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SUNUŞ
1.  İlk Allah vardır.

 Birinci halkada kendimiz, diğer halkalarda sevdiklerimizi sıralarız.

 İlk ve birinci halkaya başkalarını koymayız, koyduğumuzda bağım- 

 sızlığımız gider, ikiyüzlü oluruz, her iki dünyamızı da kaybederiz.

2. Özgürlük veya hürriyet, aynı zamanda insan onurudur.

 Özgürlük, insanı vardan yaratan Allah’la insanın hem bedenen,   

 hem ruhen yakınlaşması, aydınlanması, yücelmesidir.

3. Toplumun % 1 civarındaki insanları; özgür, seçkin, öncü, lider konu- 

munda ‘’ İyi İnsanlar ’’ grubu.

 Toplumun %10 civarındaki insanları; eğitimli, aydın, dünyada,   

 kâinatta ne olup bittiğinin farkında olan bir şey yapmayan, bana   

 dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen korkak insanlar grubu,   

 ‘’ Kötü İnsanlar ‘’ın çoğu bu gruptadır.

 Toplumun %90’ına yakın insanları; dünyada ve kâinatta ne olup bit-  

 tiğine kafa yormayan, yoramayan, niçin yaratıldığının farkında olma-  

 yan sadece gününü, yılını kurtarma peşinde olan ‘’ araftaki insan ’’ grubu.
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4.  İnsanı insan yapan özelliklerin en başında gelen; okumak, yazmak-

tır. Her gün en az bir saat zamanımızı okumaya vermeliyiz. Gece ya-

tarken veya sabah namazı vakti okumak daha etkilidir.

 Yazmak, okumanın kaç katı daha faydalı, sizin üretiminiz, bir parça-  

 nızdır. Hiç kimse beğenmese de sizin beğenerek yazdığınız bir yazı  

 sizi ruhen çok mutlu eder, sizi çok rahatlatır.

5. İnsanlar Dünyada Tam Yaşamayı yaratılışına uygun programları-

na almalıdırlar. Dünyada Tam Yaşarlarsa, Cenneti Dünyada Yaşamış 

olurlar. Dünyada Cenneti Yaşayan, ikinci boyutta da Cenneti muhak-

kak yaşar.

6. Dünyadaki tüm insanların gerçek sahibi Allah’tır.

 Allah vardan var edendir, yoktan var edendir. Yoktan ve vardan ya-  

 ratan tek varlık Allah’tır. Dünyadaki tüm insanlar ikiye ayrılırlar. İyi   

 tarafları fazla olan ‘’ İyi İnsanlar ’’ (Mükâfatları fazla olacaktır.) Kötü   

 tarafları fazla olan ‘’ Kötü İnsanlar ‘’ ( Cezaları fazla olacaktır.) Diğer   

 ayırımlar teferruattır. İyi insanlar ve kötü insanlar dünya yaratıldığı  

 günden beri dünyanın her ülkesinde her bölgesinde var olmuştur,  

 yine de var olacaktır. Bazı yerlerde yasalarla, eğitimle, din öğretile-  

 riyle kötü insanlar engellenir. Kimi yerlerde engellenmez. Yaratıcıya   

 yakınlaşanlar iyi insanlardır ve her iki boyutta kazananlardır.
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7.  Peygamberimiz Hz. Muhammed’ in mucizesi Kur’an-ı Kerim, ahla-

kı Kur’an-ı Kerim’dir. Devlet başkanı, ruhi önder, düşünür, devrimci, 

dost, insanlığa evrensel ilkeleri getirendir.

8. Resuller, İyi insanlar: Yalan söylemezler. Emanete hıyanet etmezler. 

 Sözünde dururlar. Tebliğde ihmal yapmazlar.

 Günahlardan uzaktırlar. İnsanlara örnek olurlar. Güzel ahlak sahibidirler.

 Güzel öğüt sahibidirler. Akılla aklı aşmışlardır. Kendilerinin, ana ba-  

 balarının ve en yakınlarının aleyhine de olsa, zengin veya fakir de ol- 

 salar adaletten ayrılmazlar, çekimser kalmazlar.

 Resuller ve Peygamberler tebliğe karşı insanlarda ücret istemezler.

 Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede, insanoğlunun en te-  

 mel ihtiyaçlarından biridir.

9. Kötü İnsanlar : İnkârcıdırlar. İftira ederler. Zina ederler, zinayı ifşa 

ederler.

 Yalan söylerler, emanete hıyanet ederler, sözünde durmazlar.

 Rüşvet alırlar, rüşvet verirler. Kul hakkı yerler. Kamu malını çalarlar.

 Savaştan kaçarlar. Haksız yere insan öldürürler. Şiddet uygularlar, 

 zulmederler. Ahiret’e inanmazlar.
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10. Biyo- Psiko-Sosyal bir varlık olan insanın en şerefli yeri alın bölgesi-

dir. Alın bölgesi insanın düşünce ve davranışlarını düzenler. Frontal 

lob; ruhun, aklın beyindeki idare merkezidir.

11. Hiçbir insan hiçbir insandan üstün değildir. Aklını, gönlünü, ahlakını iyi 

insan olmak için kullanıp, hem kendine hem başkalarına yarar sağla-

dığında Allah’ın kaderi de sana olumlu yansıyarak, yardımı gelecek-

tir, işte o zaman üstün insan olacaksın.

12. Güne Allah’la başlamak.

 Çalışmak, emek vermek, tam yaşamak.

 Allah’a şükretmek. Allah Allah demek.

 Kefenli veya kefensiz dünya boyutundan arınmış bir ruhla gitmek…

 

Bu kitabın yazılmasındaki amacım diğer iki kitabım ‘’ Allah – Kendimiz – 

Diğer Yaratılanlar ‘’ ve ‘’ Allah – Ruhumuz – Bedenimiz ‘’ de olduğu gibi dü-

şüncelerimi ve derlemelerimi değer verdiğim insanlara sunmaktır.

Eyüp ÖZEREN /2013/ANKARA
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ALLAH
1. Bütün Kainatın Tek Sahibi

2. Kendinden Başka Yaratan Olmayan

3. Doğru Yolu Gösteren

4. Her Türlü Eksikliklerden Uzak

5. Celal ve İkram Sahibi

6. Sevilmeye En Layık Olan

7. Zorluk Kapılarını Açan

8. Mahşere Toplayan

9. Günahları Silen

10. Şifa Sağlayan

11. Şeref Bahşeden

12. Aziz Kılan

13. Yumuşak Davranan

14. Acele Etmeyen

15. Alemleri Nurlandıran

16. Bolluk Veren

17. Esenlik Veren

18. Emniyet Veren

19. İzzet Veren

20. Mülkün Sahibi

21. Kerem Sahibi

22. Hikmet Sahibi

23. Fazilet Sahibi

24. Haberdar Olan

25. Mağfireti Bol Olan
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26. Övgüye Layık Olan

27. Mevcudiyet ve Uluhiyeti Gerçek Olan

28. Varlığının Sonu Olmayan

29. Hidayete Kavuşturan

30. Selamete Çıkaran

31. Büyüklüğünü Gösteren

32. Zorlukları Kolaylaştıran

33. Evreni Yaratan

34. Yoktan Var Eden

35. Vardan Var Eden

36. Çok İhsan Eden

37. Duaları Kabul Eden

38. Kapıları Açan

39. Kullarını Seven

40. Amelleri Sayan

41. Ayakta Tutan 

42. Her Şeyi Elde Eden

43. Şükrü Kabul Eden

44. Tevbeyi Kabul Eden

45. Hesaba Çeken

46. Eksikleri Tamamlayan

47. Zengin Edici

48. Hidayet Edici

49. Men Edici

50. Fayda Verici
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51. Aydınlatan

52. Rahman

53. Rahim

54. Melik

55. Aziz

56. Kahhar

57. Yaratıcı

58. Büyük

59. Bilen

60. Gören

61. İşiten

62. Adil

63. Başlatan

64. Genişleten

65. Yüce

66. Latif

67. Gani

68. Güçlü

69. Şerefli

70. Gözetleyici

71. Affedici

72. Veli

73. Vekil

74. Vali

75. Zahir
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76. Metin

77. Dost

78. Şahit

79. Şehit

80. Hamid

81. Alçaltan

82. Yükselten

83. Mükemmel

84. Temiz

85. Selam

86. Batın

87. Aşkın

88. İyi

89. Eşsiz

90. Baki

91. Kudretli

92. Muktedir

93. Dirilten

94. Öldüren

95. Şefkatli

96. Sabırlı

97. Koruyan

98. Yardımcı

99. Merhametli

100. ALLAH
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AHLAK
1. Güzel ahlaklı olmalıyız.   
2. Tatlı söz söylemeliyiz.
3. Güler yüz göstermeliyiz.
4. İnsanlara iyilik yapmalıyız.
5. Kötülükten sakınmalıyız.
6. Kimseye husumet etmemeliyiz.
7. Kimsenin husumetini çekmemeliyiz.
8. İnsanlardan gelen eziyetlere katlanmalıyız.
9. Kötülüğe kötülükle karşılık vermemeliyiz.
10. Zalime bile merhamet etmeliyiz.
11. Zalimin bağışlanmasını dilemeliyiz.
12. İnsanlara şefkatle muamele etmeliyiz.
13. Hep affedici olmalıyız.
14. Hoşgörümüz çok yüksek olmalı.
15. Hep güvenilir olmalıyız.
16. Selam vermeyi unutmamalıyız.
17. Güneşle birlikte güne başlamalıyız.
18. Pencereyi açarak derin nefes almalıyız.
19. Duş alarak rahatlamalıyız.
20. Güzel bir kahvaltı yapmalıyız.
21. İnsanlarla karşılaştığımızda gülümsemeliyiz.
22. İşimizi doğru dürüst yapmalıyız.
23. Sevdiklerimize ‘’ Alo ‘’ demeliyiz.
24. Yağmur yağıyorsa ıslanmalıyız.
25. Güneş varsa ısınmalıyız.
26. Hava soğuksa üşümeliyiz.
27. Yürümeliyiz hareket etmeliyiz.
28. Kâinata görerek bakmalıyız.
29. Çiçekleri koklamalıyız.
30. Hayvanları dost edinmeliyiz.
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31. Çocukları kucaklamalıyız.
32. Darda kalanları ferahlatmalıyız.
33. Kimsesizlerin kapısını çalmalıyız.
34. Yetimlerin hatırını sormalıyız.
35. İyiliklerle yüreğimizi ısıtmalıyız.
36. Biz dünyada misafiriz.
37. Misafirlerimiz olsun sofrada.
38. Dostların eksik olmasın.
39. Sohbetin hep olsun.
40. Konuşmanda muhabbetler olsun.
41. Günün güzel olsun.
42. Hep okuyan ol.
43. Seviyorsan yazan da ol.
44. Yaşamında temiz ol.
45. Her zaman veren el ol.
46. İnsanlara moral ver.
47. Umutlarını hiçbir an kesme.
48. İnsanların gözlerine bak.
49. Tebessümü bırakma.
50. Ellerinden tut, kucaklayan ol.
51. Doğaya uygun yaşama sanatı oluştur.
52. İnsanın hayata tutunma amacıyla yaptığı eylemleri örtüşmeli.
53. Yaşanılan topluma göre değişen, gelişen bir yapı göstermek.
54. Hayatta kalmak için ölmüş insan eti yemek ‘’ gayri ahlaki “
 ama  “etik” görülebilir.
55. Namus, iffet, bekâret, ahlak kurallarına uymaktır.
56. Soyu temiz tutmak çabası ahlakidir.
57. Sadakat göstermek.
58. Sorumluluk duygusu taşımak.
59. İstikrar göstermek.
60. İstikametli olmak.
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HUZUR

1. Huzur peşinde koşmalıyız.

2. Huzurun hayalini kurmalıyız.

3. Dünyayı huzurlu hale getirmeliyiz.

4. Yeryüzünün yaratılış ilkelerine sarılmalıyız.

5. İnsan acısını, kendi acımız saymalıyız.

6. Gözümüzü kapattığımızda rahat uyumalıyız.

7. Sıkıntı halimizin olmamasıdır.

8. Huzursuz zihinden olabildiğince uzaklaşmalıyız.

9. Boş zihinlerin yerine olumlu şeyler koyabilmeliyiz.

10. Huzur, O’nun huzurunda olmanın provasıdır.

11. Huzur, yan gelip yatmak değildir.

12. Huzur, emekliliğe ayrılmak değildir.

13. Huzur, her hangi bir sanata merak sarmak değildir.

14. Huzur, deniz kıyısında ev almak değildir.

15. Huzur, çocukların okul taksitini ödemek değildir.

16. Hayatımız hızlandıkça huzur yerine korku gelir.

17. Hayatımız hızlandıkça huzur yerine endişe gelir.

18. Hayatımız hızlandıkça huzur yerine didişme gelir.

19. Hayatımız hızlandıkça huzur yerine tatminsizlik gelir.

20. Hayatımız hızlandıkça huzur yerine mutsuzluk gelir.
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21. Huzurlu olmak için merhametli olmalıyız.

22. Merhamette önce adalet, sonra muhabbet olmalıdır.

23. Bir başkasının neden acı çektiğini sormalıyız.

24. Kendi üstünlüklerimizi ve konforumuzu düşünmemeliyiz.

25. Varoluş hakikatini her gün kendi içimizde sorgulamalıyız.

26. Huzur, iç dünyamızın rahatlığıdır.

27. Huzur, iç dünyamızın içimize sığmamasıdır.

28. Huzur, şekerimizin yükselmemesidir.

29. Huzur, tansiyonumuzun çıkmamasıdır.

30. Huzur, sağlıklı olmaktır.

31. Huzur, moralli olmaktır.

32. Huzur, vicdanlı olmaktır.

33. Huzuru aramalıyız.

34. Huzur için dua etmeliyiz.

35. Huzura kavuşmak için şükretmeliyiz.

36. İnsanlarla rızıkta eşit olmalıyız.

37. Temel eğitimi tüm insanlar almalı.

38. Sağlıkta ayırımcılık yapmamalıyız.

39. Temiz bir çevrede oturmalıyız.

40. Huzur; dünya denizinde, hayat denizinde keyifle yüzmektir.

41. Huzura kavuşmamız için tüm insanlara inandığı yaşama hakkını ver-

meliyiz.
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EVLAT
1. Dünyada yapılan en güzel işlerden biridir.

2. Evlat ile anne baba arasındaki sevgi karşılıksızdır.

3. Evlat ile anne baba arasındaki sevgi sınırsızdır.

4. Anne baba her zaman evlatlarını korur, gözetir.

5. Evlat ile anne baba arasındaki iletişim doğal yaşanır, fıtridir, rol değildir.

6. Evlatlarınızdan hiçbir zaman vazgeçemezsiniz.

7. Çocuğunuzu evlatlıktan reddedemezsiniz.

8. Evladınızla dünyaya gelmeyi ve hayatı bir kez daha yaşarsınız.

9. Evladınız her zaman açık bir kapınızdır.

10. Evladınız dünyanın en özel varlıklarıdır.

11. Evlatları etrafında olduğunda, anne babalardan daha mutlu hiç kim-

se yoktur.

12. Evlatlarının sorularını anne babalar bıkmadan, usanmadan cevaplarlar.

13. Evlatlarının bir gülümsemesiyle anne babalar bütün sıkıntılarını 

unutur.

14. Evlatlarımız hiç incitmediğimiz varlıklarımızdır.

15. Evlatlarımız her zaman yanına koştuğumuz varlıklarımızdır.

16. Evlatlarımızı her zaman her şartta düşünürüz.

17. Evlatlarımızı hayata hazırlarız.

18. Evlatlar anne babanın gözünde hiçbir zaman büyümezler.

19. Evlatlarımız her zaman kalbimizdedir.

20. Evlatlarımızı hiçbir zaman unutamayız.

21. Önce evladımızı, sonra eşimizi, daha sonra da kendimizi düşünürüz.

22. Evladımızdan hiçbir zaman utanılmaz.

23. Evlatlarını anne babalar canı pahasına kötülüklerden korurlar.

24. Evlatlarının özgürlük duygusunu önce anne baba besler.
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25. Anne babalar evlatlarına sert kaba olmamalıdırlar.

26. Anne babalar evlatlarına şiddet uygulamamalıdırlar.

27. Anne babalar evlatlarına fanatizmi aşılamamalıdırlar.

28. Anne babalar evlatlarına en iyi ahlakı öğretmelidirler.

29. Anne babalar evlatlarına sevdiği mesleği öğrenmelerini sağlamalıdırlar.

30. Evladımız aşık olduğumuzdur.

31. Evlatlarda anne babalarına aşıktırlar.

32. Bütün dünyada bir tek güzel evlat vardır, bütün anne babalarda ona 

sahiptir.

33. Evlat ile anne baba arasındaki güven hiçbir zaman sarsılmaz.

34. Evladımız gücümüzdür.

35. Evladımız enerjimizdir.

36. Evladımız yaşama bağlanma temel nedenlerimizdendir.

37. Evladımızla yorulmayız.

38. Evladımızla bıkmayız.

39. Evladımızla yıkılmayız.

40. Evladımız dünyamızı yaşatandır.

41. Evladımız bizi dinleyendir.

42. Evladımız elimizden tutandır.

43. Evladımız içimizdeki potansiyeli harekete geçirendir.

44. Evladımıza güzel davranmalıyız.

45. Evladımıza iyilik yapmalıyız.

46. Evladımıza şefkatli olmalıyız.

47. Evladımıza tatlı sözler söylemeliyiz.

48. Evlat verdiği için Allah’ımıza şükretmeliyiz.

49. Hesap gününde evladımı bağışla Allah’ım diye dua etmeliyiz.

50. Evladımıza mirastan hak bırakmalıyız.



20

51. Evladımıza karşı hoşgörülü olmalıyız.

52. Evladımızı affetmeliyiz.

53. Evlatlarımızı doğruluğa dürüstlüğe davet etmeliyiz.

54. Evlatlarımızı Allah’a inanmaya davet etmeliyiz.

55. Evlatlarımızı düşüncemizden, yaşamımızdan çıkarmamalıyız.

56. Evladımız sığınılacak ne kadar önemli bir limandır.

57. Evlat sürekli aranandır.

58. Evladımızı emanet bilinciyle büyütmeliyiz.

59. Evladına anne baba her şeyini verir.

60. Evladı için anne baba kötülük düşünmez.

61. Anne baba ölene kadar evladını düşünür.

62. Anne baba karşılıksız evladına koşar.

63. Anne baba evladına iyi bir öğretmendir.

64. Anne baba evladına bir şey olduğunda, kendisine olmuş gibi hisseder.

65. Evlat paylaştığındır.

66. Evlat gönlüne sardığındır.

67. Evlat dua ettiğindir.

68. Evlat hediyeler aldığındır.

69. Evlat hastalandığında, üzüldüğünde, uyumadığındır.

70. Evlat  arayıp, sorduğundur.

71. Evlat beklediğindir.

72. Evlat doğum gününü kutladığındır.

73. Evlat sen benim her şeyimsin dediğindir.

74. Evlat ruhsal bütünleştiğindir.

75. Evlat kucağında taşıdığındır.
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76. Evlat parkta gezdirdiğindir.

77. Evlat elinden tuttuğundur.

78. Evlat bisiklet aldığındır.

79. Evlat birlikte koştuğundur.

80. Evlat oyunlar oynadığındır.

81. Evlat birlikte yediğin, içtiğindir.

82. Evlat duygusal bütünleştiğindir.

83. Evlat para verdiğindir.

84. Evlat giysiler aldığındır.

85. Evlat okula yazdırdığındır.

86. Evlat karnesini aldığındır.

87. Evlat başarısına sevindiğindir.

88. Evlat zayıf derslerine üzüldüğündür.

89. Evlat okuma yazmayı birlikte öğrendiğindir.

90. Evlat matematiği birlikte öğrendiğindir.

91. Evlat yaşamayı birlikte öğrendiğindir.

92. Evlat yüzmeyi birlikte öğrendiğindir.

93. Evlat araba kullanmayı birlikte öğrendiğindir.

94. Evlat dik durmayı birlikte öğrendiğindir.

95. Evlat gururlu, onurlu olmayı birlikte öğrendiğindir.

96. Evlat kültürlü olmayı birlikte öğrendiğindir.

97. Evladımızla daha çok birlikte olmalıyız.

98. Evlatlar hiçbir zaman anne babaları için kötü olmazlar.

99. Evlatlar dünyanın en iyi, en kutsal ve rahmet melekleridir.

100. Evladım sen bana Allah’ın bir lütfusun…

 İyi ki varsın Evladım…
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RESULLER
1. Allah’ın elçileridir, peygamberlerdir.
2. Hayat rehberleridir.
3. İyi insanlardır.
4. Yalan söylemezler.
5. Emanete hıyanet etmezler.
6. Sözünde dururlar.
7. Tebliğde ihmal yapmazlar.
8. Günahlardan uzak ve masumdurlar.
9. İnsanlara örnek olurlar.
10. Güzel öğüt sahibidirler.Güzel ahlak sahibidirler.
11. Akılla aklı aşmışlardır.
12. Toplumun lideridirler.
13. Vahiy ve Akıl boyutları örtüşür. Vahiy ya da istişare ile hareket ederler.
14. Vericidirler.
15. Güven verirler.
16. Karşılık beklemezler.
17. Çıkar amaçları yoktur.
18. Allah’la rabıtaları her an vardır.
19. Büyük günahlar işlemezler.
20. Küçük kusurlarını Allah düzeltir.
21. Etraflarına pozitif enerji yayarlar.
22. Allah’ın yardımını görürler.
23. Alçakgönüllü, affedicidirler.
24. Yaptığı iyilikleri başa kalkmazlar, konuşmazlar.
25. Bağımsızdırlar, özgürlüklerine düşkündürler.
26. Hiçbir statüye bağlanmazlar.
27. Tarihe olumlu izler bırakırlar.
28. İnsanlık tarihi devam ettikçe isimleri yaşar.
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29. Hiçbir zaman yenilseler de, yenseler de, başarsalar da başaramasa-
lar da kaybeden olmazlar.

