurmayı öğren, kendini hep başkalarının
yerine koy ve öyle hareket et.
Asla sigara içme, eğer sigara içmezsen zaten diğer
kötü alışkanlıklara hiç başlamazsın.
Bazen istediğini elde edememek şanstır, her şeyde
Allah’tan hayırlısını iste.
Asla başkalarının işine burnunu sokma.
Her ortamda dikkat çeken ve konuşkan ol.
Değişime hep açık ol, ama özünü unutma.
Öncelikle kendine saygı duy, zaten kendine saygı
duyarsan başka insanlara da saygı duyarsın.

“Aza sahip olan değil
çoğu isteyen fakirdir.”
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“Önce selam, sonra
kelam”
Hadis-i Şerif

“Demir tavında
dövülür.”

rına hakim ol.. İç güdülerine karşı mukavemetli ol.
Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram
arasında engel ol…
İçki, sarhoş edici ve gevşeklik verici maddelerden
ve bu kabilden olan her şeyden tamamen sakın…
Kötü arkadaşlardan, bozguncu dostlardan ve fısk-u
fucur yerlerinden uzaklaş.
Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara
karşı bir savaşa girişmelisin. bütün konfor ve rehavet
görüntülerinden uzaklaş.
Mensup bulunduğun kabilenin mensuplarını iyice
tanı ve kendini tanıt. Sevgi, takdir, yardım ve tercih
gibi kardeşlik haklarını mükemmel bir şekilde yerine
getir ve onların toplantılarına katıl. Mecburi bir özrün
olmadıkça toplantılarından geri kalma. Muamelelerinde devamlı onları kendine tercih et…
Özellikle emredildiğin zaman bağlantılı olduğun
ve düşüncene yararı olmayan tüm kuruluşlardan
ilişkini kes.
Her yerde davanı yaymaya çalış, Önderlik senin
her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma…
Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve
kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi
kabul et.
Ey sadık kardeş…!
İşte senin davanın bir hulasası ve düşüncenin bir
özeti. Tüm bu prensipleri beş cümlede toplayabilirsin.
Gayemiz Allah, önderimiz Rasulullah, anayasamız kuran, yolumuz cihad, en büyük arzumuz Allah yolunda
şehit olmaktır.
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“Nefsini
kötülüklerden
arındıran kurtuluşa
ermiştir,
Onu kötülüklere
gömen de ziyan
etmiştir.”
Şems, 9-10.

19 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Cennetin güzel kokusu bin yıllık mesafeden alınır.
Fakat anne ve babasına isyan edenlerle, akrabaları ile
münasebeti kesenler, bu kokuyu alamazlar.
Gerçek dostlar; iyi günlerinizde davet edince sizi
ziyaret ederler. Kara günlerinizde davetsiz gelirler.
Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur.
Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır.
Kendi işi için efendi olmayı beceremeyen başkasına hizmetçi olur.

“Kendisinden yüz
çevirenin bile
rızkını kesmeyen
Allah, kendisine
yönelenenlere neler
yapmaz ki… “
İmam-ı Gazali
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“Allah’a inandım de,
sonra dosdoğru ol.”
Hadis-i Şerif

“Her çok azdan olur.”

Bunların görüntülerini de beş kelimede toplaya
bilirsin: Basitlik, okumak, namaz, askerlik ve ahlak…
Ey kardeşim! Bu prensiplere şiddetle yapış. Aksi
takdirde oturanların safında tembellere ve avunanlara
geniş yer vardır. Öyle inanmalısın ki, bunlarla amel
edip, bunları hayatının emeli ve gayelerinin gayesi
yaparsan senin mükafatın, dünyada izzet ve ahirette
hayır ve Allahın rızasıdır. Bu durumda sen bizden biz
de sendeniz… Şayet bu prensiplerden yüz çevirir, onlarla amel etmezsen bizimle senin aranda hiçbir ilişki
yoktur. En güçlü makamların başına geçmiş olsan
veya en kaba unvanları taşısan ve aramızda en büyük
görüntülerle görünsen de oturduğun için Allah seni
şiddetli bir hesaba çekecektir. Öyleyse kendine bir yol
seç… Allahtan bize de sana da hidayet ve tevfik dileriz
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Ramazan EFİL

19 Yaşında Oku

“Her can ölümü
tadacaktır.
Sonunda bize
döndürüleceksiniz..”
Ankebut, 57.

Sevgili Berşan,
Gözlerinden öperek sevgi ve muhabbetle nasihatime başlıyorum.
Anne ve babana daima saygılı ol ve onları hiç kırma. Unutma ki; sen anne ve babana nasıl davranırsan,
senin evlatlarında sana o şekilde davranacaktır.
Sevdiğin ve yapabileceğine inandığın mesleğe kendini yönlendir. Seveceğin mesleğin hilelerini öğrenmek yerine, görevlerini öğrenmen gerektiğini unutma.
Doğru insan olursan, doğru insanı bulursun. Evlenmek istediğin kız da para, mal, mülk, meslek vs.
arama. Anlaşabileceğine inandığın ahlak ve maneviyatı ara. Evleneceğin kız için anne ve babanın onayını al.
Bu yaşta kızlardan uzak dur. Hiçbir kıza gönlünü
kaptırma, kızlarında sana gönlünü kaptırmasına izin
verme.
Bütün ilişkilerinde saygı ve sevgiyi ihmal etme,
mümin kardeşine şefkatli ve alçak gönüllü ol. Müminlerin karşısında olan insanların karşısında ezilme,
dik dur. Haksızlık karşısında susma, haksızlık karşısında susan dinsiz şeytandır, unutma.
Kim nereye giderse gitsin, sen asla milli görüşten
ayrılma. Unutma ki zafer; inananlarındır ve zafer yakındır. Allah’a emanet ol.

“Sevdiklerinize
zaman ayırın
yoksa zaman sizi
sevdiklerinizden
ayırır.”
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İmam-ı Gazali’den Öğütler
“Her duyduğunu
söylemesi kişiye
günah olarak yeter.”
Hadis-i Şerif

Allah’tan kork
Ey oğul!
Allah’tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle kork.
Ona kulluk görevini gereği gibi yap. Haram kıldığı
şeylerden mümkün olduğu nisbette kaçın. Allah’ın
saadete uzanan yolundan ayrılma. Hayatını düzene
sokan emirlerini sakın ihmal etme ki, yaşayışın sıhhat
bulsun, gözlerin aydın olsun. Çünkü gizli ve kapalı
hiçbir şey Allah’tan gizli ve kapalı değildir.
Boş sözden uzak dur
Ey oğul!
Aklının hemen kabul etmeyeceği şeyi söyleme.
Lüzumsuz lâftan, çok gülmekten, şaka ve alaya almaktan, din kardeşinle tartışmaktan sakın. Böyle yapmak
saygıdeğerliği götürür, kin ve düşmanlık kapılar açar.
Ağırbaşlı ol
Ey oğul!
Ağırbaşlı, terbiyeli, saygılı ve nezaketli olmaya çok
dikkat et ve itina göster. Ancak böyle yaparken gurura
kapılma. Sonra senden bu sıfatla söz edilir. Halka
tepeden bakma. Sonra senden bu sıfatla bahsedilir.

“Ağılda oğlak doğsa
ovada otu biter.”

Orta yolu tut
Ey oğul!
Bütün işlerinde ortayolu tut. Çünkü işlerin en
hayırlısı orta yoldur. Az konuş. Karşılaştığın her Müslümana selâm ver.
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Osman SEÇİLMİŞ
“Onlar öyle kimseler
ki, Allah anıldığı
zaman kalpleri titrer;
başlarına gelene
sabrederler, namaz
kılarlar ve kendilerine
rızık olarak
verdiğimiz şeylerden
(Allah için) harcarlar.”
Hacc, 35.

19 Yaşında Oku
Selamün Aleyküm.
Yüce Rabbimizden sana, sağlık, hayırlı ömür ve
huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. Ayrıca seni
tebrik ederken, seni yetiştiren ve bu güzel merasimi
sana hazırlayan babana ve annene teşekkür ediyorum.
Sevgili Berşan, bildiğin gibi bizler Allah(c.c)’ın
kuluyuz. Her şeyi olduğu gibi bize insanları da Allah
(c.c) yarattı. İnanıyorum ve iman ediyoruz. Düşünmeni istiyorum. Bizleri o yarattığına göre şu ana kadar
milyonlar ve bu insanları Allah (c.c) niçin yarattı, yaratıyor…? Bizlere ihtiyacımı var? (Hâşâ yoktur.)
Allah biz insanları bir gaye ve maksat için yarattı.
Bu yaratılış gayesi nedir? Biz insanların yaratılış gayesi
nelerdir? Her Müslüman gencimiz bu gayeyi bilip ona
göre hayatı anlamalı ve yol haritasını ona göre belirlemelidir. İnanıyorum ki araştırdığında önemli esaslara
ulaşacak inşaallah Allah’nın (c.c.) rızasını arayan olacaksın.
Gözlerinden öperken senden bana da dua etmeni
bekler, saadetler dilerim canım.

“Müslümanlık şuur
dinidir, şekil değil.”
Necmettin Erbakan
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“Temizlik imanın
yarısıdır.”
Hadis-i Şerif

Yürüyüşüne dikkat et
Ey oğul!
Ölçülü adımlarla yürü, ayaklarını yerde sürükleyerek yürüme. Sağa sola baka baka yürüme. Etrafı
rahatsız ederek, başını şunun bunun kapısına doğru
döndürme.
Evlenmek istediğin kızı iyi seç
Ey oğul!
İnsanın hanımı huzur ve sükûnet kaynağıdır.
Bir kızla evlenmek istediğinde ailesini iyice araştır
ve öğren. Çünkü temiz ve asil bir aile tatlı meyveler
yetiştirir.
Bilmiş ol ki kadınlar parmaklarımız kadar birbirinden farklıdırlar. Şirret ve karaktersiz kadından
sakın. Onların dış görünüşlerine aldanma, böyleleri
kocasına karşı kaba ve hırçındır. Kocası kendisine
saygılı olduğu zaman bunu bir üstünlük sanar. Hiçbir
iyiliğe karşı teşekkür etmesini bilmez. Az şeye de hiç
kanaat etmez.

“Bir evde düzen
olunca düzenbaz
olmaz.”

Dostunu iyi seç
Ey oğul!
İki çeşit dost ve kardeş vardır. Birisi, başına bir
bela geldiği zaman seni korur; diğeri de mutluluk ve
ikbal günlerinde senin dostundur. Belâ gelip ikbalden
düştüğünde dostluk yüzünü gösteren kardeşi hakiki
kardeş ve dost bil ve dostluğunu korumaya çalış.
Saadet günlerindeki dosta pek güvenme. Sıkıntılı
günlerinde dostluk bağını uzatmıyorsa, onu düşmanların düşmanı bil.
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Yusuf YIDIRIM
19 Yaşında Oku
Öncelikle sana geçmiş olsun dileklerimi iletir Rabbimden acil şifalar dilerim.

“Ey iman edenler!
Allah’ın size olan
nimetini hatırlayın”
Ahzâb, 9.