30. Dünyadayken Cenneti yaşarlar, ikinci dünyayı da kazanırlar.
31. İnsanlara ve tüm insanlığa örnek olurlar.
32. Mesajları evrensel devam eder.
33. Toplumları değiştirirler, istikamete sokarlar.
34. Allah’ın sevgisini üzerlerinde hissederler.
35. Geçmişte ve günümüzde tüm insanların önündedirler.
36. Öncüdürler.
37. Aynı gelenekten gelirler.
38. İstikametlerini bozmazlar.
39. Her şeyin sahibi ve hesap sorucu Allah’a inanırlar, salih amel işlerler.
40. İftira atmazlar, ihanette bulunmazlar.
41. Kendilerinin, ana babalarının ve en yakınlarının aleyhine de olsa, zen-

gin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmazlar, çekimser kalmazlar.
42. Zinaya yaklaşmazlar, zina fiilini işlemezler. Zina etmekten daha bü-

yük günah olan zinayı ifşa etmezler. 
43. Rüşvet almazlar, rüşvet vermezler.
44. Kul hakkı yemezler. İnsanlara alın teri kurumadan haklarını öderler.
45. Kamu malını çalmazlar. Tüm insanların hakkı olan kamu emaneti-

ni korurlar.
46. Vatanlarını, topraklarını korurlar. Savaştan kaçmazlar, her zaman ba-

rışı savunurlar.
47. Haksız yere adam öldürmezler. 
48. Bir insanı haksız yere öldürmek tüm insanları öldürmüş gibidir, bir 

insanı yaşatmak tüm insanları yaşatmaktır.
49. Şiddet uygulamazlar, zulüm yapmazlar. Zulüm yapana karşı çıkarlar.
50. Resuller tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler…
51. Resul ihtiyacı, ezelden ebede insanoğullarının en temel ihtiyaçların-

dan biridir… 
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SURELER
1-    FATİHA SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 Hamd âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap (Ahiret ve ceza) günü-  

 nün maliki Allah’a mahsustur.

 Allah’ım. Yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. 

 Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba   

 uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. 

2-    İHLAS SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Deki: O Allah’tır, bir tekdir.

 Allah Samed’dir. 

 Her şey O’na muhtaçtır.

 O, hiçbir şeye muhtaç değildir. 

 O’ndan çocuk olmamıştır. 

 Kimsenin babası değildir.

 Kendisi de doğmamıştır. 

 Kimsenin çocuğu değildir.

 Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.

3-    FELAK SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Deki: Yarattığı şeylerin kötülüğünden,

 Karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden,

 Düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden,

 Haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden,

 Sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
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4-    NAS SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Deki: Cinlerden ve insanlardan,

 İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden,

 İnsanların Rabbine,

 İnsanların Melikine, 

 İnsanların İlahına sığınırım.

5-   MAUN SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı.

 İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.

 Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,

 Onlar namazlarını ciddiye almazlar.

 Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar.

 Kamu hakkına, yardıma, zekâta, iyiliğe engel olurlar.

6-   TEBBET SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Ebu Leheb’in elleri kurusun, zaten kurudu.

 Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

 O, bir alevli ateşe girecektir.

 Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında   

 odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir.

7-   KEVSER SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Şüphesiz Biz sana Kevser’i verdik.

 O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

 Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
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8-     DUHA SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Kuşluk vaktine andolsun.

 Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki,

 Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.

 Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.

 Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve sende hoşnut olacaksın.

 Seni yetim bulup da barındırmadı mı?

 Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?

 Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

 Öyleyse sakın yetimi ezme.

 Sakın isteyeni azarlama.

 Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat.

9-    İNŞİRAH SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Ey Muhammed. Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

 Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?

 Senin şanını yükseltmedik mi?

 Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

 Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

 Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

 Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

10-   ASR SURESİ

 Bismillahirrahmanirrahim.

 Andolsun zamana ki.

 İnsan gerçekten ziyan içindedir.

 Ancak iman edip de salih ameller işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye   

 edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka onlar ziyanda değillerdir.
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HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
1. Hz. Muhammed, Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

 Yalan söylememiştir.

 Emanete hıyanet etmemiştir.

  Sözlerinde durmuştur.

  Günahlardan uzak ve masumdur.

  Tebliğde ihmal yapmamıştır.

  İnsanlara örnek olmuştur.

  Güzel öğüt sahibidir. 

  Güzel ahlak’ı örnektir.

  Akılla aklı aşmıştır.

3. Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gön-

derdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.

4. O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üs-

tün kılmak için, Peygamberini hidayete ve hak dinle gönderendir.

5. Ey Muhammed. O halde, yüksek azim sahibi Peygamberlerin sabret-

mesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı 

gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalma-

dıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan toplu-

luk helak edilir.

6. Muhammed, Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkârcılara 

karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve 

secde halinde, Allah’tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. 

Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir.   

7. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana 

olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana, şan-

lı bir zaferle yardım etsin.
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8. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lakin Allah’ın 

resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.

9. Yaratan Rabbinin adıyla oku. 

 O, insanı alaktan yarattı.

 Oku !  Rabbin kerem sahibidir.

 Kalemle yazmayı ve insana bilmediği şeyleri öğretendir O.

10. Önce en yakın akrabalarını uyar. Müminlerden sana tabi olanların üze-

rine şefkat ve merhametle eğil. Ve deki: sizin için ben apaçık uyarıcıyım.

11. Ey insanlar. Şüphe yok ki, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve 

birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık.

12. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de Biz 

biliriz. Çünkü Biz, ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insa-

nın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun 

yaptıklarını alıp kaydetmektedir.

13. Allah insana beyanı düşünüp ifade etmeyi öğretti.

14. Ölçüde haddi aşmayın.

15. Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşuyorlar. 

Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip kavuşmuyorlar.

16. O halde,  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz.

17. Ey iman edenler. Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki on-

lar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlarda diğer kadınları alaya al-

masın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalama-

yın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne 

kötü bir namdır. 

18. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin 

gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten 

hoşlanır mı?
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19. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda 

karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibaret-

tir. Nihayet hepsi yok olur gider.

20. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberin-

de kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine ge-

tirsinler. 

21. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra Allah’a döndürüleceksiniz.

22. Allah’ın göğsünü İslam’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bu-

lunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah ’ın zikrine 

karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık için-

dedirler.

23. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ür-

perir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların iman-

larını artırır.

24. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizinde başınıza gel-

meden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla be-

raber müminler Allah’ın yardımı ne zaman? diyecek kadar darlığa 

ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki, Allah’ın yardımı 

pek yakındır.

25. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başakta yüz 

tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, 

lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

26. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşin-

den bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri ka-

tında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeye-

ceklerdir de.
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27. Rabbim isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O hal-

de sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın? Allah’ın izni ol-

madan hiç kimse inanamaz. Allah, pisliği akıllarını kullanmayanla-

rın üzerine kor.

28. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk, sapıklıktan seçilip belli olmuştur. 

Kim tağutu inkâr edip Allah’a inanırsa muhakkak ki o kopmayan 

sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah İşitendir, bilendir. 

29. Gerçek şu ki, insanlar iç dünyalarını değiştirmedikçe, Allah onların 

durumunu değiştirmez.

30. Güzel bir söz kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu 

ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir.Kötü bir sözün du-

rumu da, yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir 

ağacın durumu gibidir. 

31. Bir topluma karşı beslediğiniz kin, sizi suç işlemeye itmesin. İyilik ve 

takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardım-

laşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın azabı çetindir.

32. Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız 

bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir. Müminler ancak 

Allah’a tevekkül etsinler.

33. Allah’ ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. 

Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp gi-

derlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlanma dile. 

İş konusunda onlarla istişare et. Bir kere de karar verip azmettin mi, 

artık Allah’a dayanıp güven. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.

34. Sabret senin sabrın ancak Allah’ın yardımı iledir. Onlardan yana üzül-

me. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, 

kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir.
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35. Sana neyi infak edip vereceğini soruyorlar. Deki: İnfak ettiğiniz mal 

ve nimet, ana baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda 

kalan için olmalıdır.

36. Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler rızıkla-

rını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor.

Şimdi Allah’ın nimetini mi inkâr ediyorlar. Bu böyle düzenlenmiştir 

ki, o mal ve nimetler sizden yalnız zengin olanlar arasında dönüp 

duran bir kudret aracı olmasın.

37. Ve Biz istiyoruz ki, yeryüzünde ezilip horlananlara bağışta buluna-

lım, onları önderler yapalım, onları mirasçılar haline getirelim. Ve 

yeryüzünde onlara imkân ve kudret verelim.

38. Şüphesiz Biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıkları ve bıraktık-

ları eserleri yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta levhi mahfuz da 

bir bir kaydetmişizdir.

39. Rabbimiz. Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş 

azabından koru.

40. Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, 

yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye 

kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne 

de öne geçebilirler.

41. Şüphesiz Allah, adaleti, İyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi em-

reder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. Allah, düşünüp tu-

tasınız diye size öğüt veriyor.

42. Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye 

göre yazılmıştır.

43. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını ko-

rusunlar.
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44. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını 

korusunlar.

45. Ey iman edenler, kendiniz ana babanız ve en yakınlarınız aleyhine 

de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kim-

seler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten 

ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyle ise adaleti ye-

rine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çar-

pıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah, yaptık-

larınızdan hakkıyla haberdardır.

46. Ey iman edenler siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, 

yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’a- 

dır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir.

47. Kim bir iyilik yaparsa, ona 10 katı vardır. Kimde bir kötülük yapar-

sa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulme-

dilmez.  

48. Biz Kuran’dan, müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyo-

ruz. Zalimlerin ise Kur’ an ancak zararını artırır.

49. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin 

Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.

50. Rabbimiz. Şüphesiz Sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da 

bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.   

51. O, sizi yeryüzünde halifeler yapan, size verdiği nimetler konusunda 

sizi imtihan için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüp-

hesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O, çok bağışlayan-

dır, çok merhamet edendir.

52. Zulüm ve baskı, adam öldürmekten daha ağırdır, daha kötüdür.

53. Artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.
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54. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, 
yeryüzü bozulurdu. Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.

55. Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz 
üstün olan sizlersiniz.

56. Ölenin eşi, çocuğu varsa, geriye bıraktığı malda, ana babasından her 
birinin de altıda bir hissesi vardır.

57. Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri arzu etmeyin. Erkekle-
re çalıştıklarından bir pay vardır. Kadınlara da çalıştıklarından bir pay 
vardır. Allah ‘tan bolluğu dileyin. Doğrusu Allah her şeyi bilmektedir.

58. Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, 
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın –uzak komşuya, yanınızdaki 
arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, 
kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.

59. Şüphesiz inananlar ile Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan, Allah’a 
ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir kor-
ku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.

60. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu Allah’tan 
başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse Allah’ın lüt-
funu engelleyebilecekte yoktur. Allah bunu kullarından dilediğine 
eriştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.      

61. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile 
de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.

62. İşte Ahiret yurdu Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve boz-
gunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlarındır.

63. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atma-
yın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.

64. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı 
anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz. 
Bunu boş yere yaratmadın, Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 

azabından koru, derler.
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65. Allah, kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa. Sen mi in-

sanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin, dedin. İsa’da 

şöyle diyecek. Seni bütün eksiklerinden uzak tutarım. Hakkımız ol-

mayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben 

onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içim-

de olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca 

gaybları hakkıyla bilensin.

66. Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle 

ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yönetici-

si ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın 

kendilerini korumasına karşılık gizliyi kimse görmese de namusları-

nın koruyucusudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara 

öğüt verin, onları yatakta yalnız bırakın ve onlardan uzaklaşın. Dia-

log yolu eşler arası kesilince arabulucu olarak erkek ve kadın tarafın-

dan uzlaştırma için hakemler devreye girer. Allah da onları uzlaştırır.

67. Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleye-

ceğin bir sadaka, zekât al ve onlara dua et. Çünkü senin duan on-

lar için sukunettir. Onların kalplerini yatıştırır. Allah hakkıyla işiten-

dir, hakkıyla bilendir.

68. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişe-

mezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

69. Kullarım Beni senden sorarlarsa, bilsinler ki gerçekten Ben onlara 

çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. 

O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana 

iman etsinler.  
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70. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle hükümlü kılar. Onun 

kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rab-

bimiz. Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır bir yük yükleme. 

Ey Rabbimiz. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi  af-

fet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğu-

na karşı bize yardım et.

71. Andolsun ölseniz de öldürülseniz de, Allah’ın huzurunda toplana-

caksınız.

72. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı 

duyuyorsanız, kuşkusuz onlarda sizin acı duyduğunuz gibi acı du-

yuyorlar. Üstelik siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri 

umuyorsunuz. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

73.  Ey iman edenler. Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların 

yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı se-

verler.

74. Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle 

sabah akşam zikret ve gafillerden olma.  

75. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam O’na dua edenleri yanın-

dan kovma.

76. O, sizi yeryüzünde halifeler (oraya hâkim kimseler )yapan, size ver-

diği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece 

derece üstün kılandır. Şüphe yok ki O, çok bağışlayandır, çok mer-

hamet edendir.

77. İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri 

vardır.

78. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü 

bir yoldur.
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79. Ailene namazı emret ve kendinde ona devam et.

80. Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu 

şöyledir.

 Orada bozulmayan su ırmakları,

 Tadı değişmeyen süt ırmakları,

 İçenlere zevk veren şarap ırmakları,

 Süzme bal ırmakları vardır,

 Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır,

 Rablerinden de bağışlanma vardır.

 Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsakla-  

 rını parça parça edecek olan kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi  

 olur mu?

81. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler yakınlarına, düşkünlere ve 

Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeye-

ceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamele- 

de bulunsunlar. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah, 

çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

82.  İnananlar gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

 Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler.

 Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

 Onlar ki zekâtı öderler.

 Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan   

 cariyeleri bunun dışındadır.

  Onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.

 Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler.

 İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar firdevs cennetlerin-  

 de ebedi kalacaklardır.
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83. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o 

gün korkudan emindirler.

84. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yarat-

ması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de Allah’ın var-

lığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir 

toplum için elbette ibretler vardır.

85.  Şüphesiz Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar 

onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. 

Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.  Allah, münafık erkeklere ve mü-

nafık kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklere ve Allah’a ortak koşan 

kadınlara azap etmek. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da 

tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.     

86. Allah kuluna yetmez mi? Seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar.

87. Şimdilik sen onları hoş gör ve size ‘’ Selam Olsun ‘’ de. Yakında bile-

cekler.

88. Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konu-

şur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphe-

siz O yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

89. İnsan mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kö-

tülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır.

90.  Gerçekten Biz, her şeyi bir ölçü ve denge de yarattık. 

91. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri 

ve insanları, ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.

92. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün 

yaptıklarımızdan haberdardır.
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93. Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne 
zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne kar-
nında taşınması ve sütten kesilme süresi tam olarak 30 aydır. Niha-
yet olgunluk çağına gelip, 40 yaşına varınca şöyle der. Bana ve anne 
babama verdiğin nimetlere şükretmemi senin razı olacağın salih 
amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphe-
siz ben Sana döndüm. Muhakkak ki ben Sana teslim olanlardanım.

94. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durma-
dan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadan-
mış, kaba saba, bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve 
oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

95. Ey örtünüp bürünen Peygamber. Kalk, birazı hariç olmak üzere ge-
ceyi, yarısını ibadetle geçir, yahut bundan biraz eksilt. Yahut bunu 
biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz Biz sana sorum-
luluğu ağır bir söz vahyedeceğiz.

96. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuk-
larından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldi-
ği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi 
vardır.

97. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını göre-
cektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını gö-
recektir.

98. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır.
99. Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Her insan 

ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak iyilik ve kötülük ile deneriz. 
Ancak Allah’a döndürüleceksiniz.

100. Resuller ve Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler. 
Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. İBRAHİM
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Peygamber olan Hz. İsmail’in babasıdır.

12. Peygamber olan Hz. İshak’ın babasıdır.

13. Peygamber olan Hz. Yakup’un dedesidir.

14. Peygamber olan Hz. Yusuf’un büyük dedesidir.

15. Peygamber olan Hz.Lut’un amcasıdır.

16. İbrahim, Rabbim. Bu şehri güvenli kıl, demiştir.

17. ‘’ Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut ‘’ demiştir.

18. ‘’ Rabbimiz. Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin 

Kâbe’nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim’’.

19. Oğlu İsmail’le Kâbe’yi tekrar inşa etmiştir.  

20. ‘’ Rabbimiz. Hesap görülecek günde, beni anamı babamı ve inanan-

ları bağışla ’’. 
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21. Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma.

22. Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı güne erteliyor.

23. Allah, sizin için İslam’ı seçmiştir.

24. Sizde ancak müslümanlar olarak ölün demiştir.

25. Zebur, Tevrat, İncil ve Kur’an Hz. İbrahim’den sonra indirilmiştir.

26. İbrahim üç dinin resullerinin ortak atasıdır ve müslümandır. 

27. İbrahim, babası Azer’e, sen putları İlah mı ediniyorsun? Şüphesiz, 

ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık için de görüyorum, de-

miştir.

28. Allah, İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gös-

termiştir ki kesin ilme erenlerden olmuştur.

29. İbrahim babasının bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli 

olunca, babasından uzaklaşmıştır.

30. Şüphesiz İbrahim, Allah’a ibadet eden, hakka yönelen bir önderdi.

31. Allah’a ortak koşanlardan değildi.

32. İnsanlardan bazıları eski inanç ve inatlarına dönerek, ‘’İbrahim’i 

ateşte yakın da İlahlarınıza yardım edin ’’ dediler. Nemrud İbrahim’i 

cezalandırmak istedi. Allah’ da ‘’ Ey ateş. İbrahim’e karşı serin ve 

esenlik ol’’ demiştir.

33. İbrahim gibi, insanlara şahit ve örnek olun.

34. Namazı dosdoğru kılın.

35. Zekât verin.

36. Allah’a sarılın.
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37. Allah, ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır.

38. İbrahim, Rabbine temiz bir kalple gelmiştir.

39. Allah İbrahim’i Halil (dost) edinmiştir. Bundan dolayı Halilullah ola-

rak anılmıştır.

40. İbrahim Yahudi değildi, Hıristiyan değildi, tertemiz bir Müslüman 

idi ve asla müşriklerden olmamıştır.

41. Tek başına bir ümmetti. 

42. Peygamberlik İbrahim soyuna münhasır kılınmıştır.

43. Hz. Muhammed’e İbrahim’in dinine tabi olması vahyedilmiştir.

44. Gelecek nesiller için dua etmiştir. Bugün İbrahim’e inanmayan ve 

onu sevmeyen semavi din mensubu yoktur. 

45. Misafirlerin ağırlanması İbrahim’le başlamıştır.

46. Sünnet İbrahim’le başlamıştır. 80 yaşında iken kendi kendini sün-

net etmiştir.

47. Hz. Muhammed’in İbrahim Peygambere benzediği ifade edilmiştir.

48. İbrahim çok yumuşak, yufka yürekli, kendisini Allah’a teslim eden 

bir kuldu.

49. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

50. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en te-

mel ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. MUSA
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Allah tarafından Turi Sina’da 10 Emir verilmiştir.

•	 Allah’ı kalbinle ve aklınla sev.  

•	 Allah’tan başka kimseye bağlanma.

•	 Anne ve babana sevgi ve saygı göster.

•	 Öldürme.

•	 Zina yapma.

•	 Çalma.