Kuran’ı Kerim’de Kehf Suresi 57. ayeti kerimede
mealen: “Rabbinin ayetleriyle nasihat edipte onlardan
yüz çeviren ve daha önce işlediği günahları unutandan
daha zalim kim olabilir? Biz onların kalpleri üzerine
(Kuran’ı) anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına da sağırlık verdik. Ey Muhammed! Sen onları
doğru yola çağırsanda onlar asla hidayete eremezler”
buyurmaktadır. Ama ben senin gibi pırıl pırıl İslam’ın
saflığını ve temizliğini gördüğüm, çok değerli ve kıymetli dostum olan Muhammed’in Berşan’ı; senin İslami ve Kuran’ı ve onun yol gösterdiği Hz.Muhammed
(s.a.v)’i örnek ve rehber edindiğin sürece yolunu asla
şaşırmayacağını ve hayatın ve ölümün sonrasında seni
kurtaracak ve ölümsüzleştirecek olanın Kur’an ve sünnet olduğunu âcizane hatırlatıyorum.
Hz Muhammed (s.a.v) Efendimizin söylediği gibi
“Size iki şey bırakıyorum, ona sarıldığınız müddetçe asla yolunuzu şaşırtmazsınız. O Allah’ın Kitabı
Kur’an-ı Kerim ve benim sünnetim” buyurduğu gibi
ben de sana bir emanet veriyorum O’na ve içindeki
bilgi ve emir nehiylere uyarsan hem bu dünyada aziz
ve bahtiyar, hem de ahrette aziz ve bahtiyar olursun.
Allah yar ve yardımcın, Hz. Muhammed (s.a.v) örnek ve önderin olması dileğiyle…

“Oğlum! İnsanlarla
az, Rabbinle çok
konuş; belki o zaman
kalbin Rabbini görür.”
Muaz. B. Cebel
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“Allah, insanlara
acımayanlara,
merhamet etmez.”
Hadis-i Şerif

İnsanları iyi tanı
Ey oğul!
Heveslerine ve nefsine uyan aşağılık çukuruna
yuvarlanır. Zarif görünümlü insanlar fazla ilgini
çekmesin, dış görünüşe pek aldanma. Çünkü insan,
kalbiyle, düşüncesiyle ve diliyle adamdır, kıyafetiyle
değil.
Benzi sarı, zayıf kimseleri hor görme. Çünkü insan
iki küçük et parçasıyla ölçülür: Kalbi ve dili. Öyleyse
insanların bu iki değerinden faydalanmaya çalış; gerisi
et, kan ve kemiktir.
Fazla konuşma
Ey oğul!
Fazla konuşma. Sonra bulunduğun toplulukta
taşınması güç bir yük olursun.
Seninle beraber oturana karşı alicenap davran.
Yanına oturmak isteyene güzel, nazik hareket et.
Başkasının gözüne dikkatle bakıp durma. Fazla lügat
parçalayıp yaldızlı söz söyleme. Çünkü bu sözlerin dış
görünüşü belki güzel sayılabilir, fakat gerçekte güzel
değildir.

“Doğru söyleyeni
dokuz köyden
kovarlar.”

Gözü aç ve savurgan olma
Ey oğul!
Kendini iyice sıkıntıya sokmuş bir miskin gibi
gözü aç; mal kıymeti bilmeyen, ilerisini görmeyen
bir sefih gibi savurgan olma. Sana ait hakları belirle.
Dostuna saygılı, düşmanına insaflı ol.
Fakirlere ihsan et
Ey oğul!
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Ahmet EYCE

19 Yaşında Oku

“Müminler içinde
Allah’a verdikleri
sözde duran nice
erler var. İşte
onlardan kimi,
sözünü yerine
getirip o yolda
canını vermiştir;
kimi de (şehitliği)
beklemektedir.
Onlar hiçbir
şekilde (sözlerini)
değiştirmemişlerdir.”
Ahzâb, 23.

Kıymetli dostum ve hacı arkadaşım Berşan.
Birlikte yaşadığımız umre günlerinde seni yakından tanıdım ve çok sevdim. İnşallah Rabbimiz size
hac da nasip eder. Ömrünüz boyunca Resulullah
(s.a.v.) Efendimizin hayat çizgisinde bir hayat yaşamanızı, Rabbimize kul, Efendimize ümmet bilinciyle
ömrünüzü geçirmenizi temenni ederim.
Mutlu, huzurlu ve vahyin kontrolünde bir yaşam
dileğiyle Allah’a emanet olun…
İnşallah bu mektubu okurken haccınızı da yapmış
olursunuz. Belki hacda beraber oluruz, kim bilir…
Selam ve Dua ile…
Eminim ki şu anda iyi bir fakülte kazandın ve okuyorsun yâda başarılı bir iş adamısın, baban gibi…
Ne olursan ol ama adam ol yeter… Kul ol yeter…
Gerisi fasa fiso…

“Bütün uyuyanları
uyandırmaya bir
tek uyanık yeter.”
Malcolm X
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“Dünya sevgisi her
hatanın başıdır.”
Hadis-i Şerif

Cenab-ı Hakkın ihsan buyurduğu nimetten
fakirleri ve muhtaçları hissedar etmek şükürdür. Eğer
kapına bir fakir gelirse, onun kalbini hoş et, öyle
gönder.
Sadakayı gizli ver.
Ey oğul!
Sadaka verirken gizli vermek, kendine bir musibet
geldiğinde bağırıp çağırmayarak, yaygara yapmayarak
gizlemek gerekir.
Bir günah işlediğinde ceza gelmeden hemen tevbe
et. Sadaka vermek sıddıklar nişanıdır. Onlar sıddıklar
zümresindendir.

“Her inişin bir yokuşu
vardır.”

Tamahkâr olma
Ey oğul!
Tamahkâr olma. Kalbin katı ve kara olur. Çok
mal arttırmak için hasislik etme.
Salih insanların sohbetinde bulun
Ey oğul!
Âlimlerin ve sâlih insanların sohbet ve meclisinde
bulunmayı elden bırakma. Peygamber Efendimiz bir
hadislerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Bir kimse ulema ve sâlihlerin meclis ve sohbetine giderse, Cenab-ı Hak o kimsenin her bir adımına karşılık
kabul olunmuş bir hac sevabı ihsan eder.”
Âlim ve sâlih zatlar Allah’ın dostlarıdır. Onları
ziyaret edenin sevabı, Allah’ın evini ziyaret edenin
sevabı gibidir.
Merhametli ol
Ey oğul!
Cenab-ı Hak şefkati ve merhameti sebebiyle Musa
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Turan Topgül

20 Yaşında Oku
Bir nasihat istiyorsan bu nasihat sana yeter!
Ne zaman ki darda kalsan, ne zaman ki rahata ersen bu nasihati, o zaman bir daha oku! Şeyh Edebali
600 yıllık dünya devletinin kurucusu olan küçücük
bir uç beyliği olan Osman Bey’ e der ki:
“Ey Oğul!
Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamsın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah
rüzgârlarında savrulur gidersin… Öfken nefsin bir
olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı,
sebatkâr ve iradene sahip olasın! Sabır çok önemlidir.
Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek
açmaz. Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin,
kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her
zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan
da bu irfandır.
İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi
büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına
çıkacaktır. Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir. Bu dünya inancını kaybedersen, ye-

“Bak oğul!
Ulemanın yanında
dilini, evliyanın
yanında gönlünü,
namazdayken
kalbini, yemekteyken
mideni, başkasının
evindeyken gözünü,
halkın arasında dilini
koru.”
Lokman Hekim
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“Sabır, imanın
yarısıdır.”
Hadis-i Şerif

“Tavşan dağa
küsmüş, dağın haberi
olmamış.”

Aleyhisselâma peygamberlik verdi. Ey oğul! Sen de
şefkat ve merhameti elden bırakma ki merteben yüce
olsun.
Yeryüzünde olan mahlukata merhamet eyle.
Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:
“Yâ Ebâ Hüreyre! Yeryüzünde olan mahlukata merhamet eylersen, Allah da sana merhamet eder.”
Anne-babanın rızasını al
Ey oğul!
Anne-baban yaşlanınca elinden geldiği kadar
onlara yardım et. Çünkü ebeveynin, sen küçükken
türlü türlü zahmetini çektiler. Devamlı onların hayır
duasını al. Beddua ederlerse dünyan da, âhiretin de
yıkılır. Anne-babanın rızası Allah’ın rızasıdır. Onların
öfkelenmesi Allah’ın gazabıdır.
Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Annebabasına iyilik edenin, onların gönlünü alanın ömrü
bereketli ve uzun olur. Yarın kıyamette azap görmez.”
Yakın akrabalarına iyilikte bulun
Ey oğul!
Amcan ve halan baban hükmündedir, teyzen ve
dayın da ana hükmündedir. Onlara anne-babana
ettiğin hürmet gibi hürmet et. Hayır dualarını almaya
çalış, sakın ihmal etme.
Hayırlı işlerde devamlı ol
Ey oğul!
Hayırlı amellerinde sebat et ve işlemede devamlı
ol. Bir gün yapıp bir gün terk etme.
Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:
“Allah katında en sevgili amel, daimi yapılan ameldir.
Daimî yapılan amel kişiyi maksuduna ulaştırır.”
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şilken çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol! Her
sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme!
Sevildiğin yere sık gidip gelme; muhabbet ve itibarın
zedelenir…
Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki âlime, zengin
iken fakir düşene ve hatırlı iken, itibarını kaybedene
acı! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.
Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi
yaşar. Bilginin ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar,
aydınlığa kavuşturur. Hayvan ölür, semeri kalır; insan
ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı… Bırakanın da bıraktığı yerden devam
etmeli. Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam.
Yine de, bilirim ki, kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu
kalkıp-iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte
değildir. Bir savaş, yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü zaman yok,
süre az!
Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da!
Yeter ki, toprağın tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi
davasının esası olmalıdır. Sevmek ise, sessizliktir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilemez! Geçmişini
bilmeyen, geleceğini de bilemez.
Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın.
Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini
unutmayasın…’’
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“Evlerinizde oturun,
eski cahiliye âdetinde
olduğu gibi açılıp
saçılmayın. Namazı
kılın, zekâtı verin,
Allah’a ve Resûlüne
itaat edin.”
Ahzâb, 33.

“İki şeyi unutma:
Allah’ı ve ölümü. İki
şeyi unut: Başkasına
yaptığın iyiliği,
başkasının sana
yaptığı kötülüğü.”
Lokman Hekim
“İnsanlar sevilmek
için yaratıldılar,
eşyalar ise
kullanılmak için.
Dünyadaki kaosun
nedeni; eşyaların
sevilmeleri
ve insanların
kullanılmalarıdır.”
Cemil Meriç
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“Sabreden zafere
ulaşır.”
Hadis-i Şerif

“Allah gümüş kapıyı
kaparsa altın kapıyı
açar.”

Anne babana karşı gelme
Ey oğul!
Anne-babana karşı gelme. Gönüllerini kırma.
Kalblerini incitme. Bir kimseden anne-babası razı
olmazsa o kimse için cehennemden iki kapı açılır.
Bir kimsenin anne-babası zâlim olsa bile onlara
karşı âsi olmamalıdır.
Cenab-ı Hak, Musa Aleyhisselâma şöyle buyurmuştur: “Ya Musa bil ki, günahların içinde bir günah
vardır ki, mizanda en ağır o gelir. O da anne-babası
çağırdığı zaman, çocuğun onlara ‘efendim’ deyip
cevap vermemesidir.
İzzet-i nefsini koru
Ey oğul!
Fakirlere karşı mütevazi ol. Zenginlere karşı zillet
gösterme. İzzet-i nefsini koru.
Kimseyi incitme
Ey oğul!
Âhirette selâmet istersen kimseyi incitme. Bir
çocuk görünce, “Bu günâh işlememiş masumdur. Ben
günahkârım, bu benden üstündür” de. Kendinden yaşlı
birisini gördüğün zaman da, “Bu benden çok ibadet
etmiştir. Benden efdaldir” de.
Kendini herkesten aşağı gör
Ey oğul!
Cahil birisini görürsen, “Bu bilmeyerek günah işler,
ben ise bile bile günah işlerim, bu benden efdaldir” de.
Bir fakiri görürsen “Bu imân ve saadetle gider. Ben
ise nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bu benden efdaldir”
diye düşün. Eğer bu şekilde kendini herkesten aşağı
görmezsen Allah katında yüce olamazsın.
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Hulusi PALAKOĞLU
20 Yaşında Oku
•

Maneviyatı ihmal etme.

•

Para kazanmayı değil, başarıyı ve verimliliği
ön planda tut.

•

Hiçbir durumda yalan söyleme.

•

Hiçbir işi erteleme.

•

Her daim yeniliğe ve gelişime açık ol.

•

Yaptığın her işi itina ile yap.

•

Saygı, sevgi, muhabbet ve tevazu ile şekavet
benliğine işleyip seninle bir bütün olsun.

•

Olumsuz neticeler seni yıldırmasın. Bırakma
üzerine git başarının sesini duyacaksın.

•

Yaptığın işle, hal, tavır ve davranışların, tutumunla ayrı bir yerin olsun.

•

Kendine olan öz güveni kaybetme ve bunu
başkalarının kamçılamasına izin verme.

•

Attığın adımları ölçerek, tartarak ve aksilerini, artılarını karar ver ki neticede muhakeme
ederek mağdur olma. Unutma ki sen kendini
ateşe atarsan insanlar bunu seyretmekten mutlu olurlar.

•

Çok fazla ayrıntılarla boğulma ama mükemmelliğinde ayrıntıda gizli olduğunu unutma.

•

Neticeyi başarıya odaklandır. Çünkü insanlar
senin çektiğin zorluklara değil gemiyi limana
getirmediğine bakacaktır.

“İnanıp da güzel işler
yapan ve Rablerine
gönülden boyun
eğenlere gelince, işte
onlar cennet ehlidir.
Onlar orada ebedî
kalırlar.”
Hûd, 23.

“Televizyon;
aylak, şuuru iğdiş
edilmiş, hiçbir
zaman okuma ve
düşünme alışkanlığı
kazanmamış
sokaktaki adam için
icat edilmiş bir nevi
afyondur.”
Cemil Meriç
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Şeyh Şamil
“Ameller niyetlere
göredir.”
Hadis-i Şerif

“Bıçak yarası geçer,
dil yarası geçmez.”

İnsanlığın en yükseği, en asili, Allah’tan çok korkandır.
Müslüman idareciler işlerini şura ile görürler.
Allah ile açık ve gizli işleriniz edep üzere olsun.
Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin
kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Sen birinciyi
tercih et.
Kamil kişi yürümeye nasıl başlarsa öyle bitirmelidir.
Kıl kadar bile ışık gördüğün yere git.
Dünyada menfaat icin sevgi gösterisinde bulunan
insanlardan olma.
Nefsini baş tacı eden, dinini hor görür.
Bir naibe gönül bağlarken, onda keramet aramayınız. Sadece dine saygı beslediğini ve hak yolunda
yürüdüğünü görmek yeterlidir.
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Fatih ÖZDEN

21 Yaşında Oku

“Ey iman edenler!
Kendi evinizden
başka evlere,
geldiğinizi farkettirip
(izin alıp) ev halkına
selâm vermedikçe
girmeyin. Bu sizin
için daha iyidir;
herhalde (bunu)
düşünüp anlarsınız.”
Nûr, 27.

Merhaba sen şuan 21 yaşında muhtemelen askerden gelmiş olmalısın. Neden yirmi bir seçtim? Çünkü
bana göre askerden geldikten sonra hayatın ikinci ve
önemli bölümü başlıyor. Eğer okuyorsan da en önemli dönemi bu dönemi çok iyi değerlendirip amacına
ulaşman gerek.
•

Bu gençliğin en güzel zamanında ileriye dönük benden sana bir abi tavsiyesi:

•

Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde
düşmanın olabilir.

•

Müminlerin imanca en mükemmeli ahlaklı,
en güzel olanı ailesine yumuşak davranandır.

•

İki özellik vardır ki bunlar müminde huy haline gelmez. Bunlar cimrilik ve kötü ahlaktır
İnsanoğlunun her biri hata yapar, ancak hata
yapanların en hayırlısı tövbe edendir.

•

Ahrette seni kurtaracak bir eserin olmadığı
takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme.

“İdare etmek değil,
idare edilmek için
eğitilen kuşaklar
İslam ilerlemesini
sağlayamazlar.”
Aliya İzzebegoviç
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Veda Hutbesi
“Cennet annelerin
ayakları altındadır.”
Hadis-i Şerif

“Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, O’ndan
yardım isteriz. Allah kime hidâyet ederse, artık onu
kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse
hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki; Allah’dan
başka ilâh yoktur. Tektir, eşi ortağı, dengi ve benzeri
yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O’nun
kulu ve Rasûlüdür.”
“Ey insanlar!
Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım.
İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise,
bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz
(Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü
tecâvüzden korunmuştur.
Ashabım!
Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O’da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden
sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin
boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki, burada
bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine
ulaştırmış olur.

“Dost acı söyler.”

Ashabım!
Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibi-

NA SİHATNA ME

135

Alim YILDIZ

21 Yaşında Oku

“ Mümin kadınlara
da söyle: Gözlerini
(harama bakmaktan)
korusunlar; namus ve
iffetlerini esirgesinler.
Görünen kısımları
müstesna olmak
üzere, zinetlerini
teşhir etmesinler. Baş
örtülerini, yakalarının
üzerine (kadar)
örtsünler.”
Nûr, 31.

Sevgili Berşan,
Hz. Peygamber (sav) “Din nasihattir” buyuruyor.
Bu nedenle Hz. Peygamberden itibaren çok sayıda
nasihat türünde eserler yazıldığını biliyoruz. Halifelerin komutanlarına, mutasavvıfların müritlerine, bazı
ilim adamlarının devlet yöneticilerine yazdığı yüzlerce
nasihatname bugün elimizde. Gazalî’nin yazmış olduğu Eyyühe’l-Veled (Ey oğul) ve şair Nabî’nin yazmış
olduğu Hayriyye isimli eserler bu türün en güzel örneklerinden ikisi. Bunları özellikle okumanı isterim.
Bu tür eserlerde o kadar güzel nasihatler var ki hemen
hemen söylenmesi gereken her şey söylenmiş. Bu nedenle ben sana Şeyh Edebali’nin olduğu söylenen bir
nasihatnameyi hediye ediyorum. Bu öğütlere uyarsan
dünya ve ahiret mutluluğuna da erersin. Büyük rüyalar görmen temennilerimle gözlerinden öpüyorum.
***

“İslam, korkakların
değil, cesur ve atılgan
Müslümanların
omuzlarında
yükselecektir.”
Aliya İzzetbegoviç
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“Kim ana babasona
iyilik ederse, ne
mutlu, Allah onun
ömrünü artırır.”
Hadis-i Şerif

ne versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır.
Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de
Abdulmutallib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir.
Lakin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz, ne de
zulme uğrayınız.
Ashabım!
Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler
kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.
Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib’in torunu
Iyas bin Rabia’nın kan davasıdır.
Ey insanlar!
Muhakkak ki, şeytan şu toprağınızda kendisine
tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz
bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız,
bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için
bunlardan da sakınınız.

“Dost kara günde
belli olur.”

Ey insanlar!
Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta
Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları,
Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu
kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde
hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınızı;
yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi
evinize alırlarsa, Allah, size onları yataklarında yalnız
bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındır-
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Bak dostum,
Cahil ile dost olma
İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün.
Açgözlü ile dost olma
İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün.
Görgüsüzle dost olma
Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez, üzülürsün.

“Ancak tevbe ve iman
edip iyi davranışta
bulunanlar başkadır;
Allahı onların
kötülüklerini iyiliklere
çevirir. Allah çok
bağışlayıcıdır, engin
merhamet sahibidir.”
Furkân, 70.

Kibirliyle dost olma
Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün.
Ukalayla dost olma
Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün.
Namertle dost olma
Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez, üzülürsün.
İlim bil, irfan bil, söz bil
İkram bil, kural bil, doyum bil
Usul bil, adap bil, sınır bil
Yol bil, yordam bil,
Hal bil, ahval bil, gönül bil
Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma
Mert ol, yürekli ol,
Kimsenin umudunu kırma,
Sen seni bil, ömrünce yeter sana.

“Bir milletin asıl
gücü; topu, tüfeği
tankı değil imanlı ve
inançlı gençliğidir.”
Necmettin Erbakan
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“Güzel söz sadakadır.”
Hadis-i Şerif

manıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki
hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.
Ey mü’minler!
Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça
yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın
kitabı Kur’an’ı Kerim ve Peygamberin sünnetidir.
Mü’minler!
Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman
Müslüman’ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman’a kardeşinin kanı
da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu
ile vermişse o başkadır.
Ey insanlar!
Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir.
Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya
vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde
doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır.

“Ev alma komşu al.”

Ey insanlar!
Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in
çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arabın Arap
olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine,
siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü
yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O’ndan en
çok korkanınızdır. Azası kesik siyahî bir köle başınıza
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Emine GEÇİCİ
21 Yaşında Oku
Berşan,
Ne kadar şanslı bir insan olduğunun eminim farkındasındır. Sana her şeyin en güzelini, en doğrusunu
öğretmeye çalışan ve buna kavuşman için çabalayan
bir ailen var. Bu şansı Allah’ın sana verdiğini de biliyorsun. Şu yaşına kadar bunu en iyi şekilde değerlendirmiş ve hayra kullanmış olmanı can-ı gönülden
diliyorum. Bunların üzerine âcizane bir tavsiyede bulunayım kabul buyurursan.

“Bizim âyetlerimize
ancak o kimseler
inanırlar ki, bunlarla
kendilerine öğüt
verildiğinde,
büyüklük taslamadan
secdeye kapanırlar
ve Rablerini hamd ile
tesbih ederler.”
Secde, 15.

Sen sen ol Allah’ın huzuruna kul hakkı ile çıkma.
Bunu zanlarla başaramazsın, Kur’an ve Sünnet ahlakını hakkıyla öğrenerek ve yaşayarak başarırsın. Her zaman için ufacık bile görsen bir şekilde günahın içinde
olabileceğini unutma ve büyüklerin duasını dilinden
düşürme “Allah’ım günahlarımı affeyle” diye. Yapılan
bütün ibadetler kabul olsa ne yazar ki Allah’ın affı,
mağfireti olmadıktan sonra. Dilerim bu yaşında gönlünde Allah aşkının ateşi yanıyordur, hiç sönmemesi
dileğiyle.
Allah’a emanet ol.
Not: Eğer bu teyze sen bunları okurken bu dünyada değilse
O‘nun için üç İhlas bir Fatiha’yı esirgeme, olur mu?
Berşan’ın bu kısacık mektubu 21 yaşında okumasını istiyorum sanki kendi çocuklarıma yazar gibi yazdım. Gerçi onların eline 2023 te geçecek mektupları var ama işin içinde çocuklar olunca
hepsi aynı. Allah’a emanet olun.