•	 Yalan söyleme

•	 Başkalarının malına göz dikme.

•	 Altı gün çalış, yedinci gün dinlen.

•	 Allah’a şirk koşma.

12. Musa’ya kitabı Tevrat’ı ve Furkan’ı vermiştik.

13. Musa: ‘’ Ey kavmim, gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öl-

dürün, kendinizi düzeltin ‘’ demiştir.

14. ‘’ Allah’ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk ya-

parak fesat çıkarmayın ‘’ demiştir.
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15. Musa; kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım demiştir.

16. Allah, Musa ile doğrudan konuşmuştur.

17. Musa’yı apaçık mucizelerimizle Firavun’a ve onun ileri gelen adamla-

rına peygamber olarak gönderdik de onlar mucizeleri inkâr ettiler.

18. Bak, bozguncuların sonu nasıl oldu.

19. Musa kavmine, ‘’ Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yer-

yüzü Allah’ındır. O, kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah’a 

karşı gelmekten sakınanlarındır ‘’ dedi.       

20. Musa belirlediği yere Tur’a gelip Rabbi de ona konuşunca. ‘’ Rab-

bim. Bana kendini göster, sana bakayım dedi. Allah’ da, Beni dün-

yada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durur-

sa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi, dağa tecelli edince onu dar-

madağınık ediverdi. Musa ‘da baygın düştü. Ayılınca, seni eksikler-

den uzak tutarım Allah’ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilki-

yim ‘’ dedi.

21. Allah, ‘’Ey Musa, vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzeri-

ne seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol ’’ 

dedi.

22. Bizim için dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de .

23. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.

24. Buzağıyı İlah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazab, 

dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte Biz iftiracıları böyle ce-

zalandırırız.

25. Musa şöyle dedi. Ey Rabbimiz. Gerçekten sen Firavun’a ve onun ileri 

gelenlerine, dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rab-

bimiz, yolundan saptırsınlar diye mi?

26. Ey Rabbimiz, Sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık 

ver, çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler.
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27. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte 

zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu, Fira-

vun nihayet boğulmak üzere iken, ‘’ İsrail oğullarının iman ettiğin-

den başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlarda-

nım ‘’ dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozguncular-

dan olmuştur. Şimdi de kaybedenlerden oldun. Bizde bugün bede-

nini, arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız.

28. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir.

29. Firavun dedi ki: ‘’ Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim. Faydası olacaksa 

Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğin-

den yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.”

30. Musa da.  Ben, hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim de 

Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığınırım dedi.       

31. Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütuf da buluna-

lım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.

32. Musa, olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim 

ve hikmet verdik.

33. Biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız.

34. Musa’ya, ‘’Asan ile denize vur ‘’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. 

Her parçası koca bir dağ gibiydi. Musa’yı ve beraberindekilerin hep-

sini kurtardık.

35. Sonra ötekileri suda boğduk.

36. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette güç sahibidir.

37. Çok merhametlidir.

38. Musa 120 yaşında Filistin’in Eriha şehrinde vefat etmiştir.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. İSA
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.
2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.
3. Yalan söylememiştir.
4. Emanete hıyanet etmemiştir.
5. Sözlerinde durmuştur.
6. Günahlardan uzak ve masumdur.
7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.
8. İnsanlara örnek olmuştur.
9. Güzel öğüt sahibidir. 
          Güzel ahlak’ı örnektir.
10. Akılla aklı aşmıştır.
11. Allah İsa’ya kitabı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretti.
12. İsa, dünyada da, ahirette de itibarlıdır.
13. Allah’a çok yakın olanlardandır.
14. Salihlerdendir.
15. Meryem oğlu İsa: ‘’ Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben, Allah’ın size, ben-

den önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ah-
med adında ( Hz. Muhammed ) bir peygamberi müjdeleyici olarak 
gönderdiği peygamberlerdenim ‘’ demiştir.   

16. İsa, Allah’ın izniyle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordu.
17. İsa, Allah’ın izniyle ölüleri de hayata çıkarıyordu.
18. Meryem oğlu İsa, ancak Allah’ın Peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı 

emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur.
19. Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin.
20. Allah ancak tek bir ilahtır. Allah, Meryem oğlu Mesih’tir diyenler ke-

sinlikle kâfir olmuştur.
21. Andolsun, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kâfir olmuşlardır. Mer-

yem oğlu İsa sadece bir peygamberdir. İsa’nın annesi Meryem’de 
dosdoğru bir kadındır.  

22. İsa beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşan, şüphesiz 
Allah’ın kulu bir peygamberdir.
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23. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı.
24. Bana yaşadığım sürece namazı emretti.
25. Zekâtı emretti.
26. Beni anama saygılı kıldı.
27. Beni azgın bir zorba kılmadı.
28. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, 

esenlik vermiştir.
29. Allah Meryem’i de, oğlu İsa’yı da âlemlere birer delil yapmıştır.
30. Ey Meryem. Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, 

adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir.
31. İsa’ya içerisinde hidayet ve nur bulunan, Allah’a karşı gelmekten sa-

kınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.
32. Havariler, İsa’yı görmüş, ona iman etmiş ve sadakatle yardımda bu-

lunmuş kimselerdir.
33. Havariler, ‘’ İman ettik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol‘’ 
 demişlerdir.
34. Meryem oğlu İsa, ‘’ Ey Allah’ım. Ey Rabbimiz. Bize gökten bir sofra in-

dir ki, önce gelenlerimize zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonra da 
geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi 
rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın ’’ dedi.

35. İncil ‘deki 7 ölümcül günah: Şehvet, oburluk, tembellik, gurur, hırs, 
kıskançlık, öfke.

36. İsa’ya İncil’i verdik.
37. Kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk.
38. Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıya-

met günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah 
yolunda harcayın.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.
40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. DAVUD
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.
2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.
3. Yalan söylememiştir.
4. Emanete hıyanet etmemiştir.
5. Sözlerinde durmuştur.
6. Günahlardan uzak ve masumdur.
7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.
8. İnsanlara örnek olmuştur.
9. Güzel öğüt sahibidir. 
          Güzel ahlak’ı örnektir.
10. Akılla aklı aşmıştır.
11. Allah, Davud’ a hükümdarlık vermiştir.
12. Hikmet vermiştir.
13. Davud’a da Zebur vermiştir.
14. İsrail oğullarından inkâr edenler, Davud diliyle lanetlendi.
15. Davud gibi iyilik yapanlar mükâfatlandırıldı.
16. Allah Davud’u hidayete erdirmiştir.
17. Davud: ‘’ Ey Rabbimiz. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam 

bastır şu kâfir kavme karşı bize yardım et ‘’ demiştir.
18. Davud,  Allah’ın izniyle düşmanı bozguna uğratmıştır.
19. Davud, Callud’u öldürmüştür.
20. Allah’ın insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryü-

zü bozulurdu.
21. Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.
22. Davud’un ulaştığı şeref, kendisine verilen mülk ve saltanatla olma-

yıp, Zebur’un vahyedilmesiyledir.
23. Allah; Davud ile birlikte, Allah’ı tespih etmeleri için dağları ve kuşla-

rı onun emrine vermiştir.
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24. Davud’a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik.
25. Andolsun. Biz Davud’a ilim verdik.
26. İşçilikte ölçüyü tuttur diye demiri ona yumuşattık.
27. Salih amel işleyin.
28. Davud’a tarafımızdan bir lütuf verdik.
29. Ey Davud ailesi şükredin.
30. Kullarımdan şükreden pek azdır.
31. Davud, Allah’ın güçlü kuludur.
32. Davud, Allah’a çok yönelen bir kimseder.
33. Allah, Davud’un malını güçlendirmiştir.
34. Davud’a hükümranlık ve ilim verilmiştir.
35. Allah, Davud’a hikmet ve hakla batılı ayıran söz hüküm verme yete-

neği vermiştir.
36. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder.
37. Ancak iman edip, salih amel işleyenler başka. Onlar da pek azdır.      
38. Davud, Rabbinden bağışlanma diledi.
39. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.
40. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver.
41. Nefis arzusuna uyma.
42. Davud’a Süleyman’ı evlat olarak bağışladık.
43. Davud ne güzel bir kuldur.
44. Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.
45. İman edenlerdendir. 
46. Salih amel işleyenlerdendir.
47. Allah’a karşı gelmekten sakınırlar.
48. Allah göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmamıştır.
49. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.
50. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. SÜLEYMAN
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olurlar.
9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Allah Süleyman’a vahyetmiştir.

12. Allah Süleyman’ı hidayete erdirmiştir.

13. Allah hüküm vermeyi Süleyman’a kavratmıştır.

14. Allah Süleyman’a hükümranlık ve ilim vermiştir.

15. Süleyman’ a Davud ile birlikte, Allah’ı tespih etmeleri için dağları ve 

kuşları onun emrine verdik.

16. Süleyman, Hz.Davud Peygamberin oğludur.

17. Süleyman’ın hizmetine güçlü esen rüzgârı verdik.

18. Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları 

da onun emrine verdik.

19. Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık.

20. Cinlerden de Rabbinin izniyle onun önünde çalışanlar vardır.
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21. Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler yapıyorlardı.

22. Heykeller yapıyorlardı.

23. Havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı.

24. Süleyman ne güzel bir kuldur.

25. Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.

26. Süleyman, ‘’ Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından 

dolayı çok severim’’ dedi.

27. Allah Süleyman’ı imtihan ederek tahtının üstüne bir ceset bırakmıştır.

28. Sonra Süleyman tövbe ederek Allah’a yönelmiştir.

29. Süleyman, Ey Rabbim beni bağışla.

30. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk hükümran-

lık bahşet.

31. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı, bukağılara bağlı 

olarak diğerlerini de onun emrine verdik.

32. İşte bu Allah’ın ihsanıdır.

33. Şüphesiz kafamızda onun için bir yakınlık ve dönüp geleceği güzel 

bir yer vardır.

34. Allah Süleyman’a ilim vermiştir.

35. Süleyman, ‘’ Hamd, bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan 

Allah’a mahsustur ‘’ demiştir. 

36. Süleyman, ‘’ Ey İnsanlar, bize kuşdili öğretildi ve bize her şey verildi. 

Şüphesiz bu, apaçık bir lütuftur ‘’ dedi.

37. Süleyman’ın,  cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen 

orduları onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk edi-

liyorlardı.
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38. Rabbimiz. Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretme-

ye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et.

39. Beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

40. Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran Allah’tır.

41. Sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah’tır.

42. Allah’ a secde edin.

43. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır.

44. Allah Büyük Arş’ın Rabbidir.

45. Süleyman mektubuna ‘’ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM ‘’diye başla-

maktadır.

46. Bana karşı büyüklük taslamayan ve teslimiyet göstererek bana ge-

lin denilmektedir.

47. Cinlerden bir ifrit Süleyman’a ‘’ sen yerinden kalkmadan ben onu 

Sebe Kraliçesi Belkıs’ın tahtını sana getiririm ve şüphesiz ben, buna 

güç yetirecek güvenilir biriyim ‘’ dedi.

48. Belkıs, ‘’ Ey Rabbim. Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise 

Süleyman ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum’’ 

dedi.

49. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

50. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. YAKUB
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Yakub’ un babası, Hz. İshak Peygamberdir.

12. Yakub’ un oğlu, Hz. Yusuf Peygamberdir.

13. Yakub’ un dedesi, Hz. İbrahim Peygamberdir.

14. Allah Yakub’ a rahmetinden ihsanlarda bulunmuştur.

15. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bırakmıştır.
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16. Allah, Yakub’ a nübüvvet lütfetmiştir.

17. Duanın bereketiyle Yakub’un soyundan nice peygamberler gelmiştir.

18. Kudüs’teki Mescidi Aksa’ nın ilk temellerini Yakub atmıştır.

19. Allah yanında seçkin bir kuldur..

20. Yakub, yalnız Allah’a teslim olan Müslümanlardandır.

21. Yakub,  evlatlarım. Allah sizin için bu dini seçti.

22. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin.

23. Tek İlaha kulluk edin.

24. Şirkden uzak durun.

25. Hayırlı zatlardandır.

26. 147 yaşında vefat etmiştir.

27. Vasiyeti üzerine oğlu Hz. Yusuf tarafından, babası Hz. İshak, dedesi 

Hz. İbrahim’in yanına defnedilmiştir.

28. Kabri Filistin’in Halilürrahman kentinin, Halilürrahman Camiindedir.

29. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

30. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. YUSUF
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Babası, Hz. Yakub Peygamberdir.

12. Dedesi Hz.İshak Peygamberdir.

13. Babasının dedesi, Hz. İbrahim Peygamberdir.

14. Babasının amcası, Hz. İsmail Peygamberdir.

15. Yusuf babası Yakub’a ‘’ Babacığım. Gerçekten ben rüyada onbir yıl-

dız, güneşi ve ay’ı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlar-

dı ‘’ demişti.

16. Yakub:  Yavrucuğum. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tu-

zak kurarlar. 

17. Allah, Yusuf’a rüyada görülen olayların yorumunu öğretmiştir.

18. Yusuf’un hayatında, hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır.
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19. Kardeşleri Yusuf’u götürüp kuyunun dibine bırakmışlardır.

20. Kardeşleri ‘’ Ey babamız. Biz yarışa girmiştik. Yusuf’u da eşyamızın 

yanına bırakmıştık. Bir de ne görelim onu kurt yemiş. Her ne kadar 

doğru söylesek de sen bize inanmazsın ‘’ demişlerdi.

21. Kardeşleri sahte bir kan bulaştırılmış Yusuf’un gömleğini babaları-

na getirmişlerdi.

22. Yakub: Hayır. Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık 

bana düşen güzel bir sabırdır.

23. Kervancılar Yusuf’u kuyuda bulup, birkaç dirheme satmışlardır. 

24. Allah Yusuf’u böylece Mısır’a yerleştirmiştir.

25. Yusuf olgunluk çağına erişince, Allah ona hikmet ve ilim vermiştir.

26. Allah Yusuf’tan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştırmıştır.

27. Yusuf, ‘’ Ey Rabbim. Zindan bana, kadınların tuzaklarından sevimli-

dir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder 

ve cahillerden olurum ‘’ demiştir.

28. Mısır Kralı, ‘’ Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediği-

ni, ayrıca yedi yeşil başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Rüyamı 

yorumlayan birini bulun ‘’ demiştir.

29. Yusuf dedi ki: Yedi yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az 

bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardın-

dan yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar 

için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek, sonra bunun ardından insanla-

rın yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek, o zaman bol rızka kavuşup 

şıra ve yağ sıkacaklar.

30. Allah, Yusuf’a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkân ve iktidar 

vermiştir.
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31. Allah, Yusuf’a bir plan öğreterek kardeşi Bünyamin’ i yanında bırak-

mıştır.

32. Yusuf, kardeşlerine ‘’ Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne ko-

yun ki, gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin ‘’ demiştir.

33. Yakub, ‘’ Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yusuf’un kokusunu 

alıyorum ‘’ demiştir.

34. Yakub, ‘’ Rabbimden suçlu çocuklarımızın bağışlanmasını dileyece-

ğim ‘’ demiştir.

35. Yusuf,  ana babasını tahtının üzerine çıkarmıştır. ‘’ Babacığım, işte bu 

daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleş-

tirdi.

36. Yusuf  107 yaşında vefat etmiştir.

37. Yusuf’un mezarı Filistin şehri El Halil’de El Halil Camisindedir.

38. Yusuf kıssası en güzel kıssadır.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. ADEM
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Allah, ‘’ Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ’’ demiştir.

12. Allah,  Adem’ e bütün isimleri öğretti.

13. Adem yaratılmadan önce yeryüzünde cinler yaşıyordu.

14. Allah: ‘’ Andolsun Biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bal-

çıktan yarattık ‘’ buyurmuştur.

15. Ve hani Rabbin meleklere: Ben demişti, kuru çamurdan, şekillen-

miş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. Ben onu düzenlediğim in-

san şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal 

onun için secdeye kapanınız.

16. Bu secde emri, insanın halife oluşunun bir tescili gibidir.

17. Secde edilen aslında Allah’ dır.

18. Zira O’ndan başka bir varlığa secde edilemez. Adem burada sade-

ce bir kıbledir .Onun kıble seçilişi halife seçilmesinden kaynaklanı-

yordu.
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19. O vakit meleklere: Adem’ e secde edin, dedik.

20. Hepsi secde ettiler.

21. Yalnız şeytan diretti, kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

22. Şeytan: Ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onu ise toprak-

tan yarattın, dedi.

23. Allah şöyle buyurdu. O halde, defol buradan. Çünkü sen kovuldun 

ve bu lanet, hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir.

24. Şeytan, Ya Rabbi, dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar 

bana mühlet ver.

25. Allah belirli güne kadar sana müsade edildi, buyurdu.

26. Ve dedi ki: Adem. Eşinle birlikte Cennet’e yerleşin, oradaki nimetler-

den istediğiniz şekilde bol bol yiyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. 

Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz.

27. Adem’in yaratılışı mucizedir. 

28. Havva’nın yaratılışı da mucizedir.

29. Adem, seninle eşin Cennet’e yerleşin. İstediğiniz her tarafından yiyip 

içip yararlanın. Yalnız sakın şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız 

zalimlerden olursunuz. Fakat şeytan onlara, gözlerinden gizlenmiş 

olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle 

telkinde bulundu. Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklama-

sının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşan-

lardan olmanızı önlemektir. Diyerek kendisinin onların iyiliğini iste-

diğine dair yemin üstüne yemin etti. Böylece onları aldatarak mev-

kilerinden düşürdü. Şöyle ki: O ağacın meyvesini tadar tatmaz, edep 

yerlerinin açık olduğunu fark ettiler. Derhal, buldukları cennet yap-

raklarıyla edep yerlerini örtmeye başladılar. Onların Rabbi ise nida 

edip buyurdu. Ben size o ağaçtan menetmedim mi? Ben şeytanın si-

zin besbelli düşmanınız olduğunu söylemedim mi? Niçin Beni din-
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lemediniz de bu perişan duruma düştünüz? Ey bizim Rabbimiz, ken-

dimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet bu-

yurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz, diye yalvarıp ya-

kardılar. Buyurdu ki: ‘’ Birbirinize düşman olarak inin. Size dünyada 

bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkânı veriyorum. Orada ya-

şayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çı-

karılacaksınız.”

30. Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her 

ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birinin ki kabul edilmiş, öbü-

rünün ki kabul edilmemişti.

31. Kabil hırsını kamçıladı. Nefsi, kardeşi Habil’i öldürmeyi ona kolay bir 

şey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu.

32. Yeryüzünde ilk kan dökülmüştür. Kabil, şeytan’ın vesveselerine 

mağlup olmuştur. Zulmen öldürülen her insanın kanında Kabil’in de 

bir payı vardır.

33. Derken Allah, yeri eşen bir karga gösterdi ki kardeşinin cesedini na-

sıl örteceğini göstersin. Kabil, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar 

bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim, dedi ve pişmanlığa 

düşenlerden oldu.

34. Adem yeryüzüne indirilmesinden sonra meleklerinde yardımıyla 

Kabe’yi inşa etmiştir.

35. Kâbe yeryüzünde ilk mabettir.

36. Adem 1000 yıl gibi uzun bir süre yaşamıştır.

37. Mekke’de vefat etmiştir. 

38. Eşi Havva validemiz de kendisinden 1 yıl sonra vefat etmiştir.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.            
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HZ.İDRİS
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Gerçekten o da doğruluğun timsali biri idi.

12. Bir nebi idi.

13. Biz onu üstün bir makama yönelttik.

14. İdris’in dedesi Hz. Şit de peygamberdir.

15. İmanla birlikte olan sabır, kişiyi zafere ulaştırır.

16. Mutlu kişi ibret gözüyle kendine bakandır.

17. Rabbi katında onun şefaatçisi, salih amelleridir.

18. Dünyanın en değerli şeyi, üzüntüdür.

19. En kötü olanı ise pişmanlıktır.

20. İdris; terzilerin piri olarak kabul edilir.
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21. Sabırlı bir kimsedir.

22. Sabır fazileti ile bezenmişlerdir.

23. Salih bir kimsedir.

24. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdir.

25. Biz onu üstün bir makama yükselttik.

26. İlimlerin atasıdır.

27. Kalemin keşfi ve yazma da kullanımı.

28. Yıldızların hareketlerinin incelenmesi, astronomi.

29. Hesapların yapılması.

30. Atın evcilleştirilmesi.

31. Okun keşfedilmesi.

32. İlk kez düzenli birliklerin kurulması.

33. İlk kumaşın dokunması.

34. Elbise yapılması.

35. Şehircilik yönetimini ilk öğrenen kişidir.

36. Şehircilik yönetimini ilk öğreten kişidir.