“Yeryüzünün
öğretmeni olmak
için, gökyüzünün
öğrencisi olmak
gerekir.”
Aliya İzzetbegoviç
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“Mecliste konuşulan
emanettir.”
Hadis-i Şerif

amir olarak tayin edilse, sizi Allah’ın kitabi ile idare
ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi
suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu
üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz.
Dikkat ediniz!
Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:
• Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.
• Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı,
haksız yere öldürmeyeceksiniz.
• Zina etmeyeceksiniz.
• Hırsızlık yapmayacaksınız.
İnsanlar!
Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? “
Sahabe-i Kiram hep birden söyle dediler:
“Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz,
diye şahadet ederiz!”
Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhisselam
şahadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine
çevirip indirdi ve söyle buyurdu:

“
“Görünen köy kılavuz
istemez.”

Şahit ol yâ Rab!
Şahit ol yâ Rab!
Şahit ol yâ Rab!
		

“
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Serpil AYKUT
“Rahmetinden
ötürü Allah,
geceyi ve gündüzü
yarattı ki geceleyin
dinlenesiniz,
(gündüzün) O’nun
fazlu kereminden
(rızkınızı) arayasınız
ve şükredesiniz.”
Kamer, 73.

22 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Uzun yıllar önce bir kez karşılaştık seninle. Şu an
yaşın 22 oldu. Belki üniversitede öğrencisin, belki
bitirdin, bekli de farklı bir noktadasın. Umarım istediğin yerdesindir. Öyle olduğuna inanıyorum, çünkü çok değerli bir anne ve babanın evladısın. Onlar
bu yaşa kadar seni hayata hazırlamak için her türlü
imkânı sana sunmuşlardır.
Bu yaşlar hayatla ilgili önemli kararların alındığı ve
ya alınmak üzere olduğu yaşlardır. Alacağın kararlarda
öncelikle kendine şu soruları sor!..
-

Ben kimim?

-

Ne yapmak istiyorum?

-

Nereye ulaşmayı amaçlıyorum?

-

Bunu nasıl yapabilirim?

-

Niçin yapmalıyım?

“Gayemiz Allah’tır,
önderimiz Resulullah,
anayasamız Kur’an,
yolumuz cihad ve en
yüce temennimiz de
Allah yolunda şehit
olmaktır.”
Hasan el Benna
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Mekke’den Mektup Var.
“Günahından tövbe
eden, sanki günah
işlememiş gibi olur.”
Hadis-i Şerif

Malcolm X (al-Hacc, Malik al-Shabazz) 1964
yılında yaptığı Hacc ziyareti sırasında Harlem’deki
arkadaşlarına Mekke’den yazdı...
Ömrümde, her renkten, her ırktan insanların birlikte
kaynaştığı, İbrahim’in, Muhammed’in aleyhisselam
ve semavi kitaplardaki bütün peygamberlere ev sahipliği yapan, şimdi bulunduğum bu mukaddes topraklardaki kadar, insanlar arasında böylesine coşkulu ve
içtenlikli bir konukseverlik, böylesine yüreklerden
taşan gerçek bir kardeşlik hiç görmedim.
Geçen hafta çevremde her renkten insanların oluşturduğu asil ve anlatılamaz ihtişamdan büyülenmiş bir
halde ve konuşmaktan aciz kaldım.
Beni Yaratan Allah beni mukaddes Mekke’yi ziyaret
etmekle ödüllendirdi. Kâbe’nin çevresini yedi kere
döndüm. İnsanlığın dertlerine deva İslâm’ın Kutsal
suyu Zemzem’den kana kana içtim. Safa ve Merve
tepeleri arasında yedi defa gittim ve geldim. Adem’’in
yurdunda tarihin en eski kenti Mina’da, Arafat’ta dua
ettim.

“Bir selâm bin hatır
yapar.”

Dünyanın dört bucağından on binlerce hacı ile
birlikteydim. Mavi gözlü sarışınlardan siyah derili Afrikalıya kadar bütün renkler kaynaşmıştı. Fakat hepsi
insanların birlikteliğini, tek bir ruh halinin ibadeti
içinde idiler. Bu benim Amerika’da siyah ile beyaz
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Bu sorulara vereceğin cevaplar sana hayatındaki
kararların 3 temel saç ayağına sahip olduğunu gösterir.
Hayallerin, hayat amacın, temel değerlerin…
Hayallerini yani hedeflerini büyük tut. Hiç kimse
senden daha akıllı, daha şanslı ve avantajlı değildir.
Rabbim hepimize gerekli aklı, yeteneği verdi. Hayatının son gününe kadar söyleyecek bir şeyin olsun. Hayata dair bir amacın olsun.
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“Kim Rahmân’ı
zikretmekten gafil
olursa, yanından
ayrılmayan bir
şeytanı ona musallat
ederiz.”
Zuhruf, 36.

Şimdi kazanamadıkların için ağlamaktan vazgeç…
Sahip oldukların için şükret… Kazanabilecek oldukların için mücadeleye devam…
Bu hayat mücadelesinde ulaştığın zafer kadar verdiğin mücadelen de gurur verici olsun. Değerlerine
sahip çık. Değerleri olmayan insanlar zirveye onur ve
şereflerini götüremezler.
Allah’ım sana yaşamaya değer bir hayat nasip etsin…
Muhabbet, selam ve dua ile…
Rabbim yolunu açık etsin.

“Cesaretin en
faziletlisi; insanın
hakikati söylemesi,
hatasını kabul etmesi
ve şiddet anında
kendine hâkim
olabilmesidir.”
Hasan el Benna
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“Sabah uykusu rızka
engeldir.”
Hadis-i Şerif

arasında göremediğim, fakat görülmesi kaçınılmaz
olan ve olanaklı olan bir manzaraydı.
Amerika, İslâm’ı tanımalı, anlamalı ve bilmelidir.
Çünkü sadece bu din toplumdaki ırk, renk, insanlar arasındaki ayrımı kökten reddetmektedir. İslâm
ülkelerine yaptığım gezilerde konuştuğum insanlar
ve hatta beraber yemek yediğim beyaz Amerikalılar
kafalarındaki beyaz ayırımcılığın İslâm ile tanıştıktan
sonra yok olduğunu söylediler.
İnsanların renklerine bakılmaksızın birlikte iç içe
oldukları böylesine içtenlikli ve gerçek bir kardeşlik
manzarasını bundan önce hiç görmemiştim.
Bu sözcükleri benden işitmekle belki şaşıracaksınız.
Bu Hac sırasında gördüğüm ve yaşadığım bu gerçekler benim daha önceden eriştiğim düşünce biçimini
yeniden temellendirmemde büyük etkisi oldu ve bazı
varsayımlarımı terk etmeye karar verdim.
Bu benim için hiç de zor olmayacak. Sıkı ve kesin kabul ettiğim düşüncelerime rağmen ve ben her zaman
gerçeğin arayışı içinde oldum ve karşılaştığım her yeni
gerçeği yeni bir aşama, yeni bir bilginin açılımı olarak
kabul ettim.

“Gâvurun ekmeğini
yiyen, gâvurun kılıcını
çalar.”

Gerçeğin yetenekle aranmasının önemli ve belki de
ilk şartı olan beynimi ve aklımı daima açık tuttum.
Bu Kutsal yerlerde geçirdiğim 11 gün içinde bu
Müslüman kardeşlerimle tek ve aynı Allah’a ibadet
ve dua ederken onlarla birlikte aynı tabaktan yedim,
aynı bardaktan içtim, aynı kilimin üstünde uyudum.
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Ali YANAR
“Eğer şeytandan
gelen kötü bir
düşünce seni
dürtecek olursa,
hemen Allah’a sığın.
Çünkü O, işiten,
bilendir.”
Fussilet, 36.

23 Yaşında Oku
Her işine besmele ile başla. Besmelenin kuvveti
çok büyüktür ve fazileti çoktur. Besmele hakkında
sana bir kıssa söyleyeyim.
Adamın biri hanımını kafasına takmış, hanımı devamlı her işin başında “bismillah” dermiş. Adam bir
gün hanımına bir kese altın vermiş ve sakla demiş.
Hanımı da besmele çekerek sandığa koymuş.
Adam tekrar çok zaman geçmeden istemiş. Bu
arada adam hanımından habersiz sandıktan altını almış ve kuyuya atmış. Hanımına da keseyi getir demiş
hanımı da besmele çekerek sandığın başına varmış.
Bismillah demiş açmış, bismillah demiş elini atmış ve
ıslak bir şekilde kese eline gelmiş ve adama demiş ki
aman bey herhalde fare girmiş sandığa keseye işemiş.
Beyi de işin ne olduğunu anlamış ve hanımına gel elini öpeyim demiş.
İşte besmelenin kuvveti böyledir.
Her zaman her işine besmele çekerek başla.

“Hayat; inanan ve
sâlih amel işleyenler
dışında hiç kimsenin
kazanamadığı bir
oyundur.”
Aliya İzzetbegoviç
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“İlim Çin’de de olsa
arayın. İlim istemek
her Müslüman’a
farzdır.”
Hadis-i Şerif

“Sabreyle işine, hayır
gelsin başına.”

Gözleri mavilerin en mavisi, saçları sarıların en sarısı
ve derileri beyazların en beyazı idi.
Ve beyaz Müslümanların sözcükleriyle ben
Nijerya’dan, Sudan’dan ve Gana’dan siyah Afrikalı
Müslümanlar arasında ayni ve gerçek içtenliği ve duyarlılığı yaşadım. Biz gerçekten kardeşlerdik, kardeştik. Çünkü inançlarımız tek Allah’a idi ve aramızda
renkler kalmamış ve beyaz renk, Amerika’da var olan
tutum ve davranışlarıyla düşüncelerimizden sökülüp
atılmıştı.
Eğer beyaz Amerikalılar Allah’ın tekliğini kabul ettiklerinde insanın da birliği gerçeğini kabul edecekler,
insanlar arasında antropolojik üstünlük ölçülerine,
farklı renklere farklı muamelede bulunmaya son
vereceklerdir.
Amerika’daki ırkçılık tedavi kabul etmez bir kanser salgınıdır. Beyaz Amerikalı’nın Hristiyan kalbi
böylesine yıkıcı bir hastalığın tedavisinde kanıtlanmış bir gerçeği kabul etmesi kaçınılmazdır. Irkçılık
Almanya’da Almanları içerden vurmuş ve yıkmıştır.
Bu kutsal topraklarda geçen her saat bana Amerika’daki siyah-beyaz çatışmasına yaklaşımda çok daha
güçlü bir iç zenginliği kazandırıyor. Amerikan zencileri ırkçı kinleri nedeniyle asla suçlanamazlar. Onların
tepkileri Amerikan beyazlarının 400 senelik bilinçli
ırkçı davranışlarına karşı oluşan bir bilinçaltının doğal
sonucudur.
Irkçılık Amerikayı bir intihar yolunda sarmalayarak yürütmektedir. Gözlemlerime dayanarak çeşitli
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Yemliha KURTCEPHE
“Kim iyi bir iş
yaparsa, bu kendi
lehinedir. Kim de
kötülük yaparsa
aleyhinedir. Rabbin
kullara zulmedici
değildir.”
Fussilet, 46.

24 Yaşında Oku
Sevgili Muhammed Sadık Berşan,
Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri’nin bu kıymet değer eserini, ömür boyu faydalanmak üzere oku.

“Eğer dikkatli
olmazsanız medya
sizin iyi insanlardan
nefret etmenizi,
kötü insanları ise
sevmenizi sağlar.”
Malcolm X
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“Beşikten mezara
kadar ilim talep edin.”
Hadis-i Şerif

zaman ve mekânlarda kolej ve üniversitelerde birlikte
olduğum yeni nesil beyaz gençlerin duvarlardaki yazıları görüp okuduktan sonra birçoğunun Amerika’yı
tümden bir yıkıma götürecek ırkçılık hastalığından
kurtaracak tek doğru yolu bulmaları kadar doğal bir
şey olamazdı.
Hiç de öyle çok yüksekten bir saygınlık görmedim ve
bunu beklemiyordum da. Kendimi o kadar saygıya
değer veya değersiz de hissetmedim...! Birkaç gece
önce Amerikada kendisini beyaz olarak gören bir beyaz adam, Birleşmiş Milletler’de bir diplomat, bir elçi,
kralların bir arkadaşı kendi dairesini, kendi yatağını
bana verdi .
Amerika’da böyle bir muamele göreceğim aklımın
ucundan geçmesi bir yana rüyalarımda bile olası değildi. Böyle saygınlık ve şerefli bir muamele
Amerika’da değil bir zenciye bir krala bile yapılması
şaşkınlık yaratacak bir gelişmedir.
Bütün övgüler yerin, yedi kat semanın ve evrenlerin
yegâne yaratıcısı ve sahibi Yüce Allah’a aittir.

“Bir göz ağlarken
öbür göz gülmez.”
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Evcan ve Mehmet İZYURDU
25 Yaşında Oku
Şeyh Edibali Hazretlerinin Osman Gazi’ye Vasiyeti
Ey Oğul! Beysin…
Bundan sonra öfke bize, uysallık sana…
Güceniklik bize, gönül olmak sana…
Suçlamak bize, katlanmak sana…

“Kim ahiret
kazancını istiyorsa,
onun kazancını
arttırırız. Kim
de dünya kârını
istiyorsa ona da
dünyadan bir şeyler
veririz. Fakat onun
ahirette bir nasibi
olmaz.”
Şûrâ, 20.

Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görme sana…
Geçimsizlikler bize, anlaşmazlıklar bize, adalet sana…
Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama
sana…
Ey Oğul!
Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana…
Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana…
Ey Oğul!
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz…
Şuanı da unutma!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
Ey Oğul!
Yükün ağır işin çetin, gücün kıla bağlı.
Allah(c.c.) yardımcın olsun! Ahir zaman açan gonca
güllerinden olman ümidiyle..
İleride önemli bir mevkide geldiğinde okuman ümidiyle!

“Cömertlikte ve
yardımda akarsu
gibi ol. Şefkat ve
merhamette güneş
gibi ol. Başkalarının
kusurlarını örtmede
gece gibi ol. Hiddet
ve asabiyette ölü
gibi ol. Tevazu ve
alçakgönüllülükte
toprak gibi ol.
Hoşgörülükte deniz
gibi ol. Ya olduğun
gibi görün ya da
göründüğün gibi ol.”
Mevlana
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“Sizin en hayırlınız
Kur’an’ı öğrenen
ve başkalarına da
öğreteninizdir.”
Hadis-i Şerif

“At ölür meydan kalır,
yiğit ölür şan kalır.”

İmam-ı Şafi’den
Her Sabah Kendimize Sormamız
Gereken Sekiz Soru
- Efendi hazretleri, derin düşünce içinde görüyorum sizi, bir sıkıntınız mı var yoksa?
İmam-ı Şafi hazretleri:
- Her sabah benden istenenleri düşünüyorum da
ondan dalgın yürüyorum
- Her sabah sizden istenenler nedir? Neleri düşünüyorsunuz böyle derinden?
- Her sabah yeni bir güne başlarken benden şu
sekiz şeyin istendiğini düşünüyorum:
• Rabbim benden farzını istiyor.
• Rasululah saallahu aleyhi vesselam benden
sünnetini istiyor.
• Aile ve çocuklarım benden helal nafaka
istiyor.
• İmanım ve aklım benden Rabbimin emirlerine uymayı istiyor.
• Nefsim ve şeytanım da benden kendilerine
uymayı istiyor.
• Her amelimi yazan meleklerde benden
sevap işlememi istiyor.
• Her doğan güneş bir gün daha yaşlandığımı
hatırlamamı istiyor.
• Her sabah Azrail de kendisine bir gün daha
yaklaştığımı düşünmemi istiyor.
İşte her sabah bu istekleri düşünerek yürüyorum
bu yollarda, dalgın yürüyüşümün sebebi bu isteklerdir.
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Tahsin YANAR
“Allah kullarına rızkı
bol bol verseydi,
yeryüzünde
azarlardı. Fakat O,
(rızkı) dilediği ölçüde
indirir. Çünkü O,
kullarının haberini
alandır, onları
görendir.”
Şûrâ, 27.

25 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Dünya hayatına aldanma çünkü dünya hayatı geçicidir. Dünya baldan tatlı, zakkumdan acıdır. Dünyaya gelenlere bir bak, ne almış, ne götürebilmiştir.
Bir Hadis-i Şerif söyleyeyim sana: “Kim dünyasını
severse, ahretine zarar verir. Kimde ahretini severse,
dünyasına zarar verir.” Şu halde, siz baki olanı fani
olana tercih ediniz. Dünyasını sevenlerin hali ortada,
bütün Peygamberlerimiz de ahretini tercih ettiler,
sende bir Müslüman evladı olarak, Peygamberlerimizin izinden gitmeni ve hiçbir zaman şeytana uymamanı dilerim.
Senin de dünyanı ahretine tercih etmeni isterim ve
nasihat ederim.

“Dünyada menfaati
için sevgi gösterisinde
bulunan insanlar
kadar alçağı yoktur.”
Şeyh Şamil
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Aliya İzzetbegoviç
“Cehaletten büyük
fakirlik, akıldan
büyük zenginlik
yoktur.”
Hadis-i Şerif

”Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece
adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama
onunla da yaşamayın.”
”Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. Hukuk benim için sadece
meslek değil; inancım, yaşam tercihim ve hayat felsefem. Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız. Kin ve
intikam peşinde koşmayacağız.”

“Bugünkü tavuk
yarınki kazdan iyidir.”

NA SİHATNA ME

153

Mustafa SAYDAM

25 Yaşında Oku

“Allah sözün en
güzelini, birbiriyle
uyumlu ve bıkılmadan
tekrar tekrar okunan
bir kitap olarak
indirdi. Rablerinden
korkanların, bu
Kitab’ın etkisinden
tüyleri ürperir, derken
hem bedenleri ve hem
de gönülleri Allah’ın
zikrine ısınıp yumuşar.
İşte bu Kitap, Allah’ın,
dilediğini kendisiyle
doğru yola ilettiği
hidayet rehberidir.”
Zümer, 23.

Berşan kardeş merhaba.
Görmek bilmek değildir.
Daha çok yanılmaktır görmek.
Bütün bildiklerimizi görüyor muyuz?
Ama gördüklerimizle ne kadar çok yanılabiliyoruz,
Sevgili Berşan ah bir bilsen.
…
İnanmak bilmekle olur.
İnanmadan imana ulaşılamaz ki.
“Ben görmediğime inanmam” diyenler niçin yanılıyorlar bilir misin?
Gördükleriyle yanıldıklarını fark etmedikleri için.
…

“Haramı mide
hazmetse de vicdan
hazmetmez.”
Hz. Ali.
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İmam-ı Azam
“Dirhem ve dinarın
esiri olana lânet
olsun.”
Hadis-i Şerif

“Gönül bir sırça
saraydır, kırılırsa
yapılmaz.”

Oğlum!
Sana ilk vasiyetim, takvaya riayet etmendir.
Vasiyetler arasında önce takvanın zikredilmesinin
sebep ve hikmeti, tatların en üstünü olmasıdır. Takva
ile temizlenip tatla süslenirsin.
Cenab-ı Hakk’ın “Allah katında en üstün olanınız,
(O’nun yasaklarından) en çok korkanınızdır.” ayeti
kerimesiyle, Resûl-i Zîşan’ın “Sen takvaya riayet et,
muhakkak takva, bütün güzellikleri cami (toplayıcı) ve önemli bir ibadettir.” mealindeki hadis-i şerifi
takvanın değerini göstermiş bulunmaktadır.
Takva, ahirette zararlı olan her türlü kötülükten
sakınmaktır. “Ey iman edenler! Allah’tan gereği
gibi korkunuz.” ayetinden anlaşılan gerçek takva
da budur. Dikenli arazide yalınayak yürüyen kişinin
sakındığı gibi, her çeşit günahtan sakınmak gereklidir. Küçük günahları küçümsememek gerekir. Zira
görünen büyük dağlar, küçük taşların birikmesiyle bir
araya gelmiştir.
Rivayete göre, bir adam Hz. Ali’ye (ra) gelerek;
Sana sormak istediğim dört sualim var demiş:
• Vacip nedir? Vacipten evvel vacip nedir?
• Yakin nedir? Yakinden yakin nedir?
• Acayip nedir? Acayipten daha acayip nedir?
• Zor nedir? Zordan daha zor nedir?
Hz. Ali (ra) cevaben:
• Tövbe etmek vaciptir, günahları terk ise ondan evvel vaciptir.
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Sanal bir dünyanın yanılgıları içinde hakikati kavramak, gerçeği tanımak kolay gözükmüyor.
Dünya hayatımız bize emanet edilmiş ve küçük bir
zaman diliminde kesintisiz akıp gitmektedir.
Bu hayatın bir tadı, bir anlamı bir hikâyesi olmalıdır.
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“Ve sana yakîn
(ölüm) gelinceye
kadar Rabbine ibadet
et!”
Hicr, 99.

Hakikate erişmeyen hayatı hangi sanal gerçeklik
anlamlı kılabilir ki?
Peki, çok mu lazım hakikate ulaşmak?
Bu hayat bir defa yaşanıyor. Emin ol tekrarı yok.
…
Bu hayatın tadı sevgi,
Anlamı hakikat,
Hikâyesi sen olmalısın.
Bu senin hikâyen...
İradeni kullanarak, doğru tercihler yaparak ismindeki gibi Berşan olmak elinde.
Herkes senin için bir şey yaptı bak.
Annen, Baban…
Senden önce bu dünyaya gelen herkes
Senin için iyi veya kötü bir şey bıraktı.
Ya sen geriye ne bırakmak istersin?
Dur kulağına fısıldayayım, yaklaş bana
Çünkü ya çok ihtiyarım
Yahut yoğuz şimdi bu dünyada.
…
Bilgili ol, ilgili ol, sevgili ol ama
Aklını kullan aşkı ara…

“Dertli insan içi
duman dolu bir
odaya benzer. Onu
dinlemek, o odaya
bir pencere açmak
gibidir.”
Mevlana
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“Fitne uykudadır, onu
uyandırana Allah
lânet etsin.”
Hadis-i Şerif

“Çağrılan yere
erinme, çağrılmayan
yere görünme.”

•
•
•

Kıyamet yakındır, ölüm ondan daha yakındır.
Dünya acayiptir, dünyayı sevmek ise ondan
daha acayiptir.
Kabir zordur, azıksız, amelsiz kabre girmek
ondan daha zordur, buyurmuştur.