37. Dünyevi nizamların ve intizamların mimarıdır.

38. İnsanların öncülerindendir.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. HUD
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Hud: Ey benim halkım. Yalnız Allah’a ibadet edin, zaten sizin O’ndan 

başka bir ilahınız yoktur. Siz şirk koşmakla iftira etmekten başka bir 

şey yapmıyorsunuz.

12. Ey halkım. Tebliğden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben 

mükâfatımı yalnız ve yalnız beni yaratandan beklerim. Hiç düşün-

mez misiniz?

13. Yalnız Allah’a ibadet edin. Doğrusu ben, sizin başınıza gelecek müt-

hiş bir günün azabından endişe ediyorum, demiştir.

14. Hud, halim, selim ve yumuşak tabiatlı bir kimse idi.

15. Şefkat abidesi tertemiz fıtratı vardı.

16. Doğruluk timsaliydi.

17. Ey halkım. Ben de çılgınlık, beyinsizlik yok.
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18. Fakat ben sadece Allah tarafından gönderilen size bir elçiyim. Size 

Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum.

19. Ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran güveneceğiniz bir insanım.

20. Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorba-

lık mı yapacaksınız?

21. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endi-

şe ediyorum.

22. Rabbim dilerse, sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama 

siz O’na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her 

şeyi denetlemektedir.

23. Hud: Hayır dedi, bu sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şey-

dir, yani can yakıcı bir azap taşıyan bir rüzgârdır. Rabbinin izniyle her 

şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır.

24. Ad halkına gelince: Onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük 

taslayıp, kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek? dediler. Halbu-

ki kendilerini yaratan Allah’ın, o mahluklardan daha kuvvetli oldu-

ğunu görüp anlamadılar mı ?

25. Derken hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte Biz, suça gö-

mülmüş güruhu böyle cezalandırırız.

26. Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem 

şehrinde oturan Ad halkı, kendi hataları yüzünden helak edilmişti.

27. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerini her taraftan sarıverdi.

28. Allah, kâfirleri bütünüyle helak etmiş ama Hud’a iman etmiş 4000 ki-

şiyi kurtarmıştı.

29. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

30. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. SALİH
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.
7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.
8. İnsanlara örnek olmuştur.
9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Biz Semud halkına da yalnız Allah’a ibadet edin diye çağrıda bulun-

mak için kardeşleri Salih’i gönderdik.

12. Salih: ‘’ Ey halkım. İyiliği bırakıp da neden kötülüğün çarçabuk 

gelmesini istiyorsunuz. Niçin, merhametine nail olmak ümidiyle 

Allah’tan af dilemiyorsunuz ‘’ dedi.

13. Salih ticarette uğraşan seçkin bir soydan geliyordur.

14. Faziletli bir insandı.

15. Ey benim halkım. Yalnız Allah’a ibadet edin, çünkü sizin O’ndan baş-

ka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yetiştirip yaratan, sizi orada yaşa-

tan O’dur. O halde O’ndan mağfiret dileyin, yine O’na dönün, tövbe 

edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve duala-

rını kabul edendir.

16. Allah, Salih’e nübüvvet lütfetmiştir.

17. Tevekkül edenler yalnız Allah’a dayanıp güvenmelidirler.

18. Allah’ın nimetlerini düşününde bozgunculuk yaparak dünyada ka-

rışıklık çıkarmayın.
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19. Semud halkına gelince Biz onlara da doğru yolu gösterdik, fakat on-

lar körlüğü hidayete tercih ettiler.

20. Semud halkı da Peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, 

içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğ-

rusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz.

21. Salih, uğursuzluk dediğiniz şey Allah katında takdir edilmiştir. Doğ-

rusu siz imtihana tutulan bir toplumsunuz.

22. Zulmedenleri ise o korkunç ses tutuverdi de diyarlarında çöke kal-

dılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular, ortadan silindiler. Evet 

inkâr etti Rabbini Semud milleti. Evet, işte onun için defolup gitti Se-

mud milleti.

23. Semud halkına gelince Biz onlara da doğru yolu gösterdik, fakat on-

lar körlüğü hidayete tercih ettiler.Derken işledikleri işler sebebiyle 

alçaltıcı bir azap yıldırımı onları alıverdi.

24. İman edip de Allah’a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.

25. Semud kavmi üç şekilde helak edilmiştir. 

  Onları yok eden yıldırım.

  Onları yakalayan çığlık

  Yerin sarsılmasıyla oluşan deprem.

26. Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak Salih’i ve berabe-

rindeki müminleri azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphe-

siz ki senin Rabbin çok kuvvetlidir.

27. Salih Filistin topraklarında yaşamış, sonra Mekke’ ye gelip yerleşmiş.

28. 58 yaşında burada vefat etmiştir.

29. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

30. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. LUT
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.
9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Lut’a hüküm ve ilim verdik ve onu iğrenç işler yapan şehir halkın-

dan kurtardık ki gerçekten onlar kötü ve itaat dışına çıkmış fasık bir 

güruh idiler.

12. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kim-

selerdendi.

13. Lut, Hz. İbrahim Peygamberin kardeşinin oğludur.

14. Allah, Lut’u Sodom ve Gomore halkına Peygamber olarak gönder-

miştir.

15. Kavminde fuhşiyatın her türlüsü meşruyet kazanmış durumdaydı.

16. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme 

kör ettik. Haydi, tadın Benim cezalandırmamı ve tehditlerimi. 

17. Bir sabah kendilerini, sürüp gidecek bir azap bastırıverdi.
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18. Resulüm. Hayatın hakkı için onlar, kendilerini öylesine kaybetmiş-

lerdi ki sarhoşlukları için de sürünüp gitmekte idiler. Güneş doğar-

ken o korkunç ses bastırıverdi onları. Bir anda şehirlerinin üstünü al-

tına çevirdik.

19. Üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık.

20. İşte bak, suçlu kâfirlerin sonu nice oldu.

21. Sodom ve Gomore şehirleri Lut Gölünün (Ölü Deniz) altında helak 

olarak kaybolmuştur.

22. Lut Gölü, deniz seviyesinden 400 m. aşağıdadır. Yüzölçümü 1015 

km2. Uzunluğu 85 km. Ortalama genişliği 17 km. Ortalama derinliği 

146 m’dir. Tuz yoğunluğu %30’dur.

23. Orada elemli azaptan korkanlar için Allah’ın kudretine delalet eden 

alametler de bıraktık.

24. Amerikalı arkeologların yaptığı kazılardan, Lut gölünün güney kı-

sımlarında 20.000’den fazla mezar olduğu tespit edilmiştir. 

25. Lut kavminin helak oluş tarihi M.Ö.1900 yıllarıdır.

26. Sodom ve Gomore şehirleri, büyük bir deprem ve büyük bir patla-

ma ile birlikte, yıldırım ve göktaşı yağmuru, yerden fışkıran zehir-

li gazlarla ve büyük bir patlama neticesinde toprağın derinliklerine 

gömülmüşlerdir.

27. İşte bunda feraset ehline ibret ve kudretimize delalet vardır.

28. Elbette bunda, iman edecekler için çok ibretler vardır.

29. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

30. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. İSMAİL
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Kitapta İsmail’i de an.

12. Gerçekten İsmail, verdiği sözü yerine getiren biri idi.

13. Resul ve Nebi idi.

14. Halkına namazı tavsiye ederdi.

15. Halkına zekâtı tavsiye ederdi.

16. Rabbinin razı olduğu biri idi.

17. İsmail’in babası Hz. İbrahim, annesi Hz. Hacer’ dir.

18. Annesi aslen bir melik eşi ve asil bir kadındı.

19. İsmail, kendi neslinden gelecek son Nebi’ye Kâbe’de zemin hazırla-

mıştır.

20. Her sıkıntıdan sonra bir rahatlama ve lütuf vardır.
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21. İsmail ve annesi sıkıntılı yıllar geçirmiştir. Allah sonra nice hayırla-

ra vesile kılmıştır.

22. Zemzem İsmail’e ve annesine hediye olarak verilmiştir.

23. İsmail, Kabe’nin bütün taşlarını sırtında taşımıştır.

24. İslam tarihinde Hac vazifesini ilk defa babası Hz. İbrahim’le birlikte 

İsmail yapmıştır.

25. Allah tarafından Kâbe’ye hizmetle vazifelendirilmiştir.

26. Vahye mazhar olmuştur.

27. Yaşadığı asrın insanlarından üstün kılınmıştır.

28. Hayırlı bir insan olmuştur.

29. Yaşarken de ölünce de Beytullah’ da misafir edilmiştir.

30. Hz. Muhammed İsmail’in soyundan gelmiştir.

31. İsmail, bütün imtihanları, sabır, tevekkül ve teslimiyetle aşmıştır.

32. İsmail, ‘’ Babacığım, hiç düşünüp çekinme, sana Allah tarafından ne 

emrediliyorsa onu yap. Allah’ın izniyle benimde  sabırlı, dayanıklı 

biri olduğumu göreceksin ’’ demiştir.

33. İsmail 13 yaşında bir çocukken müthiş bir teslimiyet gösteriyordu.

34. Mekke’de yaşayan herkes İsmail’in güzel ahlakının farkındaydı.

35. Yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan ilk bina Kâbe’dir.   

36. Kardeşi Hz. İshak da bir peygamberdir.

37. 137 yaşında Mekke’de vefat etmiştir.

38. Annesi Hz. Hacer validemizin yanına gömülmüştür.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. İSHAK
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Salih kardeşlerdendir.

12. İshak’ın babası Hz. İbrahim’dir.

13. Allah, İshak’a feyiz ve bereketler vermiştir.

14. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendi nefsi-

ne açıkça zulmeden de.

15. İshak, Hz. İbrahim’in ilk eşi Sare’ den dünyaya gelmiştir.

16. Hz. İbrahim’den sonra gelen bütün peygamberler onun soyundan-

dır. Hz. İsmail’in soyundan Hz. Muhammed dışında peygamber gel-

memiştir. 
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17. Diğer peygamberler Hz. İshak’ın soyundan gelmişlerdir.

18. İshak, uzun boylu, kara gözlü, buğday tenliydi.

19. İshak’a yüz ve konuşma güzelliği verilmiştir.

20.  İshak, ihlâslı kişiydi.

21. İshak, Allah yanında seçkin ve hayırlı zatlardı.

22.  İshak’a, Allah çok lütuflarda bulunmuştur.

23. İhlâslarıyla şereflere yükselmişlerdir.

24. İshak’ın oğlu, Hz. Yakub peygamberdir.

25. İshak 160 yaşında Kudüs’te vefat etmiştir.

26. İshak’ın kabri babası Hz. İbrahim’in yanındadır. Filistin’in El Halil şeh-

rinde Halilurrahman Camisinde defnedilmiştir. 

27. Hz. İbrahim peygamber üç dinde de kutsaldır. Yahudilik, Hıristiyan-

lık ve Müslümanlıkta.

28. İshak’ın torunu, Hz. Yusuf’ta peygamberdir.

29. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

30. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. ŞUAYB
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Şuayb: ‘’ ey halkım, yalnız Allah’a ibadet edin, çünkü sizin O’ndan 

başka tanrınız yoktur  ‘’ dedi.

12. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın dedi.

13. Şuayb, Hz. İbrahim’in soyundan gelmiştir.

14. Şuayb, Hz. Musa’nın kayınpederidir.

15. Kavmine karşı güzellikle yaptığı uyarılardan ve öğütlerden dolayı 

peygamberlerin Hatibi unvanıyla anılarak kendisine 

          ‘’ Hatibül Enbiya’’ adı verilmiştir.

16. Şuayb Medyen halkını tevhid inancına davet etmiştir.

17. Bir ve Tek olan Yüce Allah’a kulluk yapmaya çağırdı.

18. İnsanların haklarını eksiltmeyin.
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19. Halka haksızlık etmeyin.

20. Ülkede fesat çıkarıp huzuru bozmayın.

21. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır.

22. Eğer mümin iseniz, Allah’ın helalinden bıraktığı kar, sizin için daha 

hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum, 

yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim.

23. Şuayb çok namaz kılan bir insandı.

24. Gerçekten de namaz Allah’a saygılı olanların dışındakilere ağır gelir.

25. Başarılı olmam sadece Allah’ın yardımı ile olur.

26. Onun için bende yalnız O’na dayanıyorum, O’na yöneliyorum.

27. Rabbinizden af ve mağfiret dileyin.

28. Sonra günahlarınızdan tövbe edip O’na sığının. O sizi affeder ve korur.

29. Çünkü Rabbim merhametlidir, kullarını çok sever.

30. Halkı ise ‘’ Şuayb ‘’ dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz, ka-

bul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin 

üç beş kişilik akraba gurubunun hatırı olmasaydı seni taşa tutar linç 

ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur.

31. Şuayb: Ey milletim, demek akrabam sizin nazarınızda Allah’tan daha 

mı kıymetli ki siz O’nun buyruklarını arkanıza atıverdiniz. Ama şunu 

hiç unutmayın ki, Rabbim, yaptığınız bütün şeyleri ilmi ile ihata et-

mektedir.
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32. Ey Milletim. Siz var gücünüzle elinizden geleni yapın, ben de vazife-

mi yapıyorum. Zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl 

yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksin. Gelecek azabı 

gözleyip bekleyin, bende gözlüyorum.       

33. Kavminden inkara sapan ileri gelenler ‘’ Eğer Şuayb’a uyacak olursa-

nız kesinlikle perişan olursunuz ‘’ diye tehditte bulundular.

34. Derken şiddetli bir deprem onları kıskıvrak yakaladı ve derhal ol-

dukları yerde çöke kaldılar. Şuayb’i yalan sayanların sonu perişan ol-

dular.

35. Azap emriniz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak Şuayb ve berabe-

rindeki müminleri o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç 

ses bastırıverdi de diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşa-

mamış gibi oldular. Evet, Semud halkı defolup gittiği gibi Medyen 

halkı da defoldu gitti.

36. Medyenlilerin helak edilmesinden sonra, Eykelilere peygamber ola-

rak gönderilmiştir.

37. Eyke halkı da zalim mi zalim bir halk idi. Onlara da hak ettikleri ce-

zayı verdik. 

38. Şuayb, Eykelilerin de helak olması üzerine kendisine iman edenlerle 

birlikte Mekke’ye yerleşmiştir. Kabri Mescidi Haram’dadır.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.
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HZ. HARUN
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır..

11. Musa, Ey Rabbim. Beni ve kardeşim Harun’u bağışla.

12. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisi-

sin dedi.

13. Allah’ da ‘’Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta 

devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin ’’ dedi. 

14. Musa sen ve kardeşin Harun mucizelerimle desteklenmiş olarak gi-

din ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin.

15. Her kimse Allah’a salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte 

onlar için en yüksek dereceler, içinde ırmaklar akan, içinde ebedi-

yen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizle-

nenlerin mükâfatıdır.
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16. Andolsun Biz Musa ile Harun’a Allah’a karşı gelmekten sakınanlar 

için o Furkan’ı, Tevrat’ı bir ışık ve öğüt olarak verdik.

17. Şüphesiz Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir 

korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de.

18. Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin.

19. Şüphesiz ki senin Rabbin elbette güç sahibidir, çok merhametlidir.

20. Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütuf da buluna-

lım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.

21. Bizim için dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü Biz, sana va-

ran doğru yola yöneldik.

22. Kitapta Musa’yı da an. Gerçekten o Allah tarafından, ihlasa erdiril-

miş bir kul idi, resul ve nebi idi. Hani ona Tur’un sağ tarafından ses-

lenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. Ve rahmet 

ve keremimizden kardeşi Harun’u da nebi olarak ona ihsan etmiştik.

23. Harun vefat ettiğinde 120 yaşlarında idi.

24. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

25. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. ELYESA
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.
2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.
3. Yalan söylememiştir.
4. Emanete hıyanet etmemiştir.
5. Sözlerinde durmuştur.
6. Günahlardan uzak ve masumdur.
7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.
8. İnsanlara örnek olmuştur.
9. Güzel öğüt sahibidir. 
          Güzel ahlak’ı örnektir.
10. Akılla aklı aşmıştır.
11. Allah Elyesa’yı nübüvvete erdirmiştir.
12. Allah Elyesa’yı yaşadıkları asrın insanlarından üstün kılmıştır.
13. Elyesa’nın soyu Hz. İbrahim’e dayanmaktadır.
14. Hz. İlyas kavminden ayrılırken Elyesa’yı vekil bırakmıştır.
15. Elyesa kavmini irşat etmiştir.
16. Elyesa, ‘’ Hüküm verirken kızmamak şartıyla benim yerime kim 

vekâlet edecek ‘’ demiştir.
17. Zülkifl adında biri çıkıp, bu şartla kendisine vekâlet edeceğini söy-

lemiştir.
18. Elyesa, Zülkifl’i yerine vekil bırakmıştır.
19. Daha sonra Allah, Zülkifl’i de nübüvvete erdirmiştir.
20. İsrail oğullarını peygamberler yönetirdi.
21. Bir peygamber ölünce, yerine bir başka peygamber geçerdi.
22. İsrail oğulları çabuk fitne çıkaran bir kavimdi.
23. Ancak bir peygamber tarafından idare edilirse kontrol edilebiliyordu.
24. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.
25. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. ZÜLKİFL
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Allah, ‘’ Zülkifl’i de an ‘’.

12. Zülkifl sabır fazileti ile bezenmiştir.

13. Zülkifl, Hz. Eyyub’un oğludur.

14. Diyarbakır’da makamı bulunmaktadır.

15. Allah Zülkifl’i nübüvvete erdirmiştir.

16. Kendisine mülk ve saltanat vermiştir.

17. Geceleri namaz kılan.

18. Gündüzleri oruç tutan.

19. İnsanlar arasında kızmadan hükmeden.

20. Öğle ile ikindi arası uyuyan.

21. İsrail oğulları peygamberlerinden.

22. Zülkifl: Bu işe ben kefil olurum.

23. Bu vazifeyi üstlenirim demiştir.

24. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

25. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. İLYAS
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Allah İlyas’ı nübüvvete erdirmiştir.

12. İlyas salih kullardandı.

13. İlyas hayırlı insanlardandı.

14. İlyas halkına şöyle demişti: ’’ Siz hala şirkten ve fenalıklardan sakın-

mayacak mısınız? ‘’

15. İlyas,  Allah’ın ihlâsa erdirdiği kullardandı.

16. Allah, İlyas’a sonraki nesiller içinde iyi bir nam bırakmıştır.

17. Allah, ‘’ Selam olsun İlyas’a ‘’ demiştir.

18. Allah, iyileri işte böyle ödüllendirmektedir.

19. Gerçekten İlyas bizim tam inanmış has kullarımızdandı.

20. İlyas, Hz. Harun’un soyundandır.

21. İlyas onları Ba’l putunu bırakıp Allah’a kulluğa davet etti.

22. İlyas, ’’ Allah’ım. İsrail oğulları davetimi dinlemeyip benden kaçtı-

lar. Senden yüz çevirip başka şeylere taptılar. Onlara verdiğin nime-

ti geri al ‘’ dedi.
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23. İlyas, ‘’ Allah’ım. Onlara yağmur verme ‘’ diye dua etti.

24. Bunun üzerine Allah, onlara üç yıl boyunca yağmur yağdırmadı.

25. Öyle ki hayvanları ve ağaçları susuzluktan helak oldu.

26. İnsanlar çok şiddetli bir şekilde sıkıntıya düştüler.

27. İlyas derin bir teveccühle Allah’a yönelip dua etti.

28. Allah’tan yağmur göndermesini niyaz etti.

29. Çok geçmeden bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı.

30. Toprağa can geldi.

31. Üç yıllık kıtlık dönemi böylece bitti.

32. İnsanlar suya kavuştukları halde verdikleri sözü tutmadılar yine 

Allah’a iman etmediler.

33. İlyas’ta Allah’a dua ederek başka bir memlekete gitmek için Allah’tan 

izin istedi.

34. Allah’ta duasını kabul etti.

35. İlyas, artık hamd edenlerle birlikte hamd edemeyeceğini, ibadet 

edenlerle birlikte ibadet edemeyeceğini, namaz kılanlarla birlikte 

namaz kılamayacağını söyledi.

36. Bundan dolayı ağladığını Allah’a beyan etti.

37. Bunun üzerine Allah; ‘’ Şanıma yemin ederim ki beni zikreden hiç 

kimse kalmayıncaya kadar senin ecelini geciktireceğim ‘’ dedi.

38. İlyas, Allah’a tam teslim olmuş kullardandı.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. ZEKERİYYA
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Zekeriyya, ‘’ Ya Rabbi bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet 

ihsan eyle. Şüphesiz sen duaları işitip icabet edersin’’ dedi.

12. Soyu Hz. Süleyman’a dayanmaktadır.

13. Hz. Yakub’a dayanmaktadır.

14. Zekeriyya nübüvvete erdirilmiştir.

15. Salih, hayırlı insanlardandır.

16. Kendisini Beytül Makdis’in (Mescidi Aksa ) hizmetine adamıştır.

17. Kavmini irşad ve tebliğe başlamış, insanlara Tevrat’ı anlatmıştır.

18. Eşi, Hz. Meryem’in teyzesidir.

19. Hz. Meryem’i himaye etmiştir.

20. Allah sana, Allah’tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem 

gayet zahid, hem peygamber olacak olan Yahya’yı müjdeler.

21. Allah’ı daha fazla tespih etmiştir.

22. Rabbini çok zikretmiştir.

23. Sabah akşam onu tespih ve tenzih etmiştir.
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24. Mescidi Aksa’ da cemaate imamlık yapmıştır.

25. Onları hayra yönelmeleri için nasihatte bulunmuştur.

26. Mabeddeki bölmesinden halkının karşısına çıkıp, sabah akşam Rab-

binize tespih, ibadet edin, diye işarette bulunmuştur.

27. Zekeriyya, üç gün boyunca kimseyle konuşmamıştır.

28. Zekeriyya, ‘’ Ya Rabbi, beni evlatsız, tek başıma bırakma ki lütuf ede-

ceğim evladım bana varis olsun.

29. Bununla beraber iyi biliyorum ki herkes fanidir, herkesten sonra baki 

kalan, bütün varislerin en iyisi olan Sensin Sen.

30. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşuşur.

31. İyilikte yarışır.

32. Hem ümit, hem endişe içinde Bize yakarırlardı.

33. Gerçekten Bize derin bir saygı gösterirlerdi.

34. Oğlu Hz. Yahya peygamberdir.

35. Hz. Yahya’nın şehit edilmesiyle evlat acısını da yaşamıştır. Zekeriy-

ya hem oğlunun şehit edilmesi hem de kendisinin şehit edilmesiyle 

çok zorlu imtihanlardan geçmiştir.

36. İsrail oğulları iftira atarak Hz. İsa’nın babası Zekeriyya dediler.

37. Zekeriyya peygamberin saklandığı ağacı düşmanlar keserek, şehit 

etmişlerdir.

38. Mezarı Halep’ de Zekeriya Camisindedir.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ.YAHYA
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.
2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.
3. Yalan söylememiştir.
4. Emanete hıyanet etmemiştir.
5. Sözlerinde durmuştur.
6. Günahlardan uzak ve masumdur.
7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.
8. İnsanlara örnek olmuştur.
9. Güzel öğüt sahibidir. 
          Güzel ahlak’ı örnektir.
10. Akılla aklı aşmıştır.
11. Allah, Yahya’ya henüz çocuk iken ona hikmet verdik.
12. Yahya, kitaba var kuvvetiyle sarılmıştır.
13. Allah Yahya’ya bir merhamet ihsan etmiştir.
14. Arı duru bir gönül de ihsan etmiştir.
15. Yahya, haramlardan çok sakınan bir insandı.
16. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı.
17. Asla zorba ve isyankâr biri değildi.
18. Doğduğu gün de vefat ettiği gün de diriltilip kabirden kalkacağı 

gün de selam olsun ona.
19. Yahya, İsrail oğullarına gönderilen son peygamberlerden biridir.
20. Yahya’nın babası Hz. Zekeriyya’dır.
21. Yahya çok yakışıklı bir anne babadan doğmuştur.
22. Yahya, Hz. İsa ile teyze çocuklarıdır.
23. Hz. Meryem teyzesidir.
24. Asla öfkelenme.
25. Mal biriktirme ve saklama.
26. İlim sahibi.
27. Hikmet sahibi.
28. İffet sahibi.
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29. Kalp yumuşaklığı.
30. Gönül duruluğu ve efendiliği.
31. Allah’tan korkan müttaki bir kul
32. Anne babasına karşı saygılı bir evlat.
33. Yahya, Hz. Musa’nın şeriatıyla amel eden son peygamberdir.
34. Yahya’dan sonra, Hz. İsa peygamber olarak gelmiş kendisine de İn-

cil indirilmiştir.
35. Yahya, namazda iken öldürdüler ve onu bir koyun boğazlar gibi bo-

ğazladılar.
36. Başı Şam’da gömülüdür.
37. Yahya Hz. İsa’nın ölümünden üç yıl önce 30 yaşında şehit edilmiştir. 

üç yıl sonra da Hz. İsa Şehit edilmiştir.
38. İsrail oğulları zulümde o kadar ileri gitmişler ki, zalim ve fasık kimse-

lerin arzuları için iki Allah elçisini şehit etmişlerdir.
39. Şehit peygamberler doğumunda olduğu gibi ölümünde de müjde-

ye nail olmuş Allah onlara ‘’ Selam olsun ‘’ demiştir.  
40. İsrail oğulları peygamberlerini haksız yere öldürmelerinden dolayı 

kalpleri mühürlenmiştir.
41. Sözleşmeyi bozmuşlardır.
42. Allah’ın ayetlerini inkâr etmişlerdir.
43. Peygamberleri haksız yere öldürmüşlerdir.
44. Allah, kalplerini mühürlemiştir.
45. Allah, onların başlarına belalar vererek cezalandırmıştır.
46. Meryem aleyhinde de iftiralar atmışlardır.
47. Onlar inkârcıdırlar.
48. Artık onlar pek az inanırlar.
49. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.
50. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. YUNUS
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Allah Yunus’a vahyetmiştir.

12. Yunus’u doğru yola erdirmiştir.

13. Salih kimselerdendir.

14. Allah Yunus’u âlemlere üstün kılmıştır.

15. Yunus peygamber olarak gönderildiği kavmi yola gelmemiştir.

16. Allah’ın henüz bir izni olmadan kavmini bırakarak gitmiş ve bir ge-

miye binmiştir.

17. Geminin batma tehlikesi geçirmesi gibi bir nedenle kura çekilerek 

denize atılmıştır.

18. Denizde kendisini bir balık yutmuştur.

19. Bir süre balığın karnında Allah’a dua eden Yunus’u balık sahile at-

mıştır.

20. Yunus karanlıklar içinde  ‘’ Senden başka hiçbir ilah yoktur, Seni ek-

sikliklerden uzak tutarım ‘’demiştir.
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21. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etmiştir.

22. Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insan-

ların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.

23. Sakın Allah’a ortak koşanlardan olma.

24. Zalimlerden olma.

25. Allah, eğer sana bir hayır dilerse, Allah’ın lütfunu engelleyebilecek 

yoktur.

26. Allah, çok bağışlayıcıdır.

27. Allah, çok merhamet edicidir.

28. Sabırlı ol.

29. Allah, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

30. Sana vahyolunana uy.

31. Yunus’u yalanlayan kavmi, cehenneme götürüleceklerdir.

32. Allah, iyilik yapan kullarını mükâfatlandırır.

33. Bilesiniz ki,  Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur.

34. Mezarı Musul’ dadır.83 yaşında vefat etmiştir.

35. Hz. İbrahim peygamberin soyundandır.

36. Hz. Yakub peygamberin torunlarındandır.

37. Salih amelleri Yunus’un kurtuluşuna vesile olmuştur.

38. Yunus halkını tekrar hakka çağırınca bu sefer iman ettiler. Biz de be-

lirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. NUH
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyarmıştır.

12. Kavmini gece gündüz imana davet etmiştir.

13. Kavmi büyük bir kibir göstermiştir.

14. Nuh kavmi mallarına ve çocuklarına uymuştur.

15. Küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular.

16. Allah, Nuh’u ve gemide onunla beraber bulunanları kurtarmıştır.

17. Nuh, ‘’ bana Müslümanlardan olmam emredildi ‘’demiştir.

18. Nuh, Allah’ın mümin kullarındandı.

19. Haddi aşanların kalplerini Allah mühürlemiştir.

20. Nuh, hor görülen iman edenleri zayıf, fakir diye yanından kovma-

mıştır.

21. Zulmedenlerin yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme, onlar 

helak olacaklardır.

22. Nuh, Allah’ın vahyine göre gemiyi yapmıştır.
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23. Nuh, her cins canlıdan erkekli, dişili birer çift gemiye almıştır.

24. Nuh oğluna, inkârcılarla birlikte olma gel gemiye bin demesine rağ-

men oğlu binmeyerek boğulanlardan oldu.

25. Gemi Cudi Dağına oturmuştur.

26. Bu tufan olayında düşünüp öğüt alın.

27. Allah inkâr edenlere Nuh’un karısını örnek olarak göstermiştir.

28. Karısı Nuh’a hainlik etmiştir.

29. Nuh Allah’a oğlunu affetmesi için dua etmiştir. Allah’ta o senin ailen-

den değildir, sana cahillerden olmamanı öğütlerim demiştir.

30. Nuh Allah’a ‘’  Eğer beni bağışlamazsan şüphesiz ziyana uğrayanlar-

dan olurum ‘’ demiştir.

31. Sabretmişlerdir.

32. Esenlik ve bereketlerle gemiden inmişlerdir.

33. İyi sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.

34. Nuh, çok şükreden bir kuldu.

35. Kendilerine Rahman’ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secde-

ye kapanırlardı.

36. Nuh, 950 yıl yaşamıştır.

37. Allah, ‘’ Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin ‘’ diye Nuh’a 

vahyetmiştir.

38. Nuh, Hz. Adem peygamberden sonra kendisine risalet verilen Resul  

ve ilk peygamberdir.

39. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

40. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. EYYÜB
1. Allah’ ın Resullerindendir, Peygamberdir.

2. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

3. Yalan söylememiştir.

4. Emanete hıyanet etmemiştir.

5. Sözlerinde durmuştur.

6. Günahlardan uzak ve masumdur.

7. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

8. İnsanlara örnek olmuştur.

9. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

10. Akılla aklı aşmıştır.

11. Allah, Eyyub peygambere vahyetmiştir.

12. Müjdeleyici olarak gönderilmiştir.

13. Uyarıcı olarak gönderilmiştir.

14. Allah, Eyyub’ u hidayete erdirmiştir.

15. Allah, iyilik yapanları işte böyle mükâfatlandırır. Eyyub peygamberi 

de mükâfatlandırmıştır.

16. Allah, Eyyub ‘u doğru yola erdirmiştir.

17. Eyyub salih kimselerdendi.

18. Allah Eyyub’ u âlemlere üstün kılmıştır.

19. Eyyub ‘ e hikmet ve peygamberlik verilmiştir.

20. Eyyub Rabbine, ‘’ Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhamet-

lilerin en merhametlisisin ‘’ diye niyaz etmiştir.  Allah Eyyub’un du-

asını kabul etmiştir, kendisinden dert namına ne varsa gidermiştir.

21. Allah tarafından bir rahmet ve kullukta bulunanlar içinde bir ib-

ret olmak üzere,  Eyyub’un hastalığını iyileştirmiş, kendisine aile ve 

dostlarını bir misli daha vermiştir.
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22. Eyyub sabredenlerdendir.

23. Eyyub, Allah’ın rahmetinin içine sokulmuştur.

24. Allah; Eyyub’ e tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt 

olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşetmiştir.

25. Eyyub ne güzel bir kuldu.

26. Eyyub,  Allah’a çok yönelen bir kimse idi.

27. Allah, resullerini ahiret yurdunu düşünme özelliği ile temizleyip 

ihlâslı kimselerden kılmıştır.

28. Resuller, Allah katında hayırlıdırlar.

29. Seçkin kimselerdir.

30. Her biri iyi kimselerdir.

31. Öğüt verirler.

32. Allah’a karşı gelmekten sakınırlar.

33. Hesap gününe inanırlar.

34. Müslüman’dırlar.

35. Çok bağışlayandırlar.

36. Eyyub; ‘’ Bana sadece bir uyarıcı olduğum vahdediliyor ‘’ demiştir.

37. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Allah’tır.

38. Eyyub, baba tarafından Hz. İshak, anne tarafından Hz. Lut soyun-

dandır.

39. Eyyub çok zengin bir kimseydi. Kendisine bol miktarda mal, mülk, 

arazi ve emrinde çalışan insanlar verilmişti.

40. Eyyub, kulluk vazifesinde asla bir gevşeklik göstermemiştir.

41. Eyyub, 70 yaşına geldiğinde bir hastalığa yakalandı, hastalığın etki-

siyle vücudu iyice zayıfladı ve iş göremez oldu.

42. Malı, mülkü, evlatları kendisini terk etti.   

43. Eyyub hiç şikayet etmedi, sabır ve tevekkül göstererek insanlara ör-

nek oldu.
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44. Eyyub’un sadakat ve vefa timsali eşi, kocasının halinden hiç şikayet-

çi olmamıştır.

45. Eyyub, tertemiz, güzel görünümlü, pırıl pırıl bir insandı.

46. Özü sözü doğru bir insandı.

47. Tam bir emniyet insanıydı.

48. Akıl, basiret ve feraset sahibiydi.

49. Büyük günah işlemezler.

50. Eyyub, Allah’a karşı olabildiğince edepli bir peygamberdir.

51. Halinden asla şikayet etmeyen, fakat hastalıklarının yüzünden iba-

detine mani olduğunu düşünen büyük bir peygamberdir.

52. Allah,  Eyyub’ e: ‘’ Ayağını yere vur. İşte sana kullanıp yıkanacağın ve 

içeceği su ‘’ demiştir. O da bu sudan içip ardından banyo yapınca şifa 

bulmuştur.

53. Eyyub hastalıktan kurtulup eski sıhhatine kavuştuktan sonra Allah, 

Eyyub’e pek çok çocuk lütfetmiş, eski mal ve mülklerin benzerini de 

vermiştir.

54. Eyyub hastalığından şifa bulduktan sonra 70 yıl daha yaşayarak 140 

yaşında vefat ettiği rivayet edilmiştir.

55. Kabri Şam yakınlarındadır.

56. Allah Eyyub’ u pek sabırlı bulmuştur.

57. Eyyub ne güzel bir kuldu, gerçekten Allah’a yönelirdi.

58. Allah nezdinde bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak 

üzere Eyyub ‘e lütfetmiştir.

59. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

60. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. LOKMAN
1. Tek din TEVHİD’e çağırmıştır.

2. Yalan söylememiştir.

3. Emanete hıyanet etmemiştir.

          Sözünde durmuştur.

4. Günahlardan uzak ve masumdur.

5. Tebliğde ihmal yapmamıştır.

6. İnsanlara örnek olmuştur.

7. Güzel öğüt sahibidir. 

          Güzel ahlak’ı örnektir.

8. Akılla aklı aşmıştır.

9. Namazı dosdoğru kılmıştır.

10. Zekâtını vermiştir.

11. Ahirete de kesin olarak inanır.

12. Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erenlerdendir.

13. Allah’a şükret diye hikmet verilmiştir.

14. Lokman oğluna öğüt vermiştir. ‘’ Yavrum. Allah’a ortak koşma. Çün-

kü ortak koşmak büyük bir zulümdür ‘’ demiştir.

15. İnsanlara iyi davranmasını emretmiştir.

16. Anne babasına iyi davranmasını emretmiştir.
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17. Allah’a ve anne babana şükret. Dönüş Allah’adır.

18. Yavrum. Şüphesiz yapılan bir iş hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir 

kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu 

çıkarır getirir.

19. Yavrum namazı dosdoğru kıl.

20. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy.

21. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol.

22. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme.

23. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.

24. Yürüyüşünde tabi ol.

25. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir.

26. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı hiçbir çocu-

ğunda babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı kıyamet gününden 

korkun. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın.

27. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi yalnızca Allah katındadır.

28. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez.

          Hiç kimse nerede öleceğini de bilmez. 

29. Peygamberler tebliğe karşı insanlardan ücret istemezler.

30. Resul ve Peygamber ihtiyacı, ezelden ebede insanoğlunun en temel 

ihtiyaçlarından biridir.     
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HZ. MERYEM
1. Yalan söylememiştir.

2. Emanete hıyanet etmemiştir.

3. Sözlerinde durmuştur.

4. İnsanlara örnek olmuştur.

5. Güzel öğüt sahibidir.

6. Güzel ahlak’ ı örnektir.

7. Meryem, ‘’ Dindar Kadın ‘’ demektir.

8. Allah’ın sevgili kuludur.

9. Ahlakıyla kavmine örnek bir insandır.

10. İffet ve namusunu gerektirdiği gibi koruyan Meryem’i de an. 

11. Biz Meryem’e ruhumuzdan üfledik, hem onu, hem oğlunu cümle 

âlem için bir ibret yaptık.

12. Meryem, Hz. İsa peygamberin annesidir.

13. Mezarı Kudüs’tedir.

14. Meryem, Hz. Süleyman’ın soyundandır.

15. Babası Hz. İmran’dır. İyi insandır. 

 Meryem’in kardeşi Harun da iyi insandır.

16. Allah, İmran ailesini, birbirinden gelen tek zürriyet halinde bütün in-

sanlardan süzüp onlara üstün kılmıştır.
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17. Meryem’in teyzesinin kocası, Hz. Zekeriyya peygamberdir.

18. Hz. Zekeriyya peygamber, Meryem’i koruyup, kollamıştır.

19. Hz. Zekeriyya ne zaman Meryem’in yanına gitse, çeşit çeşit yiyecek-

ler ve mevsim dışı meyveler bulur ve bunların nereden geldiğini so-

rardı. Meryem’de bunların Allah’ın bir lütfu olduğunu söylerdi.

20. Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti. Seni tertemiz kıldı hatta sana 

dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı.

21. Meryem, saygı dolu bir gönülle huzurunda durup Rabbine ibadet 

et, secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû et.

22. Gün geldi, melekler ona: ‘’ Meryem; Allah, kendisi tarafından bir keli-

me vereceğini sana müjdeliyor. 

23. Adı İsa, lakabı Mesih, sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de 

itibarlı, Allah’a en yakın kullardan olacaktır. 

24. Beşiğinde de yetişkinliğinde de insanlara hitap edip onlarla konuşa-

cak salih insanlardan olacaktır.

25. Meryem : ‘’ Ya Rabbi, bana hiçbir erkek eli değmediği halde nasıl olur 

da çocuğum olabilir? deyince, Allah dilediğini yaratır. Zira O, bir şe-

yin var olmasına hüküm verince sadece ‘’ol ‘’ der, o da derhal oluverir.  
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HZ. HATİCE
1. Yalan söylememiştir.

2. Emanete hıyanet etmemiştir.

3. Sözlerinde durmuştur.

4. İnsanlara örnek olmuştur.

5. Güzel öğüt sahibidir.

6. Güzel ahlak’ı örnektir.

7. Soylu bir ailenin, zengin kızıdır. 

8. Ticaret yaparak daha da zenginleşmiştir.

9. İffetini kendine kalkan yapmıştır.

10. Hz. Muhammed’in ilk eşidir.

11. Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk inanan Müslüman olmuştur.

12. Malı ve canıyla İslam’a hizmet etmiştir.

13. Dürüstlüğüyle örnek olmuştur.

14. Çalışkanlığıyla örnek olmuştur.

15. Emrinde 500 çalışanı vardır. 

16. Emrinde 80 bin devesi bulunuyordu.
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17. Devrinin en önde gelen zenginlerinden biriydi.

18. Tüm servetini İslam uğruna harcamıştır.

19. Hatice, Hz. Muhammed’ e evlilik teklifinde bulunmuştur.

20. Peygamberimizle 25 sene birlikte yaşamışlardır.

21. Hz. Muhammed’in nesli Hatice’den olan çocuklarıyla devam etmiştir.

22. Kızı Hz. Fatıma’dır,

23. Hz. Fatımadan olan torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir.

24. Hz. Muhammed, Hatice validemizle evliyken ikinci bir hanım almamıştır.

25. Hz. Muhammed ilk vahiyden sonra, gördüklerini ve hissettiği korku-

yu muhterem eşi Hatice validemize açtığında, validemiz peygambe-

rimizi şöyle teselli etmiştir: “Korkma, Allah seni asla mahçup etmez. 

Zira sen akraba hukukunu gözetir, muhtaçlara yardım, fakirlere iyi-

lik, misafirlere de ikram edersin.”
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HZ. ASİYE
1. Yalan söylememiştir.

2. Emanete hıyanet etmemiştir.

3. Sözlerinde durmuştur.

4. İnsanlara örnek olmuştur.

5. Güzel öğüt sahibidir.

6. Güzel ahlak’ı örnektir.

7. Allah’ın lanetlediği Firavun’un eşidir.

8. Hz. Musa’yı yetiştirmiştir.

9. Hz. Musa’ya peygamberlik geldiğinde ilk iman eden olmuştur.

10. Firavun’u kalbiyle lanetlemiştir.

11. İffet timsalidir.