Oğlum!
Öğrenmek mecburiyetinde olduğun bir meseleyi
bilmemeye devam ve ısrar etme. Muhtaç olduğun
meseleyi öğrenmek maksadıyla âlimlere müracaat
ederek öğren.
İnsanlara karışmak bir şey ifade etmez, ancak
sermayesi kîl u kâl (dedikodu) olan, hezeyan ve alay
ifade eder. Sen insanlarla arkadaşlık yapma, meğer ki
ilim öğrenmek veya bir fena durumu ıslah için ola.
Hiçbir şahısla fazla samimi olma, ancak din ve
dünya işlerini yerine getirmekte samimi olup görüşebilirsin.
Adaleti önce kendi sözünde, işinde, nefsinde tatbik
et, adaletli ol.
Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurdu:
“Adalet güzeldir. Lakin emirlerde daha da güzeldir.
Cömertlik güzeldir, lakin zenginlerde daha da güzeldir.
Sabır güzeldir, fakirlerde daha da güzeldir. Hayâ güzeldir, kadınlarda daha da güzeldir.”
Ne bir Müslüman hakkında, ne de bir zimmi
Hıristiyan veya Yahudi hakkında, sözünle veya işinle
düşmanca muamele etme.
Cenab-ı Hakk’ın sana vermiş olduğu rızka, yaptığı
taksimata rıza göster. Sana ayırdığı mal olsun, makam
ve mansıp olsun hakkına razı ol.
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İsyan et, itiraz et, inkâr et ama
Aklını kullan aşkı ara…
Sabret, şükret, dua et ama
Aklını kullan aşkı ara…
Savaş, barış, insanlara karış ama
Aklını kullan aşkı ara.
Dur, koş, sürün ama
Aklını kullan aşkı ara…

“Muhakkak ki Allah,
adaleti, iyiliği,
akrabaya yardım
etmeyi emreder,
çirkin işleri, fenalık ve
azgınlığı da yasaklar.
O, düşünüp tutasınız
diye size öğüt
veriyor.”
Nahl, 90.

Zengin ol, fakir ol, kanaatkâr ol ama
Aklını kullan aşkı ara…
Az yaşa, çok yaşa, öl ama
Aklını kullan aşkı ara…
Gölgede ol, karanlıkta ol, aydınlıkta ol ama
Aklını kullan aşkı ara…
Âşık ol, maşuk ol, aşk ol ama
Aklını kullan aşkı ara…
Ta ki varınca aşk-ı ilahiye
Var olursun ilâ nihaiye
Ne akıl lazım o vakit ne beden, ne sen
Kaybın kazanç olur, kazancın ahsen
Aşkın ışığını bırak bu dünyada giderken
Işık ol ki âşık olasın, âşık ol ki aşk olasın
Hadi Berşan sana aşk olsun.
Aşkın mübarek olsun.

“Hayatta her şey
olabilirsin; fakat
mühim olan hayatın
içinde “insan”
olabilmektir.”
Şems-i Tebrizi
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“Utanmadıktan sonra
dilediğini yap.”
Hadis-i Şerif

“Sabır acı ise de
meyvesi tatlıdır.”

Darb-ı meselde vârid olmuştur ki: “İnsanların hayırlısı kanaatkâr olanıdır. Fakirliğin en fenası, zenginlere yaltaklık (müdahane) etmektir.”
Elinin altında mevcut olan rızkı, istikbalindeki
durumunu nazarı itibara olarak tedbirli harca. Ta ki
insanlardan müstağni olasın.
Hiç kimseye muhtaç olmamak ve bu şekilde davranmak, israf etmemekle mümkün olur. Ne israf, ne
cimrilik, her ikisi de beğenilmez.
İnsanların tepeden hakaretamiz şekildeki bakışlarını üzerine çekme.
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Adem ARSLAN

26 Yaşında Oku
Sevgili Berşan;
Bu mektubu okuyorsan yaşın 26 olmuş demektir.
O zaman okul bitti, askerlik bitti, hayat yeni başlıyor
demek.

“Allah’ın ahdini
az bir karşılığa
değişmeyin! Şayet
anlayan kimseler
iseniz, şüphesiz Allah
katında olan (sevap)
sizin için daha
hayırlıdır.”
Nahl, 95.

Eğer evlenmediysen hemen evlen ve çocuk sahibi
ol, Allah’ın izniyle. Evlilik sorumluluk verir insana.
Çocuk bir tatlı meyvedir; sevgi, şefkat ve merhamet
duyguların gelişir. Rızkı Allah verecektir, sakın korkma!
Evladını kız yada erkek olsun hayırlı bir şekilde
ilimle doldur. Hayırlı evlat öldükten sonra bile kapanmayan sadaka defteridir. Evladının yaptığı her hayır,
Allah’ın hoşuna giden her davranışın bir kısmı da senin hanene yazılacağını unutma.
Sen doğru ol ki evladında doğru olsun.
Bu satırları yazarken 36 yaşındayım ve 26 yaşımı
özlüyorum, yaptığım hatalara üzülüyorum. Gençliğimin heyecanına kapılıp hatalarım oldu. Sen sakın
heyecana kapılma, akıllı ol ve mantığını kullan. Şüphe
duyduğun her işte şu soruyu sor: Acaba Allah’ın hoşuna gider mi?
Doğru cevabı yüreğinden gelen ses söyleyecek…
Allah’a emanet ediyorum.

“Geveze birine sır
söylemek, çatlak
testiye su koymaya
benzer.”
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Ebu Hanife
“Son sözü lâ ilâhe
illallah olan cennette
gider.”
Hadis-i Şerif

“Aşını, eşini, işini bil.”

Yürürken vakarlı olasın.
Her işinde acele etmeyip, teenni edesin.
Arkadan seslenene cevap vermeyesin. Zira hayvanlar ardından çağrılır. Onu kendine layık görmeyesin.
Konuşunca, çok yüksek seslenmeyesin. Muhatabın işiteceği kadar ve ağır söyleyesin.
Kendin için susmayı ve az hareketi âdet edesin.
Böylece sabır ve sebatını herkes bilsin.
İnsanlar içerisinde Allah-û Teâlâ’yı çok an ki,
O’nu senden öğrensinler.
Beş vakit namazın arkasından kendin için öyle
vird kabul et ki, onda Kur’an okuyup, zikr ile şükrünü yapasın.
Her ayda birkaç gün oruç tut.
Nefsini murakabe edip, ilmi muhafazaya alasın.
Böylece amelinle iki dünyada menfaatlenesin. İnsanlarla olan işlerini o görsün.
Elinde bulunan dünya devletine ve bedenin sıhhatine itibar ve itimat etmeyesin. Böylece hepsinden
sorguya çekilip de ümitsizliğe düşmeyesin.
Sultan seni kendi yakınlarından ederse de, sen bu
yakınlığını insanlara duyurmayasın. Zira sultana yakınlığı izhar edince, insanların ihtiyaç ve işlerinin yeri
olursun. Hepsinin işlerini görmeyi boynuna alırsan,
sultanın gözünden düşüp hakaret bulursun. Yapmazsan ayıplanır, insanları darıltmak sıkıntısında kalırsın.
Halkın hatasını örtüp, doğruluğuna uyasın.
Kötü bildiğin kimseyi, kötülüğü ile anmayıp bir
iyiliğini bulup, onunla söyleyesin.
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Yakup KURTCEPHE
“Bir ülkeyi helâk
etmek istediğimizde,
o ülkenin zenginlik
sebebiyle şımarmış
elebaşılarına
(iyilikleri) emrederiz;
buna rağmen onlar
orada kötülük işlerler.
Böylece o ülke,
helâke müstahak
olur; biz de orayı
darmadağın ederiz.”
İsrâ, 16.

27 Yaşında Oku
Berşan, bizden sana üç öğüt;
•

Doğmak, ölmeye aday olmaktır. Ölmek ise,
bu fani dünyadaki yaşantıyı Allah’a sunmaktır. Allah’a her şeyin güzeli sunulur, o yüzden
hayatını Allah’ın sınırları içerisinde yaşa ve hayatını ona göre sun.

•

Yolu yolcudan değil, yolu yoldan öğren.

•

Yola tuzak kuranlar olur, yan yatıp duranlar
olur. Sen aldırma yürü, arkana bile bakma.
Yüreğinde imanın, göğsünde Kuran’ın olsun.
Allah da yolunu açık etsin.

Sevgilerimle.

“Dil, mızraktan daha
derin yaralar insanı.”
Hacı Bektaş-ı Veli
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“Yumuşak
davranamayan
kimse, bütün
hayırlardan mahrum
kalmış sayılır.”
Hadis-i Şerif

“Irmaktan geçerken
at değiştirilmez.”

Kötülüğü din hakkında ise, onu insanlara söyleyesin ve ona uymaktan onları koruyasın.
Hak Teâlâ bu din-i mübinin yardımcısıdır. O
halde sen, makam sahiplerinin dininde gördüğün
sakatlıkları bir kere söylersen Allah-û Teâlâ yardımcın
olur. İnsanlar senden elbette çekinir. Ne kimse dinde
bir bid’at çıkarabilir, ne de bozukluğu o halde kalır.
Sultanından ilme uymayan amel görürsen, ona
saygılı tatlı dille söyleyesin. Çünkü onun eli, senin
elinden kuvvetlidir.
Bir sözü bir kere demekle yetinesin. O makam
sahibi, o bozukluğu gıyabında söylemekle senden
çekinmediyse, yine işleyip terk etmediyse, sarayına
gidip, yalnız olarak tatlı dille nasihat edesin. Bid’at
sahibi ise, münazara ile kitap ve sünnetten hatırına
geleni söyleyesin. Kabul ederse ne âla, yoksa onu kızdırmaktan çekinesin. Sakın ölümü unutmayıp, Hak
Teâlâ’dan üstatların için mağfiret ve rahmet dileyesin.
Kur’an-ı Kerim okumaya devam edip, kabir ziyaretlerine ve meşayıhı görmeye ve kıymetli yerlere çok
gidesin.
Avamın sana arz ettikleri enbiya ve salihleri, mescit, menzil ve mezarlar hakkında gördükleri rüyaları
kabul edesin.
Küfr ve bid’at ehlinden bir kimse ile oturup
konuşmayasın. Mümkünse dine davet edesin. Yoksa
oyun meclislerine gitmeyesin.
Müezzin ezan okuyunca, hazır olasın. Böylece
avamdan önce mescide gelesin.
Hâkimin evine yakın evde oturmayasın.
Komşundan gördüğün ayb, emanettir; saklayıp,
kimsenin sırrını kimseye söylemeyesin.
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Sefa GÖZE
28 Yaşında Oku
Berşan evlat;
Birinin başka birine nasihat etmesi için; önce kendisinin söyleyeceklerini uyguluyor olması lazım ki sözü
tesir etsin.

“Eli sıkı olma;
büsbütün eli açık da
olma. Sonra kınanır,
(kaybettiklerinin)
hasretini çeker
durursun.”
İsrâ, 29.

Benim gibi nefsinin üstesinden gelememiş birinin
söyleyecekleri, biliyorum ki bir kulağından girip diğerinden çıkar. Bu yüzden Konya’da ikamet eden biri olmak hasebiyle; sözü özü bir Allah eri Hz. Mevlana’nın
söylediği ve günümüze kadar insanlığa ışık tutan sözlerinden bazılarını sana gönderiyorum. Her darlığında ve
her genişliğinde bunlara müracaat edebilirsin.
En zor zamanlarda ve en mutlu olduğun anlarda
‘’bu da geçer yahu’’ demeli ve hayatın iniş ve çıkışları
olduğu gerçeğini unutmamalısın.
Tek bildiğim doğruyu da seninle paylaşayım. Şarkıda söylendiği gibi; ‘’Ölümden başkası yalan.’’
DUA...
Allah’ım! Önümüzdeki örnek insanların hayatından
ibret almayı onlardan istifade etmeyi bizlere nasip et!
Berşan yeğenimi, salihlerden eyle, ailesine, vatanına,
milletine, insanlığa faydalı eyle.
Ömür boyu imandan, sağlıktan, şükürden, kanaatten ve tevekkülden uzak eyleme.
Bahtiyar ve aziz eyle.
Senin hazinen bol Ya Rab, Berşan’ımı cömert bir
zengin eyle! Amin.