12. Sabırlı kadındır.

13. Cennetle müjdelenmiştir.

14. Asiye, kavminin en seçkin ve erdemli kadınlarından biridir.

15. Asiye kocası Firavun’a, ‘’ Benim için de senin için de bir göz aydınlığı-

dır o, onu öldürmeyin, umulur ki bize yararı dokunur yahut onu ev-

lat ediniriz ‘’ diyerek Hz. Musa’yı saraya alıp, yetiştirmiştir.
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16. Allah, imanı tam olanlara Firavun’un karısı Asiye’ yi örnek verir.

17. Hani Asiye demişti ki: ‘’ Rabbim, bana kendi katında, cennette bir 

ev yap, beni Firavun ve işkencesinden ve onun zalimlerinin elinden 

kurtar. ’’

18. Asiye, büyük bir taşla başı ezilerek şehit edilmiştir.

19. Konforu ve şirki seçip canını kurtarmamıştır.

20. Asiye, İsrail oğullarından doğan her erkek çocuğun öldürüldüğü bir 

ortamda, ileride Firavun ‘un saltanatının sonunu getirecek 

 Hz. Musa’yı Firavun’un sarayında yetiştirmiştir.    

21. Asiye, Hz. Musa’nın Firavun’un sihirbazları karşısında üstün geldiğini 

görünce Allah’a ve peygamberi Musa’ya iman etmiştir.

22. Kur’an da cennetle müjdelenmiştir.

23. Asiye’ nin adı dünya döndükçe iyi insan olarak dilden düşmeyecektir.

24. Asiyede tüm kadınlara bir örnek vardır.

25. Saygı dolu bir gönülle Allah’a ibadet etmiştir.
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ENGELLİLER
1. Dünyada engelli nüfus oranı % 10.

2. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; insanlar daha uzun yaşıyor ve 

tıbbın imkânları arttığı için, dünyada engelli sayısı daha da artacaktır.

3. Türkiye nüfusunun % 12,5 ‘nu engelliler oluşturmaktadır.

4. Engellilerin önünde pek çok sorunlar vardır.

5. Ulaşım, eğitim, insanların bilinçsizliği engellilerin önemli sorunlarıdır.

6. En önemli sorun istihdam sorunudur.

7. Engelliler iş bulamıyorlar. Özel sektör, pek çok kamu sektörü, kanun-

da öngörülen oranda engellileri işe almıyor.

8. Engellilerin % 78’i fiziksel koşullardan ötürü zaten iş gücüne dâhil 

değil. İş gücüne dâhil olan %22 ‘nin ise sadece%20 ‘si istihdam edil-

miş durumdadır.

9. Kamuda sadece 23.860 engelli çalışmaktadır.

10. Engellilerin en büyük sorunlarından biri erişimdir.

11. Engellilerin özgürleşmesini, evden çıkabilmesini sağlamak için ön-

celikle caddelerin, sokakların, sosyal alanların, kamu binalarının, şir-

ketlerin, toplu taşıma araçlarının erişim engellerinden arındırılma-

sı şarttır.

12. Ulaşım sorunu çözülmeden engellilerin ne eğitim ne de istihdam 

sorunu çözülebilir.

13. Toplum açısından engelli istihdamının önündeki bir diğer engel de 

ön yargılardır. Engellilerin verimli olamayacağı ön yargısı gibi.

14. Ülkemizdeki işsiz genç nüfusun sayısının çok olması da engellilerin 

şansını düşüren etkenlerden.

15. Bir anlamda bu vahşi ve umutsuz yarışta engelliler için pozitif ayrım-

cılığa yer yoktur.
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16. Türkiye’de engelliler evlere hapsediliyor, sanki yokmuşlar gibi dav-

ranılıyor.

17. İş kanununa göre 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör % 3, 

kamu % 4 engelli istihdam etmek zorundadır.

18. Engelliler boş vaatlerden bıkmışlardır. Size eğitim verelim, istihdam 

sağlayalım diyen şirket ve STK ‘dan güven kaybına uğradıklarını söy-

lüyorlar.

19. Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü, engellile-

re iki aşamalı eğitimler vermektedir. Biri temel eğitimler; bilgisayar, 

yabancı dil gibi, temel eğitimi alan katılımcılara daha sonra mesleki 

eğitim verilmektedir, muhasebe, büro yönetimi, web tasarımı,…v.s.

20. Çağrı merkezleri engellilere istihdam umudu oluyor.

21. Gelişen teknoloji ve çağrı merkezlerinde artan iş gücü ihtiyacına pa-

ralel, engellilerin istihdamında artış olması bekleniyor.

22. Engelli çalışanlar genelde müşteri temsilcisi veya uzman kadroların-

da konumlandırılıyor.

23. Ayrıca ‘’ home  agent ‘’ sistemi ile evden çalışma olanağı da sunu-

luyor.

24. Aynı işi yapan engelli ve engelsiz çalışanların, aynı performans kri-

terleri üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.

25. Ülkem için engel tanımıyorum projesi. (Koç Holding)

 1. aşama:  Engelliliğe doğru yaklaşım. Eğitimlerin yaygınlaştırılması.

 2. aşama: Fiziksel erişebilirlik. Engelli dostu işyeri.

 3. aşama: Engelli doğru ürün ve hizmetler geliştirmek. 

           Engel türlerine göre engelli alımını zenginleştirmek.
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KANSER
I-  Kanserden korunmak için 7 hayat kurtaran öneri:

1. Vücut kitle indeksinizi 21–23 arasında tutun.

2. Günde en az 30 dakika egzersiz yapın ya da yürüyüş yapın.

3. Yağlı gıda ve şekerli içeceklerden, şekerli yiyeceklerden uzak durun.

4. Çok fazla tuzlu yiyecek tüketmekten kaçının.

5. Günde 1 kadeh ile alkolü sınırlandırın.

6. Haftada maksimum 500 gr. kırmızı et yiyin.

7. Meyve, sebze ve tam tahıllı yiyecekleri yeterli şekilde tüketin.

II- Stres kansere davetiye çıkarmaktadır.

1. Stres vücudun savunma mekanizmasının güçsüzleştirir.

2. Sık sık seyahate çıkmalı ruh ve beden rahatlatılmalıdır.

3. Sıkıntılı bir yaşam sürmekten kurtulmalıdırlar.

4. Vücut hücrelerine girerek zarar veren serbest radikalleri sağlıklı bir 

yaşam sürerek engellemek mümkündür.

5. Bunun için ilk adım stresten uzaklaşmaktır.

III- Bol yağlı ve doymuş yağların kullanıldığı yiyecekler kansere ne-

den olmaktadır.

1. Sağlıksız besinlerin başında barbekü tarzı yemekler gelir, mide kan-

serine yakalanma riskini maksimuma çıkarmaktadır.

2. Bol yağlı ve doymuş yağların kullanıldığı yiyecekler sofralarda bu-

lunmamalıdır.

3. Kızartılmış kuyruk yağlarının kanserojen etkisi vardır.

4. İçeriğinde yanmış şeker bulunan gıdaların sağlıklı bir yaşamda yeri 

yoktur.

5. Gıdaların içerdiği trans yağ ile genetiği değiştirilmiş organizma 

(GDO) miktarları mutlaka yazılmalıdır.
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IV- Kanserin 8 belirtisi

1. Kansızlık (Anemi )

2. İdrarda Kan

3. Kan öksürmek

4. Memede şişlik veya kitle

5. Menopoz sonrası kanama

6. Prostat hormonlarında aşırı yükselme

7. Rektal kanama

8. Yutkunma zorluğu

V- Sık görülen 5 kanserin belirtileri

1. Akciğer Kanseri: Sigara içenlerde, sigara dumanına maruz kalanlar-

da ve kirli hava soluyanlarda daha sık görülüyor. 

 Belirtileri; Öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı, sırt ağ-  

 rısı, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, terleme, yorgunluk…

2. Meme Kanseri: Doğum yapmamış, bebeğini emzirmemiş, ilk doğu-  

 munu 35 yaşından sonra yapmış bayanlarda daha sık görülüyor.

 Belirtileri; İki meme arasındaki simetriğinin bozulması, memede   

 elle bir sertliğin hissedilmesi, meme başında veya meme cildinde   

 içe doğru çekilmenin oluşması, meme cildinde portakal kabuğuna   

 benzer görünüm, meme başında şekil veya yön değişikliği, memede  

 beklenmeyen şişme, memede büyüme artışı, meme başından pem-  

 be, kırmızı akıntı gelmesi. Koltuk altında sertlik, koltuk altında şişlik.

3. Prostat Kanseri: 80 yaş üstü erkeklerin % 50’si prostat kanserine   

 yakalanıyor. Kalıtım önemli. Şişman, çok fazla et, yağ, alkol tüketen-  

 lerde daha sık görülüyor.

 Belirtileri; İdrar yapmada güçlük. Geceleri daha sık idrara çıkma.   

 Kesik kesik idrar yapma. İdrardan kan gelmesi. Tekrarlayan idrar yolu  

 enfeksiyonu. Bel ve sırt ağrıları.
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4. Kalın Bağırsak Kanseri: Kalıtım önemli. Ülseratif Kolit, Crohn 

 hastalığı riski arttırıyor. Çok fazla kırmızı et yiyenlerde hayvansal

 yağları fazla tüketenlerde. Posadan fakir gıdayla beslenenlerde.

 Fazla alkol alanlarda risk artıyor.

 Belirtileri; Bağırsak alışkanlıklarının değişmesi, kabızlık şikâyetlerinin 

 sıklaşması. Sık tuvalete gitme ihtiyacı. Dışkının kalem gibi incelmesi.  

 Karında ağrı, karında şişkinlik. Kansızlık, kilo kaybı, halsizlik.

5. Pankreas Kanseri:  Sigara, alkol, beslenme değişiklikleri, kafeinli   

 besinler, şekerli yiyecekler, yağda kızarmış gıdalar sorumlu tutuluyor.

 Belirtileri; Karında inatçı ağrı, dolgunluk hissi, şişmanlık, isteksizlik, 

 kilo kaybı, ilerleyici sarılık, bulantı, kusma, bel ve sırt ağrıları, 

 pankreatit ataklar.

VI- Aşağıdaki tedbirlerle kanserlerin en az üçte ikisi önlenebilir.

1. Un ve şekerden kaçınarak insülin direncini yenin.

2. Hiçbir şekilde tatlandırıcı ve tatlandırıcı içeren ‘’ light ‘’ hafif yiyecek 

ve içecek tüketmeyin.

3. Katkı maddesi ilave edilmiş, paketlenmiş gıdaları yemeyin. Taş dev-

ri diyetini uygulayın.

4. Bol taze sebze ve meyve yiyin.

5. Yeterli Omega- 3 alın; ayçiçeği, mısır, soya, pamuk ve margarin gibi 

yağları diyetinizden çıkartın. Bunların yerine zeytinyağı ve doğal 

hayvani yağları (tereyağı, iç yağı ve kuyruk yağı) yiyin.

6. Kefir, yoğurt, turşu, sirke, nar ekşisi ve boza gibi probiyotiklerden ( fay-

dalı mikroplar) zengin gıdalarla beslenin. İşlenmiş soya ürünü yemeyin.  

7. Özgür dolaşan hayvanların etini ve yumurtasını yiyin.



105

8. Pastörize sütlerden mümkün olduğunca kaçının. Kutu sütü tüket-

meyin. Süt yerine süt ürünleri ( Peynir, yoğurt) tercih edin.

9. Günde 2 diş sarımsak ve/ veya1 baş kuru soğan tüketin.

10. Yeşil ve siyah çayı şekersiz tüketin.

11. Stresten uzak durun.

12. İyi uyuyun.

13. Sigaradan ve içenlerden uzak durun.

14. Alkol kullanmayın.

15. Çevresel toksinlerden uzak durun.

16. D vitamini düzeylerini yükseltmek için dengeli bir şekilde güneşle-

nin ya da D vitamini takviyeleri alın.

17. Yeteri derecede egzersiz yapın.

18. Yemekleri geleneksel yöntemler (buğulama, buharda pişirme) ile pi-

şirin. Turbo fırınlarda kullanılabilir.

19. Hızlı pişirme yöntemleri (mikrodalga) besin kayıplarına yol açar, ay-

rıca kanserojen olabilirler. Daha çok toprak (güveç), cam ya da kalay-

lı bakır kapları tercih edin. Emaye ve çelik tencere daha sonraki ter-

cihlerdir. Teflon ve alüminyumu ise kesinlikle kullanmayın.

20. Anti Kanser Besinler: Yoğurt, domates, soğan, sarımsak, havuç, ka-

bak, patates, fasulye, brokoli, yeşil çay, yaban mersini, keten tohu-

mu, pazı, tempeh, kinoa, köri. 

21. Ömür Uzatan Besinler: Zeytin, zeytinyağı, balık, bulgur, mercimek, 

nohut, fasulye, ceviz, fındık, brokoli, turp, domates, soğan, sarımsak, 

biber, patlıcan, pancar, kabak, semizotu,maydanoz, nane,kekik, de-

reotu, roka, üzüm, elma, nar, kiraz,çilek, erik, yaban mersini, yeşil – 

siyah çay, zencefil, tarçın, yoğurt, kefir, süt, kırmızı et. 
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SAĞLIK
1. Pişirilmiş gıdalar yenilebilecek sıcaklıkta tüketilmelidir.

2. Pişirilen gıdaların her tarafının en az 70oc’ye ulaşması gerekiyor.

3. Pişirilmiş gıdalar oda sıcaklığına kadar soğudukları zaman üzerlerin-

deki mikropların sayısı hızla artmaya başlıyor.

4. Pişirilen gıdaların uzun süre bekletilmesi mikropların çoğalma ris-

kini arttırıyor.

5. Pişirilmiş gıdalar 10 derecenin altında dikkatlice saklanmalıdır.

6. Pişmiş gıdalar ile çiğ gıdalar karıştırılmamalıdır, temastan kaçınılma-

lıdır.

7. Gıdaları hazırlamaya başlamadan önce ve her aradan sonra eller sa-

bunla iyice yıkanmalıdır.

8. Bütün mutfak yüzeyleri temiz tutulmalıdır.

9. Gıdalar böceklerden, kemirgenlerden ve diğer hayvanlardan korun-

malıdır.

10. Beden ve ruh sağlığınızı dikkatle izleyin, inançlı ve huzurlu bir yaşa-

ma odaklanın, yoga, meditasyon, namaz strese iyi geliyor.

11. Geçmişin sıkıntılarına takılıp kalmayın.

12. Her gün Yaratıcıya şükretmeyi unutmayın. 

13. Olanla yetinin, olumlu düşünün, yaşadıklarınızda keyif almaya bakın.

14. Hoşgörülü olun, affedici davranın.

15. Çevrenizi çoğaltın, ilişkilerinizi geliştirin, hayır kuruluşlarında görev 

alın.
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16. Akrabalarınıza, çocuklara, yetimlere, yaşlılara, yoksullara, öğrencile-

re, engellilere yardımcı olun.

17. Genetik yapınıza önem verin, kalıtsal risklerinizi bilin.

18. Doğru beslenin, düzenli ve güçlü kahvaltı yapın, öğün atlamayın. 

Kepek ekmeği yiyin. Esmer pirinç tüketin. Zeytin çok yararlı. Yağsız 

peynir, keçi peyniri tavsiye edilir. Acı biber kansere çaredir.

19. Yemek yerken sohbet edin. Her sabah aç karnına bir bardak ılık su 

tüketin.

20. Dengeli, yeterli, güvenli besinler seçin. Haftada 4 kez balık yiyin, ba-

lığın kılçığı kanser önleyicidir. Haşlama, buğulama yemekleri tercih 

edin.

21. Kilo almayın, fazla kilolarınızı verin.

22. Düzenli egzersiz yapın, her gün mutlaka yürüyüş yapın. Oksijenli or-

tamda en az 30 dakika yürüyün.

23. Sigara içmeyin. Alkol kullanmayın.

24. Diş fırçalarken, kuru fırçaya macunu koyup fırçalayın, sonra durulayın.

25. Tuzu azaltın, masanızdan kaldırın. Kaya tuzu kullanın.

26. Uykusuz kalmayın. Günde en az 6 -8 saat karanlık bir odada uyuyun. 

Erken yatıp, erken kalkın.

27. Kolalı, şekerli, asitli içeceklerden uzak durun.

28. Sebze, meyve ve posalı yiyecekler yiyin. Meyveleri aç karnına yiyin.



108

29. Öfke, nefret, sinirlilik,  gerginlikten uzak olun.

30. Kronik stres kaynaklarınızı tespit edin ve onlardan uzaklaşın. Tansi-

yonunuzu, kan şekerinizi normalde tutun.

31. İşe bağlı bel ve boyun ağrıları çekenler: sırtınızı daima dik tutun, sır-

tınızı dik ve ergonomik bir koltuğa dayayarak oturun. Ağır yükleri 

yardımsız ve desteksiz asla almayın. Her saat başı kalkın iki dakika 

odanızda yürüyüş yapın. Ayağınıza uygun ergonomik ayakkabı gi-

yin. Boyun ve bel egzersizlerini öğrenip yapın. Bilgisayarın monitörü 

tam karşınızda olmalı. Fırsat bulduğunuzda başınızı koltuğa yasla-

yın. Çantanız ağır olmamalı. Çantayı hep aynı tarafta taşımayın. Küt-

letme hareketi yapmayın. İdeal kilonuzda kalın.

32. Dejeneratif hastalıklara karşı tedbirler alın, obezite, tansiyon, felç, 

kanser,  alzheimer,  kronik hastalıklar,…

33. Kas ve kemikleriniz için yoğurt, peynir, süt tüketin.

34. Güneşten vücudunuz istifade etsin.

35. Koruyucu aşılarını yaptırın.

36. Yatak odanızda yatarken telefon, televizyon, saat, radyo, bilgisayar, 

ışık olmasın.

37. Doğal, temiz, kaliteli su için.

38. Havası temiz yerlerde yaşamaya çalışın.
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39. Hormonlu, ilaçlı besinlerden uzak durun.

40. Ağır metallerle kirlenmiş besinlerden uzak durun.

41. Trafolardan, baz istasyonlarından elektronik araçlardan uzak durun. 

Telefonda kısa konuşun.

42. Depresyonlardan korunun.

43. Ağır bedensel yorgunluklardan uzak durun.

44. 40 yaş üstü kadın ve erkekler gerekli analizlerini yıllık veya birkaç 

yılda bir yaptırmaları uygundur. Erkeklerde TPSA, FPSA. Kadınlarda  

FSH, LH,E2 ,mamografi. AKŞ, HbA1C, LDL, kolesterol, HDL, trigliserit, 

total batın ultrasonu, hemogram, rutin biyokimya, D vitamini sevi-

yesi, B12 vitamini, testosteron, CRP test, EKG.

45. Daha sık teşekkür edin.

46. Her yıl yurt içi, yurt dışı seyahatler yapın.

47. Deniz, kaplıca, yayla,… tatillerinde dinlenin. Zaman zaman yalın 

ayak toprakta yürüyün.

48. Sıkıntılara sabredin. Sebat edin.

49. Ne kadar bilgili olursanız olun, istişareyi bırakmayın.

50. Allah inancınızı içinizden hiçbir zaman çıkarmayın.
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UMRE
1.    Kabe’ye giren kimse günahları bağışlanmış olarak çıkar.

 Hz. Muhammed

2.    Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir.

 Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kabe’yi tavaf  

 etmek, Safa ile Merve arasında say yapmak ve traş olup ihram- 

  dan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadet.

3.  Kime ki; Kabe nasip olsa Hüda rahmet eder

 Her kişi hanesine sevdiğini davet eder

 Hacılar bedeniyle Kabe’yi tavaf eder

 Muhabbet ehli kalbiyle arşı tavaf eder, lika ister

Nahif

4.  Mescidi Nebevi:  400 bin m2 toplam alanı.

  1 milyona ulaşan cemaat kapasitesi.

  10 minare, 104 metre yüksekliğinde.

  27 adet hareketli kubbe.

  81 kapısı mevcut

  627 adet kamera çekimde.

  6 yürüyen, 18 normal merdiven

  5000 adet araç kapasitesi

5.  Mescidi Haram:   400 bin m2 toplam alanı.

  1 milyona ulaşan cemaat kapasitesi

  9 minare.

6.  KABE : Yükseklik 13 metre.

 Alanı : 145 m2        
 Kabe’nin kapısı yerden yaklaşık 2 m. yükseğe konmuştur. 

 Değişik boyutlarda Kabe’nin yapımında 1614 adet taş kullanılmıştır. 
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Hacerül esved taşı:  Yerden 1.5 m. yükseklikte

                                        30 cm. çapında

                                        Siyaha yakın koyu kırmızı renkte.

Makamı İbrahim :    Kabe ye 15.40 m. uzaklıkta, 

   Hz. İbrahim in ayak izleri ve insanları 

   Hacca davet etmek için kullandığı taşa denir.      