“İslam’ı öyle yaşa
ki akıllar kullansın.
Sen ona buna değil
Allah’a kulsun.”
M. Akif Ersoy
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“Kendinize
beddua etmeyin.
Çocuklarınıza beddu
etmeyin. İşçilerinize
beddua etmeyin.
Malınıza beddua
etmeyin. Allah’ın
duaları kabul edeceği
saate rastlar da
bedduanız geçerli
olur.”
Hadis-i Şerif

“Gönülden gönüle
yol vardır.”

Bir iş için seninle meşveret edene doğruyu söyleyesin. Seni Mevlâ’ya yakın eden işleri O’na gösteresin.
Benim bu vasiyetlerimi can ile kabul kılasın.
Bunlarla dünya ve ahiretinde fayda bulasın. Tevfik-i
Hakk’ı refik bulasın.
Sakın bahil olma ki, halin kötü olur. Tamah ve
yalan ehli olma ki, mürüvvetsiz kalmayasın.
Doğruyu yanlışa katma ki, ihanet görmeyesin.
Her işte mürüvveti gözetesin.
Sıkışık ve rahat zamanlarda beyaz elbise giyip,
kalben kimseye muhtaç olmadığını gösteresin.
Fakirsen kimseden bir şey istemeyesin.
Dünya ehline hırs ve rağbet etmeyesin. Himmetini
yüksek yapıp, alçakta kalmayasın.
Yolda giderken sağına soluna bakmayıp, önüne
toprağa bakasın.
Hamama giderken, hamam ücretini pazarlık
etmeden insanlardan daha çok veresin. Hamam ehli
arasında mürüvvetin zahir olup, onlardan tazim ve
hürmet bulursun.
İlim sahipleri yanında alçak olan dünyayı aşağı
tutasın. Hak Teâlâ’nın katında dünyadan yüksek olan
devlete kavuşasın.
Dünya işleri için sadık bir vekil bulasın. İşlerini o
görüp, sen ilim ve amele dönesin.
İlim ehlinden hüccet ve münazara bilmeyenlerle
ve makam kazanmak için olan bahis ve konuşmalara
katılmayasın. Zira onlar senden kaçınmayıp, seni
mahcup etmeye çalışırlar. Senin haklı olduğunu
bilseler de, aykırı giderler. Ayan ve ekâbir meclisine
vardığında onlar seni yüksekte oturtmayınca, sen
yukarda oturmayasın.
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Mehmet TAŞ
“Zinaya yaklaşmayın.
Zira o, bir
hayâsızlıktır ve çok
kötü bir yoldur.”
İsrâ, 32.

30 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Her insan konuşur, her insan nasihat eder ama hiçbir kimse Peygamberden (s.a.v) daha iyi bir nasihatçi
değildir. Bendeniz de sana sözlerin en vecizini söyleyen Hz. Peygamber (s.a.v)’in hayatına yol göstermesi
bakımından bir hadis rivayeti hediye ediyorum. Selam
ve dua ile.
“Allah’a iman ettim de ve dosdoğru ol.” (Müslim, İman, 62)

“Beni düşmanımın
kötülüğü değil,
dostumun sinsiliği
korkutur.”
Hz. Hamza
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“Güneş batıdan
doğmadan önce
tövbe ederse, Allah
onun tövbesini kabul
eder.”
Hadis-i Şerif

“Söz var iş bitirir, söz
var baş yitirir.”

Bir cemaat içinde iken, onlar seni tazim ile ileri
geçirip imam yapmayınca, önlerine geçmeyesin.
Kadınların, kızların, gençlerin toplandıkları mesire
(piknik) yerlerine gitmeyesin.
Fısk, çalgı, şarkı ve haram bulunan meclislere
girmeyesin. Onlarla ortak olup, ihanet görmeyesin.
İlim meclisinde sakın kızmayasın.
Halka, inanılmamaya yakın olan hikâyeleri söylemeyesin.
İlim ehlinden biri için bir meclis kurmak istersen,
eğer fıkıh meclisi ise, kendin gidersin, orada bildiğin
gerçekleri takrir edersin. Böylece halk onu âlim sanıp,
ona aldanmasınlar. Senin huzurunla şüphede kalmasınlar. Sözü fetvaya salih ise, onu ondan zikretmeli,
yoksa senin huzurunda ders görmüş olmaması için
kalkıp gidesin. Belki onun yanında talebenden birini
bulundurup, sözünün durumunu, ilminin derecesini
öğrenirsin.
Bid’atle karışık zikir meclisine gitmeyesin.
Evlenme işlerini, cenaze, bayram namazlarını ve
Cuma hutbesini üzerine almayasın.
Anneni, babanı, üstadını hayır duadan unutmayasın.
Bu nasihatimizi, bizden can-ü gönülden kabul
edesin. Zira bunu senin ve herkesin iyiliği için vasiyet
eyledim. Bu yolda gidesin ve halkı da Hak yola getiresin.
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Ömer Faruk BERKHAN
30 Yaşında Oku
Sevgili Berşan;
Bu mektubu yazdığım zamanda çocuktun, hayatının
en güzel günleriydi. Bayramlar da bir araya geldiğimizde
kızım Şeyma ile hep saklambaç oynar, koşar eğlenirdiniz,
bilmem şimdi hatırlıyor musun o günleri.
Belkide şimdi üniversiteyi bitirmiş, belkide işini kurmuş belkide evlenmiş olup çocuk sahibi olmuşsundur.
Kimler hayatta kalmış, kimler öbür tarafa gitmiştir. Allah
imanla göç etmemizi nasip etsin.

“Onlar, ne ticaret
ne de alış-verişin
kendilerini Allah’ı
anmaktan, namaz
kılmaktan ve
zekât vermekten
alıkoyamadığı
insanlardır. Onlar,
kalplerin ve gözlerin
allak bullak olduğu
bir günden korkarlar.”
Nur, 37.

Resulullah’ın (a.s.) buyurduğu gibi ‘’Çocuk yedi yaşına kadar emredici, yedi yaşından on dört yaşına kadar emre uyan, on dört yaşından sonraki yedi yılda
anne ve babasının istişare tarafı olmalıdır.’’
İmam Ali’nin (a.s) buyurduğu gibi ‘’çocuklarınızı
kendi zamanınızın adetlerine göre eğitmekte ısrarcı
olmayın. Çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir
zaman için yaratılmışlar.’’
İmam Cafer Sadık’ın (a.s.) buyurduğu gibi ‘’iyi babaların çocuklarına bırakabileceği en büyük miras
servet değildir, güzel eğitim ve ahlaktır’.’
Annen ve babanın sana güzel eğitim ve ahlak verebilmek için ne kadar çaba gösterdiklerine şahit oldum,
inşallah bu mektubu okuduğun zaman bu emekler boşa
gitmemiştir. Bundan sonrada annene, babana ve milletine layık bir insan olarak yaşamını devam ettirmen dileğiyle gözlerinden öperim. (Ayrıca hanımına selam eder,
çocuklarının gözlerinden öperim.)

“Kalp deniz, dil
kıyıdır. Denizde ne
varsa kıyıya o vurur.”
Mevlana
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Necmettin Erbakan
“Sabır dediğin,
felâketle karşılaştığın
ilk andadır.”
Hadis-i Şerif

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

“Aç bırakma hırsız
edersin, çok söyleme
arsız edersin.”

•

Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat
çırpışıdır.
Bizim davamızda kimse kendi için yaşamaz,
her kez kardeşi için yaşar. Menfaati öldürmenin en kolay yolu budur.
Namaz dinin direği cihad ise zirvesidir. Biz
siyaset değil cihad yapıyoruz.
Müslüman hakkın hâkimiyeti için motor,
şerrin yok olması için fren olma görevlisidir.
Hakk’ı üstün tutmak her zaman saadet getirir.
İman varsa imkân da vardır.
Bir çiçekle bahar olmaz ama; her bahar bir
çiçekle başlar.
Cihad; Kur’an nizamını kurmak ve yürütmek
için var gücümüzle çalışmaktır.
Allah’ına ( c. c.) kul olmayan davasına er
olamaz.
İslam’ın dışında, hiçbir hak ve hakikat kaynağı yoktur. Fen ve hikmet, sanat ve sanayi
dahi, İslam’ın içindedir ve onun bir şubesidir.
İlhamını Kur’an’dan almayan hiçbir ılım ve
teknik asla hayra mazhar olamaz, şerden ve
zarardan arınmış sayılamaz. Mutlaka yeterli ve
yararlı olduğu savunulamaz.
İslam beş temel üzerine bina edilmiş bir
hakikat sarayıdır ve hayat programıdır. Yoksa
sadece bu beş şeyden ibaret zannedilmesi
hatadır. Zira sadece bir kısmına inanmak ve
yaşamak İslam değildir.
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Fatih KALKAN
31 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Rabbim uzun hayırlı ömürler nasip etsin, bunu
okuduğun zaman 31 yaşındasın.

“Hakkında bilgin
bulunmayan şeyin
ardına düşme. Çünkü
kulak, göz ve gönül,
bunların hepsi ondan
sorumludur. .”
İsrâ, 36.

Bunu yazarken inan heyecanlandım. Çünkü ben
de hayatta olursam 60 yaşına gelmiş olacağım.
Bizler bu yaşımıza kadar birçok hatalar yapmış olabiliriz, ama senin daha az hata yapmanı dilerim.
Hayatta dünya evi olarak her yere gelebilirsin, ama
sonunda ölüm var ve bunu asla unutma.
Benim âcizane sana tavsiyem; namaz, namaz, namaz.
Namazını kılan, İslami yaşayan, ahlaklı bir genç
olmanı dilerim. Sen küçükken mucitliğe meraklı bir
çocuktun. İnşallah gelecekte, yani bu yaşında vatana,
millete ve ailene faydalı bir mucit (bilim adamı) olursun.
Ne yaparsan yap, hangi konumda olursan ol, doğruluktan dürüstlükten ve haktan ayrılma.
31 yaşında bu mektubu okuduğunda ben de hayatta olursam, beni de unutmaz, ararsan sevinirim.
Rabbim cümlemizi kendine kul olanlardan eylesin. Âmin.
Ailenle nice uzun ömürler (hayırlı bir ömür) geçirmeni cenabı Allah’tan niyaz ederim.
Selam ve dua ile...

“Ayağında diken
yarası olmayan,
sinesine gül kokusu
süremez.”
Şems-i Tebrizi
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•
“Kim rızkının
artmasını ve ecelinin
uzamasını istiyorsa,
sılayı rahim yapsın.”
Hadis-i Şerif

•

“Gönülsüz yenen aş,
ya karın ağrıtır, ya
baş.”

Dünyadan Ay’a gönderilen bir füze nasıl ki
hedef açısından bir milimlik bir sapma bile
gösterirse, bu açı giderek büyüyecek ve neticede o füze Ay’a değil başka bir gezegene çarpıp
parçalanacaktır. Aynen bunun gibi, imanı ve
itikadi konularda başlayacak çok az bir şüphe
ve sapma bile, insanı giderek İslam’dan uzaklaştıracak ve bu sapıklık, sonunda sahibini
cennete değil, cehenneme taşıyacaktır.
İslâm bize ve zamana uymaya mecbur değildir. Ama herkes ve her zaman, İslâm’a uymak
mecburiyetindedir.

•

Şu dünyaya gönderiliş gayemiz olan kulluk
imtihanını başarabilmek için, üç tane temel ve
birbirini tamamlayan esas vardır:
1. Her şeyden önce İslam’ı öğrenmek,
İslam’ın her konudaki emrini bilmek,
2. Öğrendiğimiz İslami esaslara göre yaşamak, Kur’an’ın hükmünü hayatımıza
tatbik etmek,
3. Her yerde, her halde ve her meselede,
mutlaka İslâm’a göre, yanı İslâm’ca düşünmek.

•

Müslümanca düşünmenin 3 temel esası:
1. Biz kuluz, eksiğiz, aciziz. Bu dünya hayatı kısa bir imtihan yerinden ibarettir.
2. İslam tamdır, mükemmeldir. İnsanların dünya ve ahiret saadetlerinin tek
ilacıdır.
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Ertuğrul GÜÇLÜ

31 Yaşında Oku
Sevgili Berşan,
Yirmi’li yaşları devirip 30’lu yaşlara başlamış bulunmaktasın. Yeni devranın hayırlı olsun. En güzel
ve verimli vakitler seni bekliyor. Şimdi, bugüne kadar
edindiğin bilgi ve tecrübeleri harmanlayıp, yaklaşık bu
satırların yazıldığı tarihlerde olduğun yaşta olan çocuklarına aktarma zamanı.

“Yeryüzünde
böbürlenerek
dolaşma. Çünkü
sen (ağırlık ve
azametinle) ne
yeri yarabilir ne
de dağlarla ululuk
yarışına girebilirsin.”
İsrâ, 37.

Sakın zamanını boşa harcama. Çünkü göreceksin
ki otuzlu yıllar çok çabuk geçiyor.
‘’Vakit nakittir’’ sloganın olsun. Her anı dolu dolu
yaşamaya bak. Kırk yaşına geldiğinde son 10 yılda
Allah’ı (c.c.) çokça andım; gençliğimde öğrendiğim
bilgilere yeni bilgiler katıp, tecrübelerimle taçlandırdım; Allah’a (c.c.) iyi bir kul; peygamber efendimiz
Muhammed Mustafa’ya (sav) sadık bir ümmet; anneme, babama hayırlı bir evlat ve ülkeme faydalı bir
birey oldum diyebilmelisin.
Vahiy haritan, Nebi kılavuzun, akıl pusulan, iman
sermayen, amel azığın, sevgi yakıtın, ahlak karakterin,
edep aksesuarın, merhamet sıfatın, şeref ve izzet adın
olsun.
Bu yıl uzun zamandır ziyaret etmediğin bir akrabanı ve arkadaşını ziyaret etmek için kendine vakit ayır.
Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun…

“Işığı önüne al, yürü.!
Gölgen arkandan
ister gelsin,
İster gelmesin.!”
Arif Nihat Asya
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“Selamı aranızda
yayın.”
Hadis-i Şerif

“Nerde birlik, orda
dirlik.”

•

3. İslam bir bütündür. Ona bir şey ilave
edilemez ve ondan bir şey çıkartılamaz.
İslam’ın kimyası 3’tür:
1. Hakkı üstün tutmak. (Kuvveti değil)
2. Maneviyatçı olmak. (Materyalist değil)
3. Nefis terbiyesini esas almak. (Nefse
esareti değil)

•

İslam’ın fiziği 3’tür:
1. Hidayet. (Hak ile batılı birbirinden
ayırt etmek)
2. Feraset. (Hakkın içinde gerçek hakkı
bulmak)
3. Dirayet. (Batıl ile mücadele etmek)

•

Kardeşliğimizi korumak zorundayız.
Türkler ve Kürtler kardeştir, aralarında
herhangi bir sorun yoktur; tarih boyunca bu
böyle olmuştur. Çünkü bizim inancımızda ırk ayrımı olmaz. Biz bin yıldır Türkler
ve Kürtler bu vatan için çalıştık, bu vatan
için canımızı verdik. Et tırnaktan ayrılmaz,
Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz olmaz. Bunlar
ülkemizi bölmek isteyen ırkçı emperyalizmin
oyunlarıdır. Türkiye’yi harple yenemeyeceklerini anlayan dış güçlerin, milletimizi
bölme ve birbiriyle çarpıştırma planının bir
parçasıdır. Bu oyunlara karşı şuurlu olmak
ve kardeşliğimizi korumak zorundayız. Aksi
takdirde ırkçı emperyalistlerin ekmeğine yağ
sürmüş oluruz.
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Mehmet Sürmeli

Sevgili Muhammet Berşan,
Yaratılmışların en şereflisi insan olmanın makamına ilahi lütufla erdiğimizin bilincinde olalım. Bu
makamdan insaniyetten beşeriyete düşmemek için
rabbimizle iletişim halinde olalım. Bu iletişimin bir
göstergesi olarak günde 5 ayeti meali ile beraber; en
az iki sayfada yüzünde Kur’an okuyalım. Okuduklarımıza göre ahlakımızı, davranışlarımızı ve yakınımızla olan ilişkilerimizi istikamet üzerinde düzeltelim.
İslam’ı iyi yaşayalım ve yaşanmasına vesile olalım.
Allah(c.c.) görüyormuşçasına ibadet edelim. Seni, aklını, emanetini ve dinini Allah’a emanet eder, dualarımı bildiririm.

“Kullarıma söyle,
sözün en güzelini
söylesinler. Sonra
şeytan aralarını
bozar. Çünkü şeytan,
insanın apaçık
düşmanıdır.”
İsrâ, 53.

Sevgili Muhammet Berşan,
Sana davet önerilerinden Hasan el-Benna‘nın şu
tavsiyeleri hayatında gaye edinmeni öğütlerim. “Gayen Allah (c.c.), rehberin Kuran, önderin Hz. Muhammed, yolun şehadet ve cihat olsun.” Gayemizin
Allah olması için O’nu Kuran’dan ve sünnetten iyi tanımamız şarttır. Marifeti olmayanın amacı olmaz. Bu
yetenek ve bilgiyi kazanmak için Mekke’de inen sureleri iyi öğren; özellikle de Enam suresine çok iyi çalış.
Bu surenin 150-151-152-153 ayetlerini iyi düşün.
Bütün bunlardan gereği gibi yararlanman temennisi
ile sana uzun, hayırlı ve bereketli bir ömür dilerim.

“Dünyada sırat-ı
müstakim üzere
yürüyenler sıratta
koşarlar.”
Muhammed
Kurtcephe
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•

Mikrobu tanımadan hastalık tedavi edilmez
Mikrobu tanımadan hastalık tedavi edilmez, olayları anlamamız mümkün değildir,
şifa bulmamız mümkün değildir. Onun için
İslam’ın dışındaki ülkeleri yöneten merkezi
tanımamız lazım. Bu merkez Siyonizm merkezidir, ırkçı emperyalizm merkezidir.

•

Gönüllerinde ve zihinlerinde yürümek
Zor bir yolda yürümek mecburiyetinde
olan insanlar, yolda yürümeye başlamadan
önce, gönüllerinde ve zihinlerinde yürümek
ve yol almak zorundadırlar. Evvela, bu yolu
ben nasıl aşarım? Korkusundan kurtularak
yola çıktıklarında görürler ki, yol zor da olsa
bir müddet sonra aşılmış yürünmüş ve hedeflenen yere gidilmiştir. İşte o zaman, insanların yüreklerinde, aslında yolun zannedildiği
kadar zahmetli olmadığına ve bütün sıkıntılı
yolların aşılabileceğine dair bir iman doğar.

“Allah’a O’nu
görüyormuş gibi
ibadet et. Zira O seni
görüyor.”
Hadis-i Şerif

“Sakla samanı, gelir
zamanı.”
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“De ki: O, Allah
birdir.
Allah sameddir.
O, doğurmamış ve
doğmamıştır.
Onun hiçbir dengi
yoktur. .”
İhlas, 1-4.

...
nasihat alabilenedir!
...

“İlk halkayı
kuramayanlar
çemberi
tamamlayamazlar.”
Muhammed
Kurtcephe
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“Sizden biriniz,
malda ve yaradılışta
kendisinden
daha üstününü
gördüğünüzde,
kendisinden daha
aşağıda olana da
baksın.”
Hadis-i Şerif

Adil ol Affedici ol Ahlaklı

ol

Bilge ol Bilgili ol Cemaat

ol

Âlim ol Azimli ol Başarılı ol
Çalışkan ol Dertli ol
Derviş ol Doğru sözlü ol

Cömert ol

Dosdoğru ol Dualı ol Duyarlı ol

Erdemli ol
Fedakar ol Ferasetli ol
Güler yüzlü ol Habil ol
Emanete sahip ol

İnsan ol Kadirşinast ol

“Akıllı düşman,
akılsız dosttan
hayırlıdır.”

Kalender ol

Kul ol

Kardeş ol

Muhaddis ol

Mü’min ol

NA SİHATNA ME

Acı olma
olma

Alan el olma

Bencil

taraf olma

Bidatçı

olma Bi
olma Cahil

olma Cemaatçi
olma

Beddualı

Dedikoducu olma
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“De ki:”Ben ağaran
sabahın Rabbine
sığınırım,
Yarattığı şeylerin
şerrinden,
Karanlığı çöktüğü
zaman gecenin
şerrinden,
Ve düğümlere
üfürüp büyü yapan
üfürükçülerin
şerrinden ,
Ve kıskandığı vakit
kıskanç kişinin
şerrinden sabahın
Rabbine sığınırım!”
Felak, 1-5.

olma Cimri
Dert olma

Duyarsız olma

Dünyalık

Ezen
olma Ezilen olma Fanatik olma
peşinde

koşan

Fasık olma

olma

Fitneci olma

Gösterişçi olma

Hayvan olma

Irkçı
Kabil

Heva ve hevesine uyan olma

olma
olma

İnkarcı olma

Katı olma

Kaypak olma

“Kalbi kara olan her
daim içindeki zehiri
boşaltır.”
Muhammed
Kurtcephe
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Mücahit ol Müfessir
“Kur’an okunmayan
ev, içindekilere dar
gelir. O evin hayrı
azakır.”
Hadis-i Şerif

Mütevazı ol

ol

Namazlı ol Namuslu ol

Oruçlu ol Öğrenen ol Öğreten ol
Öncü ol Önder

ol Pozitif ol
Sabırlı ol Sadık ol Saygılı ol
Seven ol Sevilen ol Şahit ol
Şehit ol Takva ol Talebe ol
Taraf ol Tasarruflu ol Tatlı ol
Tatlı sözlü ol Temiz ol Uyanık ol

Ümit var ol Ümmet ol Vefalı ol
Velî ol

Veren el ol Yapıcı ol

Yufka Yürekli ol
Zarif ol

Zikirli ol
“Asıl azmaz, bal
kokmaz, kokarsa
yağ kokar, çünkü aslı
ayrandır.”

Zahid ol
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Keskin olma

Kirli olma

Kibirli olma

Kör olma
Küfürcü olma Küs olma Küsen olma
Madde perest olma Menfaatçi
olma

Köle olma

Münafık olma

Müsrif

olma Nefret eden olma Negatif
olma Patavatsız

Riyakar
olma
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olma

olma

Ruhsuz

Sinirli olma Sorun olma

Taşyürekli olma Tembel

Ukala olma Uykucu olma
Yalancı olma Yıkıcı olma Yük olma

olma

Zalim olma

“De ki: Sığınırım ben
insanların Rabbine,
İnsanların Melikine
(mutlak sahip ve
hakimine),
İnsanların İlâhına.
O sinsi vesvesenin
şerrinden,
O ki insanların
göğüslerine (kötü
düşünceler)fısıldar.
Gerek cinlerden,gerek
insanlardan(olan
bütün vesvesecilerin
şerrinden Allah’a
sığınırım! ”
Nâs, 1-6.