7.     Kabe’nin etrafında insanlar tavaf ediyorlar. Dünya’nın kendi etrafın-  

 da dönüşü gibi.

 Evrende maddenin en küçük parçası olan atomdan, en büyük galak-  

 silere varıncaya kadar her şey tavaf halindedir. Atomda elektronlar 

 çekirdek etrafında baş döndürücü bir hızla dönerken, galaksilerde   

 milyarlarca yıldız sistemleriyle galaksinin merkezi etrafında akıl 

 almaz bir hızla dönmektedir.

 TAVAF; Kainatın ve Yaratıcının özetidir.

Yemani(güney) 

11,03 m.

Şami (batı)  

12.63 m. 13.10 m.

Şarki (doğu)  Iraki (kuzey)       
 11,22 m.
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8.     Dünyanın her yerinden umreye gelen insanlar var. O yaş grubundan,   

 100 yaş grubuna kadar her yaş döneminden umreye gelmişler. 

 Umreye gelenler %10 Türk,% 10 İran, % 10 Pakistan ..v.d. ülkeler.

 Çin’den Japonya’dan, Uygur’dan, Afrika’dan, Amerika’dan,   

 Almanya’dan dünyanın her yerinden insanlar Ravza’ya ve 

        Kabe’ye akıyorlar.

9.     Mekke’de ; Arafat (Cebeli Rahme), Hira (Nur Dağı), Sevr Mağarası, 

 Müzdelife, Mina, Akabe Mescidi, Cin Mescidi, Hudeybiye, Mualla

 Kabristanı, Peygamberimizin doğduğu ev…… ziyaret edilen yerler.  

 Mekke nüfusu 2.3 milyon

 Medine’de: Uhut, Hendek, Kıbleteyn Mescidi, Cuma Mescidi, Kuba

 Mescidi, Hz. Ebubekir  Mescidi, Hz. Ali Mescidi, Hz. Bilali Habeşi Mes- 

 cidi, Cenneti Baki Kabristanı, Mikat  Mescidi……ziyaret edilen yerler.   

 Medine nüfusu 868 bin.

10.  Umre; Müslümanın hayatında dönüm noktası teşkil eden ibadetler-  

 dendir. Umre;  Allah Resulünün yaşadığı zamana doğru bir yolculuktur. 

 Müminler denizinde kaybolmaktır. Umre; Kişinin manevi hayatını 

 gözden geçirmesi ve ruhi bir yenilenme  gerçekleştirilebilmesi için   

 önemli bir fırsattır. Yüzünü Kabe’ye çevirirken gönlünü’de Allah’tan   

 başka her şeyden çevirme bilincidir. Umre; ilk Peygamber Hz. Adem’den, 

 Hz. Muhammed’e birçok Peygamberin Allah’a bağlılık ve teslimiyetine 

 tanık olan bu kutsal topraklara ayak basarken, bir bakıma kendimizi 

 yeniden keşfetme yolculuğuna çıkıyoruz.
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11.              Bir sancak altında kaç milyon insan      

 Ne tenleri benzer ne dilde lisan

 Olmuşlar tek yürek, tek bedende can

 İnsanlığı gördüm Beytullah’da ben

 Yedi bağın gülü ayrı destede

 Yetmiş iki millet aynı listede 

 Kaç milyon “ amin” der aynı bestede

 Tevhid’le hoşroldum Beytullah’da ben

 Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi,

 Aç, susuz, uykusuz, gündüz gecesi,

 Her nefes dilinde Kur’an hecesi

 Sevdalılar gördüm Beytullah’da ben

 Rabbim O davetli misafirleri 

 Doldurmuş her karış yeri

 Dillerde dinmez, “Lebbeyk” sesleri,

 Arşa yollar gördüm Beytullah’da ben

 Bir damla misali kapılmış sele,

 Zengin  fakir,  paşa nefer el ele,

 Yan yana secde de sultanla köle

 Mahşerle tanıştım Beytullah’da ben
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 Baktım sofrasında nice melekler,

 Bir tas zemzem suyu kuru ekmekler

 Gözleri Kabe’de iftarı bekler

 Tokluğuma yandım Beytullah’da ben

 Mescidi Haram da dokuz minare

 Diyor ki gaflete bendedir çare

 Bir günde beş kerre  yürek bin pare

 Ezanlar dinledim Beytullah’da ben

 Bir sevda seli Safa Merve’de

 Damlalar köpürmüş vecde girmede

 Nice Peygamler’ler nice zirvede

 Durup bakar gördüm Beytullah’da ben

 Bir mana sarayı Mescidi Haram

 O ne ince nakış, o ne ihtişam

 Her kalbe Muhammed Aleyhisselam

 Bin taht kurmuş gördüm Beytullah’da ben

 Gördüm ki bu dünya bir oyalanma

 Halime bakıp da mutluyum sanma

 Bedenim Kabe’den uzakta amma

 Gönlümü bıraktım Beytullah’da ben.

                       

     

 Temmuz 2011 Mekke Medine 
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KUDÜS
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1. Kutsal, mübarek, her türlü kötülükten arınma demektir. Gökte yapı-

lıp yere indirilen şehir, Kudüs.  Barış şehri. Sembolü Aslan.

2. Kudüs dünya üzerindeki en eski şehirlerden biridir. (M.Ö.4000)

3. Kudüs üç İbrahim’ i din için de özel ve kutsal şehir olarak kabul edi-

lir. Yeşillikler, ormanlar içinde, tepelerden, vadilerden oluşan çok gü-

zel bir şehir.

4. Kudüs’ün nüfusu 1 milyon civarındadır. % 64’ü Yahudi, %32’si Müs-

lüman, %2’si Hıristiyan’dır. Kudüs’te içki satışı, kumar yasaktır. İsrail’in 

7 milyon nüfusu var, Telaviv’in nüfusu 3 milyondur. 2 Milyon Filistin-

li yaşıyor. Dünyaya dağılmış 10 milyon Filistinli yaşıyor. İsrail Bayra-

ğı 6 köşeli yıldız. Hz. Davut’un sembolü, Dulkadiroğulları Türk Dev-

letinin de sembolü. Kudüs Belediyesinin Bayrağı Sarı Aslanlı Bayrak. 

’’ IL”  İsrail Plakası “P”  Filistin Plakası İsrail’in anayasası yok. Kanunlarla 

yönetiliyor. Ülke barajı % 1 olduğu için İsrail kurulduğu günden beri 

koalisyonlarla yönetiliyor. Parlamentosunda 150 milletvekili var.

5. Yahudiler için; Hz. Süleyman’ın Tapınağı Ağlama Duvarı kutsaldır. Hı-

ristiyanlar için ; Kıyame (Ayağa Kalkma ) Kilisesi kutsaldır. Hz. İsa’nın 

çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiği yer olarak kabul edilir. Hıristi-

yanların Hac yeridir. Müslümanlar için ; Mescidi Aksa, Kubbetus Sah-

ra kutsaldır.

6. Kudüs’ ün sur içinde kalan ’’ Eski Şehir ’’ ,1982 de UNESCO tarafından 

Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

7. İsrail 1980 ‘de çıkardığı yasayla Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmiş-

tir ama Dünya bunu kabul etmemektedir. Bütün Ülkelerin büyükel-

çilikleri Telaviv’ dedir. Kudüs’te konsoloslukları vardır.



117

8. Filistinlilerde Doğu Kudüs’ü Filistin’in Başkenti yapmak istemektedirler.

9. Kudüs ‘ü iki Süleyman kurmuştur. Birincisi Hz. Süleyman Peygamber, 

ikincisi Kanuni Sultan Süleyman’dır.

10. Yavuz Sultan Selim 1517’de Kudüs’ü fethettiğinde kapısına üç se-

mavi dinde de kutsal olan Hz. İbrahim’in adını yazdırmıştır, ’’Lailahe

 İllallah İbrahim Halilullah’’.

11. Kudüs, dünyanın Akıl Kaçırtmasıyla (Kudüs Sendromu) ünlü tek şe-

hirdir. Her yıl ortalama 150 kadar turist bu hastalığa yakalanmaktadır.

12. Muallâk Taşı; Hz. Davut, Hz. Süleyman Allah’a burada dua etmiştir. Hz. 

İsa buraya inecek dünyaya seslenecek sonra da kıyamet kopacaktır.

(Hıristiyan İnancı). Hz. Muhammed ilk vahiyden, 10 yıl sonra Miraç’a 

yükseldiği yer. Kâbe’den Mescidi Aksa’ya gelerek bu taşın üzerinden 

yedinci gök katına yükselmiştir. Mucize bir yolculuk yapmıştır.

13. Mescidi Aksa; 144 dönüm alanı kaplıyor.500 bin Müslüman Cuma na-

mazı kılabiliyor. Beytül Makdis olarak anılıyor. İslam dünyasının Mekke 

ve Medine’den sonraki 3.kutsalıdır. Bir vakit namaz kılmanın sevabı 500 

kattır.11 kapısı vardır. Müslümanların ilk kıblesi.16 ay süreyle namazda 

Mescidi Aksa’ya dönülmüştür. Hz. Davut’un başlatıp, Hz. Süleyman’ın 

cinlerle bitirdiği Süleyman mabedi. Mervan Cami, çeşmeler…

14. Kubbet-us Sahra; Muallâk Taşının üzerindeki görkemli kubbe. Mah-

şer ve Minşer Tapınağı olarak bilinen Muallâk Taşı üzerinde inşa edil-

miştir. Sekizgen şeklinde yapılmış olan bu bina mimarlık harikası-

dır.43,5 m.yüksekliğinde altın kaplama kubbesi mevcuttur. Emevi 

Halifesi Abdülmelik Bin Mervan yaptırmıştır.
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15. Zeytin Dağı; Çoğu zeytin ağacı ile dolu yeşil tepe. Tepeden Kudüs 

manzarasını izliyorsunuz. Zeytin Dağı’nın hemen altında Yahudi Me-

zarlığı var, 1 milyon dolara bir mezar yeri satın alınıyor (Yahudiler Kı-

yamet buradan kopacak, buradan cennete gireceklerine inanıyor-

lar). Surların altında Müslüman mezarlığı. Kidran Vadisi (Kıyamet Va-

disi)  Hıristiyan mezarlığı var.

16. Lut Gölü; Ölü Deniz, Lanetli göl. Canlı yaşamayan bir göl. Dünyanın 

en çukur yeri. Deniz seviyesinden 400 metre aşağıda bir göl.Hz. Lut  

kavmi eşcinsellikten (Lutilik) dolayı burada helak oluyor.Sodom ve 

Gomore şehirleri Lut gölünün altında kalmıştır.Bir kıyısı İsrail’e, bir kı-

yısı Ürdün’e ait.Kudüs rakımı deniz seviyesinden 850 metre yükseklik-

te, Lut gölünden 1250 m. daha yüksektedir. Lut gölünün tuzluluk ora-

nı %33’dür. Suyun üzerinde hareketsiz durabilirsiniz.

17. Hz. Zekeriya’nın mezarı .Hz. Meryem’in mezarı (Kilisesi). Bahçelerin-

de Hz.İsa’nın diktiği zeytin ağaçları var. Bütün Milletler Kilisesi; Tüm 

Hıristiyan devletler ortak yaptırmışlar. Hz. İsa’nın doğduğu Viladet 

Kilisesi.(Beytlahm Şehri’nde) Gözyaşı Kilisesi; Hz. İsa’nın gökyüzüne 

yükseldiği kilise.

18. Sion Tepesinde bulunan Hz.Davut’un mezarı ve yanında Sinagog. 

Kral Davut Kulesi. Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı Kudüs’ü ko-

ruyan Burç.

19. Kudüs’ü Müslümanlardan ilk önce Kudüs’e girerek Hz. Ömer fethet-

miştir. Kur’an’dan Sad ve İsra surelerini okumuştur. Sonra Selahat-

tin Eyyübi fethetmiştir. Hz. Ömer Camisi – Burak Cami. Hz. Ömer 

Kudüs’ü fethettiğinde tekbirler getirerek şehre girmiştir.
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20. El Halil şehrindeki Halilur Rahman Camisinde Hz. İbrahim, Hz. İshak, 

Hz. Yakup, Hz. Yusuf Peygamberlerin mezarları var. İsrail güvenlik 

gerekçesiyle (1996’da bir Yahudi camiye girerek 26 müslüman’ı şe-

hit etmiş) camiye el koyarak, yarısını Sinagog yapmış. Hz. Yakup ve 

Hz. Yusuf Peygamberlerin kabirleri Sinagog tarafında kalmış. Müslü-

manlar ziyaret edemiyorlar. El Halil Camisini İsrail polislerinin kont-

rolünde üç güvenlik noktasından geçerek camiye giriyorsunuz.

21. Salmanı Farisi’nin Kabri. Rabiatül Adeviyye’nin Kabri. (üç dinde de 

kutsal, Yahudilikte tek kadın Peygamber)

22. Eriha Şehri; Dünyanın en eski şehri.10 bin yıllık geçmişi var. Hz. 

İsa’nın Peygamberliğini ilan ettiği şehir. Hıristiyanların Hac şehirle-

rinden birisi. Eyke Vadisinde bulunan Hz. Şuayb’in kabri. Ebu Ubey-

de Bin Cerrah’ın kabri.

23. Selahattin Eyyubi tarafından yapılan Hz. Musa kabri ve külliyesi. Ya-

hudiler burada Paskalya kutlaması yapıyorlar. Müslümanlarda Nebi 

Musa festivali yapıyorlar.

24. Mute Şehri; Mute savaşında şehit düşen sahabeler Zeyd Bin Harise, 

Caferi Tayyar, Abdullah Bin Revaha’nın kabirleri. 3000 kişilik islam or-

dusu, 100 bin kişilik Bizans ordusunu yenmiştir.

25. Petra Antik Kenti; dünyanın yeni yedi harikasından biri. Hz. Salih’in 

semud kavminin helak olduğu şehir. Hazine binası, Saray, Meclis Bi-

nası, Kraliyet Mezarlığı, Sütunlu Cadde, Anfi Tiyatro UNESCO tarafın-

dan Dünya Kültürel Mirası Listesinde. Hz. Harun’un makamı.    
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26. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan surlar 4520 metredir. 

Mescidi Aksa’yı ve eski şehri korumaktadır. Aslanlı kapıyı yaptırmış-

tır. Aslan motifleri var.

27. Filistin’in Fetih ve Hamas örgütlerinin birbirlerini öldürmeleri, 

İsrail’in öldürmelerinden daha çokmuş.’’ Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, 

tefrikaya düşmeyin’’ Yahudiler, Hıristiyanlar Müslümanları parçala-

yıp bölmüş.’’Siz layık olduğunuz şeklide yönetilirsiniz.’’Batı Şeria şe-

hirleri utanç duvarıyla Kudüs’ten ayrılmış (380 km. yapılmış 700 km. 

çıkacakmış). Batı Şeriadaki Filistinliler Kudüs’e giremiyorlar. Batı Şe-

ria şehirleri açık cezaevi konumunda.

28. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan  ’’ Haseki Vakfı’’nı kur-

muştur. Bu vakıf El Halil ve Kudüs şehirlerinde günümüze kadar sü-

ren süreçte fakirlere yemek dağıtıyor.

29. Halhal şehrinde Hz. Yunus’un makamı ve camisi var.

30. Selahattin Eyyübi Kudüs’ü fethettiğinde dünya şahanesi üç minber 

yaptırmış, bunlar: 1- Mescidi Aksa’ya, 2-  El Halil Camisine, 3- Şam’da 

Emevi Camisine konmuştur.

31. Türkler 1071’de Malazgirt savaşıyla Anadolu’ya girmeden önce, 

Kudüs’ü fethederek Kudüs’e girmişlerdir. Artukoğulları Türk Devle-

tinin kurucusu Artuk Bey Kudüs’ü fethetmiştir.

32. Kudüs’te Allah’ın rızasını kazanmak için en çok Türklerin kanı akmıştır.

33. İsrail’e girerken pasaport kontrolünde eziyet ediyorlar. İsrail’e 5 saat-

te gümrükten geçerek girdik,İsrail’den çıkarken beş dk.çıktık.

34. Eski çağlarda bir şehri korumak için surlar, kaleler yapılırmış. Günü-

müzde Kudüs’ü korumak için Yahudiler eski komünist blok ülkele-
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rinden Yahudileri Kudüs’ün dışında yerleşim alanları oluşturarak 

mahalle mahalle yerleştiriliyorlar, ev araba, maaş, iş garantisi veri-

yorlar, çok çocuk yapıyorlar, otobüs, tramvaylar bunlara ücretsiz. Evli 

olan yahudi kadınının başı kapalı. Erkekleri tipik Yahudi kıyafetleri-

ni ( siyah takım elbise, beyaz gömlek, şapka) sokakta, işte her yer-

de giyiyorlar. İsrail Hükümetinin Göçmen Bakanı bu işlerle görev-

li. Rusya’dan gelip yerleşen bir Yahudiymiş. Ortodoks Yahudi sokak-

ta evli kadın erkek el ele tutuşmaları haram, Havra veya Ağlama 

Duvarı’nda evleniyorlar.   

35. Osmanlı 500 yıl Kudüs’ü, Filistin’i 500 askerle korumuş. Adalet ge-

tirmiştir. Müslüman, Yahudi, Hıristiyanların geçiş noktalarına, köşe 

başlarına çeşmeler yaptırarak konuşmalarını iletişim kurmalarını su 

ile sağlamıştır. Küslükler olmasın, kardeşçe yaşasınlar diye.

 II. Abdülhamid’de Kudüs’e önemli eserler kazandırmıştır.

36. Yahudilerde soy anneden devam ediyor.

 Hagana; Yahudi Terör Örgütü. İsrail Hükümetinin yöneticileri 

 buradan yetişiyor. Dünya Siyonist Örgütü tüm Dünyadaki Yahu-  

 dilerin İsrail’e yardım etmesini sağlıyorlar. (Gelirlerinin % 4 ‘ü)

37. Baba – Oğul – Kutsal Ruh.

 Baba: Tanrı

 Oğul: Hz. İsa

 Kutsal Ruh : Kudüs

 Hıristiyanların Kalbi Kudüs’tür.

 Her devletin kendisine ait kilisesi var.

 Hac Evleri Var.
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38. Yahudilerin dünyada en büyük düşmanları Katolik Hıristiyan-

lardır. Siyonizm, Sion dağından alır adını. Siyonizm’in hedefi Nil 

Nehri’nden Fırat Dicle arasına kadar tüm Ortadoğu’ya hâkim olmak-

tır. Siyonizm’in ikinci hedefi tüm dünyayı ele geçirmektir. Dünyada 

30 milyon Yahudi yaşamaktadır. Dünya ekonomisinin % 70’ine Yahu-

diler sahiptir. Cuma akşamından, cumartesi akşamına kadar Yahudi-

ler tatil yapıyor. Televizyon, bilgisayar hiçbir elektronik alet kullan-

mıyorlar. Asansöre, otomobillere binmiyorlar, otobüsler, tramvay-

lar çalışmıyor. Sadece evde, Sinagoglarda, Ağlama Duvarı’nda iba-

det ediyorlar. Müslümanlar Cuma günü, Hıristiyanlar Pazar günü ta-

til yapıyorlar. 

39. Birleşmiş Milletlerde Kudüs’le ilgili komisyon kurulmuş, bu komis-

yonda dört ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler Türkiye, Amerika, İngil-

tere, Fransa.

40. Yahudiler günde üç vakit namaz kılıyorlar. Sabah, öğle, akşam. Aynı 

Müslümanlar gibi sadece secde yok. Namazdan önce abdest alıyor-

lar, aynı Müslümanların abdesti gibi sadece ayaklarını yıkamıyorlar.

Nisan 2012 KUDÜS
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RODOS
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RODOS
1. Ege Denizindeki ada. Oniki adaların en büyüğü. Ege Denizinden 

Akdeniz’e geçilen yerde bulunan ada. Türkiye kıyısına 20 km. mesa-

fededir. Marmaris’e 45 km. mesafededir. Marmaris’ten Katamaran ile 

bir saatte gidiliyor. Gidiş dönüş bilet fiyatları 50 Euro. Ayrıca Bodrum 

ve Datça’dan feribot seferleri yapılmaktadır. Ada’nın nüfusu 150 bin 

olup, 55 bini Rodos şehrinde yaşamaktadır. Mızrak ucu, elips şeklin-

deki adanın kuş  bakışı bir uçtan uca 80 km., genişliği 38 km. civarın-

dadır. Deniz sahili yaklaşık 220 km.’dir. Rodosta şu an 4000 Türk ya-

şamaktadır.

2. UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Tapınak Şövalyeleri tarafın-

dan inşa edilmiş Ortaçağ Kalesi, orijinal bina ve sokakları.

3. Antik çağda Dünyanın Yedi Harikasından biri kabul edilen RODOS 

HEYKELİ. M.Ö. 280 yılında Dorlar tarafından Rodos Limanı girişine 

bacaklarını açmış şekilde inşa edilmiş. 32 metre boyunda, 20 ton 

ağırlığında bronz heykel. 12 yılda yapılmış. Heykelin bir el parma-

ğı bir insan boyutunda. Tamamlanmasından 70 yıl sonra bir deprem 

sonucunda yıkılmış.

4. Havalimanı Paradisi şehrinin 14 km. güney batısında sürekli uçak-

lar inip kalkıyor. 

5. Turizm adanın birinci gelir kaynağı. Yılda 1 milyon insan Rodos’u zi-

yaret ediyor. Nisan – Ekim ayları arası Rodos’ta denize girmek için en 

uygun zamanlar. Rodos canlı, güneşli, kumsalı güzel, 24 saat yaşa-

yan bir ada.
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6. 1522 tarihinde 4,5 aylık kuşatma sonucu, 150 bin Osmanlı askerin-

den, 50 bin şehit verilerek Rodos fethedilmiştir. 180 şövalye, 8 bin 

Hıristiyan’la birlikte fetihten sonra Rodos’u terk etmişler, Malta’ya 

yerleşmişlerdir. Rodos 400 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Os-

manlı döneminde Yunanlıların surlar içindeki kentte yaşamaları ya-

sakmış, kentte Osmanlı ve Yahudiler yaşamış, kent dışı yerleşim yer-

lerinde Yunanlılar yaşıyorlarmış.

7. Rodos, 1912 yılında İtalyanların hâkimiyetine, 1948’de de 

Yunanistan’a geçmiştir. 

8. Kanuni Sultan Süleyman Camii, Pargalı İbrahim Paşa Camii, Hafız 

Ahmet Ağa Kütüphanesi, Hamidiye Camii, Mehmet Ağa Camii, Sul-

tan Süleyman İmareti, Saat Kulesi, Fethi Paşa Rüştiyesi, 18 Mescid, 

12 çeşme, 3 Türk Hamamı, Türk Mahallesi. Kanuni Sultan Süleyman 

Camisinin duvarında halen faaliyette olan Güneş Saati.

9. Şövalyeler Sokağı, Büyük Üstadlar Sarayı, Rodos Arkeoloji Müze-

si, Dini Sanatlar Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi, Akvaryum Müzesi, 

Aphrodite Tapınağı, Apollon Tapınağı, Eski Kentin Surları, Lindos Ak-

ropolisi, Kamiros, Hippokrates Meydanı (Tıp Yemini Edilen Hipok-

rat buralı).Mandradaki Limanının girişinde Rodos Heykelinin yerine 

dikilen Bronz Geyik Heykeli.Yel Değirmenleri.Kilise, Manastır, Şapel 

gibi Kutsal mekanlar.Eski kent içinde Şövalye Mahallesi, Türk Mahal-

lesi, Yahudi Mahallesi.

10. Doğal Güzellikleri: Kelebekler Vadisi, Lindos’un muhteşem plajları, 

Faliraki, Antony Quine Körfezi, Kallithea Kaplıcası, Arkhangelos’un 

Portakal, İncir ve Zeytin bahçeleri.
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11. Avrupa’nın en asil ailelerinden gelen şövalyeler Rodos’daki 

karargâhlarında itaat, yoksulluk ve iffet yemini ederlerdi. Anadille-

rine göre temsil edilirlerdi. Fransız, İngiliz, Alman, İspanyol, İtalyan, 

Proven ve Avvergen yedi lisan konuşurlardı. Tarikatın konuşma dili 

Fransızcadır. Ömür boyu süren Büyük Üstad seçimi olur, 19 Büyük 

Üstad’ın 14’ü Fransız’dır. Bu tarikat günümüzde de Amerika’da sivil 

Toplum Kuruluşu şeklinde varlığını sürdürmekte. Ayrıca Malta’da fa-

aliyet göstermektedir.

12. Rodos’ta Türkiye Konsolosluğu var. Yakında Ziraat Bankası şube aça-

cakmış. İbrahim Paşa Camisinde Türkiye’den gelen imam sadece 

Cuma Namazını kıldırıyor. Dini Bayramlarda Sultan Süleyman Cami-

sinde Bayram Namazı kılınmasına izin veriliyor. 

13. Merhaba    : Kerete

 Hoşçakal   : Andiio

 İyi günler   : Kalimeera

 Teşekkür ederim : Efkharisto

 Evet    : Ne

 Hayır   :Okhi

 Özür dilerim  :Singnommi

 Tuvalet nerede  :Puu iini tualeetess

 Saat kaç   :Ti oorra iini

14. Rodos’ta kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Araba kiralayarak 

Rodos’un her yerini gezme imkanı bulabiliyorsunuz.

15. Gümrük duvarları, vizeler kalkacak, komşular kucaklaşacaktır.

     HAZİRAN – 2011
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ERBİL

1. 8 bin yıl geçmişi olan bir şehir. Eski çağda Güneş Tanrısı (Hawler) an-

lamına geliyor. Aynı zamanda Er, Yiğit Bil anlamında.Erbil’in 2 milyon 

nüfusu var.1958 yılında Türkmen’ler Erbil nüfusunun % 75’i iken, gü-

nümüzde % 25 civarındalar. Erbil’de Kürtler, Türkmenler, Araplar kar-

deş olarak yaşıyorlar. Erbil nüfusunun %10’u da Hıristiyan Araplar, 

Katolik mezhebindeler. Erbil mutlu insanların yaşadığı bir şehir ola-

rak tanımlanıyor.
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2. Irak, 30 milyon civarında nüfusu var.%70’i Araplar,%20’si Kürtler, 

%10’u Türkmenlerden oluşuyor. Irak’ta 150 farklı aşiret yaşıyor.Irak’ın 

18 şehri var.Bu iller: Bağdat, Erbil, Kerkük, Musul,Süleymaniye,Duhok, 

Selahattin, Basra, Babil, Kerbela, Necep, Diyala, Vasit,Maysan,Zikar, 

Mutanna, Kadisiye, Anbar.

3. Erbil, Irak’ın Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkentidir. Ankara ve 

İstanbul’dan uçak seferleri, Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve 

Mardin’den direkt otobüs seferleri vardır. Vize yoktur.

4. Erbil, Aşağı ve Yukarı Zab suları arasında kurulmuştur. Erbil Kale-

si, Kapalı Çarşı, Ulu Cami Minaresi tarihi yapılardır.Erbil Kalesi yu-

varlak tepe üzerinde kurulmuştur. 60 bin m²  alanı, Tophane, Tekke 

ve Saray’dan oluşan üç mahallesi vardır. Kale içinde 4000 ev bulun-

maktadır. Erbil Kalesi UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alın-

mıştır, şu an onarımı yapılmaktadır. Erbil Kalesi, Atina’nın Akropolisi, 

Paris’in Eyfel Kulesi gibi Dünya’dan turist çekmeye adaydır.

5. Babillilerin yaptığı, Babilin Asma Bahçeleri Erbil’dedir. Selahattin 

Eyyübi’nin memleketidir. Prof. Dr. İhsan Doğramacı’ da Erbil’de doğ-

muştur, Osmanlı Erbil Valisinin oğludur.Erbil’de devletin Selahat-

tin Üniversitesi ve bu üniversiteden ayrılan Medicine Üniversite-

si var,Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik bölümleri mevcuttur.
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6. Erbil Parlamentosunda seçilmiş 90 milletvekili vardır.Başbakan ve 

Bakanlar Kuzey Irak Bölgesini yönetmektedirler.Seçilmiş Vali’de 

Erbil’i yönetmektedir.Resmi Dairelerde Barzani ve Talabani’nin bir-

likte çektirdiği resim asılı.Aramaları, Kontrolleri üniformalı polisler 

yapıyor.Resmi daireler,betondan duvarlarla çevrilmiş, arabalarla in-

tihar saldırılarından korunmak için böyle yapıyorlarmış.

7. Ticaret nakit para ile dönmektedir. Çoğunlukla Irak Dinarı ve Ameri-

kan Doları kullanılmaktadır. Erbil her geçen gün gelişiyor, modern-

leşiyor. Ankara Esenboğa Havaalanına benzer havaalanı yapılmış. 

Singapur’lu bir şirket havaalanını işletmektedir.Ankara’daki Ankamall, 

Antares  gibi iş merkezleri açılmış.Türkiye’nin tüm markaları, mağaza-

ları, bankaları Erbil’de şube açarak faaliyetlerini sürdürüyorlar.

8. Erbil Musul’a ve Kerkük’e karayoluyla 1 saat mesafede, Bağdat’a 4 

saat uzaklıkta. Erbil, Irak genel bütçesinden %17 pay alıyormuş, ay-

rıca doğalgaz gelirleri kendisine kalıyormuş.Her geçen gün zen-

ginlikleri artmaktadır.Kuzey Irak Bölgesinin can damarı Türkiye’dir.

Türkiye’yi bir abi olarak görmekteler ve çok minnet duymaktalar.

Türkiye olmazsa İran ve Suriye buradaki Şii Araplarla bizleri yok eder 

korkusu yaşıyorlar.Erbil’de yaşayan insanlar Türkçe,Kürtçe,Arapça ve 

İngilizce konuşuyorlar.
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9. Modern Özel Hastanelerin, Tıp Merkezlerinin sayıları her geçen gün 

artıyor.İngiltere’den,Almanya’dan, İtalya’dan, İstanbul’dan, Bağdat’ dan 

v.b. gelen doktorlar full-time veya part-time buralarda çalışıyorlar. Sağ-

lık sigortası yok, peşin para kullanılıyor. Çok sayıda eczaneler var, 

hepsi de iyi çalışıyor. Cemaat’e bağlı Özel Işık Üniversitesi ve buna 

bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi var.

10. Erbil’de ana caddeler genişliği ile isimlendiriliyor. 30’luk, 60’lık, 90’lık 

gibi. Şehir yuvarlak halkalar şeklinde büyüyor. Erbil kışın 15ºc-20ºc, 

yazın 40ºc‘nin üzerinde bir sıcaklığa sahip, Antalya benzeri bir iklim 

yaşanıyor. Erbil’de elektrik kesintileri çok olduğu için neredeyse her 

yere jeneratörler kurulmuş, mahalle jeneratörü kavramı var.

11. Kürtler ve Araplar dört kadına kadar resmi evlilikler yapıyorlar. 

Türkmenler genelde tek evlilikler yapıyor. Eğlence sektöründe  

Lübnan’dan Tunus’tan gelen şarkıcılar sahne alıyor, lüks restoranları 

var, yemekleri, salataları çok bol, leziz damak tadına uygun. Erbil’de 

herkesin lüks otomobilleri var, çoğunluğu jipler oluşturuyor, beyaz 

renk hakim, yakıt çok ucuz. İnşaat sektörü çok hızlı gelişiyor. Bu hız 

5 yıl daha devam eder diyorlar. Çoğunluk Türkiye’den giden firmalar 

inşaat sektöründe çalışıyorlar.

12. Erbil’de Türkmenler, Kürtler, Araplar kardeş gibi yaşıyorlar. Araların-

da ciddi bir sorun yok. Türkiye’deki PKK Terör Örgütüne sıcak bakmı-

yorlar, destek vermiyorlar. Türkiye’nin çok güçlü olmasını istiyorlar. 

Türkiye ile her türlü işbirliğine girmek istiyorlar. 

    Aralık 2011 ERBİL



131

MUSUL

1. Musul; Ortadoğu’nun önemli bir noktasında yer alması sebebiyle çok 

çeşitli kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu bir bölge olmuştur.

2. Irak’ın kuzeyinde Dicle nehrinin kıyısında kurulmuş Irak’ın ikinci bü-

yük şehridir.3,5 milyon nüfusu vardır.

3. Musul’un %70’i Araplar,%20’si Türkmenler, %10’u Kürtlerden oluş-

maktadır. Müslüman Arapların %99’u Sünni, %1’i Şii’dir. Ayrıca 200 

bin civarında Hıristiyan Araplar Musul’da yaşamaktadırlar. Müslü-

man kadınların %99’u başı kapalı. Musul Üniversitesinde okuyan kız 

öğrencilerinde %99’unun başı kapalı.
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4. Musul savunmaya uygun coğrafi konumuyla, verimli topraklara sa-

hip bir şehirdir. Antik çağdan sonra Hıristiyanlarında önemli merke-

zi haline gelmiştir. Hz. Ömer zamanında fethedilerek İslam idaresi-

ne girmiştir.

5. Musul’da başta Hz. Yunus Peygamber olmak üzere Hz. Şit,  Hz. Dan-

yal,… birçok peygamberlerin  mezar ve türbeleri vardır. Emevi Cami, 

Ulu Cami, Saddam Cami (tam bitmemiş  ve açılmamış), mücahit kül-

liyesi, kalesi ve surları,…

6. Musul, bizim Antalya gibi turizm şehri.Kahire’ye Nil nehri,Paris’e Sen 

nehri nasıl hayat veriyorsa Dicle nehri de Musul’a hayat veriyor.Dic-

le  Nehri boyunca turistik tesisler,  AVM’ler planlıyorlar.Musul’da  bir 

tane Ninova ismiyle  beş yıldızlı otel var.Gecesi 150 dolar.

7. Musul, Kerkük’e (150 km.)  ve Erbil’e (120 km.) 1 -1,5 saat karayo-

lu mesafesinde. Bağdat’a  4 – 5 saat karayoluyla ulaşılıyor. Musul 

Bağdat’taki merkezi otoriteye bağlı.Erbil Irak’ın Kürdistan Bölgesel  

Yönetiminin başkenti, Musul ise Bağdat’taki Şii yönetimine bağlı.

8. Irak 30 milyon civarında nüfusu var. Irak’ın %70’i Araplar, %20’si 

Kürtler, %10’u Türkmenlerden oluşuyor. Irak’ta 150 farklı aşiret ya-

şıyor. Irak’ın 18 şehri var. Bu iller: Bağdat, Musul, Erbil, Kerkük, Süley-

maniye, Duhok, Selahattin, Basra, Babil, Kerbela, Necep, Diyala, Va-

sit, Maysan, Zikar, Mutanna, Kadisiye, Anbar.
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9. Musul’a İstanbul’dan hafta da üç gün Türk Hava yollarıyla uçak se-

ferleri var. Musul’a gitmek için Ankara’da Bağdat Büyükelçiliğinden 

vize almak gerekiyor. Yeşil pasaportlu olanlardan ayrıca Türk Dış İş-

leri Bakanlığı’ndan resmi yazı istiyorlar, bu yazı olmadan vize veril-

miyor. Musul havaalanında Türklere eziyet ediyorlar. Pasaport kont-

rolünde en sona bırakıyorlar, Fransızlar, Gürcistanlılar v.s. öncelikli 

pasaport kontrolünden geçiyorlar. Musul’a  girerken çıkarken Mu-

sul havaalanında parmak izi alıyorlar.Devlet görevlileri Türklerin 

Musul’a gelmesini istemiyorlar.

10. Musul’u Bağdat’taki  merkezi otoritenin atadığı Vali yönetiyor. Yol-

larda her 500 m.’de bir  güvenlik noktalarında silahlı  askerler duru-

yor.Şehirde sürekli askeri araçlar ve silahlı insanlar dolaşıyor, bazı as-

kerler maskeli, korku oluşturuyorlar.Gürcistan’ dan paralı asker ça-

lıştırıyorlar.Bir yabancının Erbil gibi Musul’da dolaşması gezebilme-

si imkansız.Musul’un istasyon bölgesinde Türk Başkonsolosluğu var, 

bu bölge VİP, en güvenilir bölge deniyor.

11. Ticaret nakit para ile dönmektedir. Çoğunlukla Irak Dinarı ve Ame-

rikan Doları kullanılmaktadır. Türkiye’den Bellona, İstikbal, Bim, Ça-

nakkale Seramik gibi mağazalar şube açmışlar. Halk Türkiye’yi se-

viyor. Türklerin Musul’a gelmesini yatırım yapmasını istiyorlar. 

Musul’da halk  ‘’ Kurtlar Vadisi’’ dizisini izliyor. Dizi yayınlandığı sa-

atte Musul’da hayat duruyormuş.Polat Alemdar’ı herkes çok sevi-
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yor. Musul’da hastane açın,açılışına Polat Alemdar’ı getirin yer yerin-

den oynar diyorlar.13 devlet, üç özel (Araplar işletiyor) hastane mev-

cut.Türkiye’nin 1980’li yıllarını andırıyor.Kamuda doktorlar 3000 do-

lar civarında kazanıyorlar.Musul’da 3500 doktor görev yapıyor.Sağlık 

alanında kamunun yerlerinin %20’sini özel sağlığa açmışlar.Kamuda 

sağlık ücretsiz, özelde muayeneler 7 -10 dolar civarında. Kamudaki 

özel sağlık kuruluşlarından kira olarak cironun %10’unu alıyorlar. Ta-

mamen dışarıda bir sağlık müessesesi açarsanız muayene ve ameli-

yat parası tamamen sizin oluyor. Musul’daki özel iş yerlerinde El Kai-

de örgütü haraca bağlamış, haraç ödemeyenlere terör uyguluyorlar.

12. Atatürk; hakkımız olduğu ve savaşta kazanan taraf olmamıza rağ-

men Lozan’da alınması başarılamayan Musul’u almayı hep istemiş-

tir. Hatay gibi Musul’da Türkiye’nin bir parçası olabilirdi. Erbil gibi 

Musul’da da Türkmenler, Araplar,Kürtler kardeş konumundalar.

Amerika Irak’a girene kadar aralarında Irka dayanan bir sorun yok-

muş.Amerika hem ırk hem mezhep ayrıştırmasını oluşturmuş.Ame-

rika İran’la ortak Irak üzerinde planlar yaptığına Musul’ lular inanı-

yor. Musul’un Erbil gibi gelişip, kalkınmasını istemiyorlar. Onun için 

Türkiye ile işbirliğini engelliyorlar.

Nisan 2012 MUSUL       
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BATUM

1. Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyetinin Başkenti. Nüfusu 150 bin.

2. Batum önemli ticaret ve liman şehridir. Petrol rafinerisi ve gemi ya-

pımcılığıyla tanınmıştır. Turizmde önemli bir geçim kaynaklarını 

oluşturmaktadır.

3. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Sarp gümrük kapısından 20 km. uzakta 

kurulmuştur. Karadeniz’in önemli bir liman şehridir.

4. Batum’a Sarp gümrük kapısından Nüfus cüzdanınızla 1 TL ödeyerek 

girebiliyorsunuz. Pasaportla girerseniz 15 TL Yurtdışı çıkış harcı öde-

mek zorundasınız. Batum’da para birimi Lari, 100 TL’ye 89 Lari verili-

yor. Her geçen gün paraları kıymetleniyormuş.
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5. Gürcistan’ın nüfusu 5 milyon. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Tür-

kiye ile komşu. Başkenti Tiflis. % 80 Gürcüler yaşıyor, geri kalanı Rus, 

Azeri, Ermeni, Abhaz, Lazlardan oluşmaktadır. Gürcistan’ın Ahıska 

şehri de eskiden önemli bir Türk şehriymiş. Gürcistan Parlamentosu 

2007 yılında aldığı kararla Rusya döneminde Ahıska’dan uzaklaştırı-

lan Ahıska Türklerinin tekrar Ahıska şehrine dönebileceklerini söy-

lemiştir.

6. Batum Botanik Parkı, dünyanın en büyük ve en zengin parkı.112 

Hektar; 5 bin tür bitki çeşidi mevcut.

7. Osmanlı’dan kalma Orta Camisi, Laz ustalarca yapılmış, içindeki süs-

lemeler türünün tek örneği.

8. Apsaros Kalesi, Ortodoks Meryemana Katedrali, Acara Devlet Etnog-

rafya Müzesi, Sanat Müzesi, Opera Tiyatro Binası, Akvaryum, Altın 

Post Anıtı.

9. Batum Teknik Üniversitesi var, Amerikalılar Amerikan Teknik Üniver-

sitesini kuruyorlar. Yeni yapılan kamu binaları çok görkemli. Eski do-

kuyu ve doğayı korurken yeni ve görkemli binalarla kenti süslemişler.

10. Sheraton Batumi Hotel ve gazinosu var. Batum’da 13 tane 5 yıldız-

lı otel var. Yeni 5 yıldızlı otellerin yapımı devam ediyor.  Türkiye’den 

kumar oynamak için Kıbrıs gibi Batum’a da çok geliyorlarmış.  Ayda 

7,5 milyon dolar kumara gidiyormuş.

11. Sekiz km. kumsala sahip. Denize her yerden girilebiliyor. Bütün kıyı 

halka açık. 
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12. Kentin ortasında da uzun havuzlar yer alıyor. Havuzlarda gece ışık 

oyunları yapılıyor.

13. Batum’un bir yanı deniz, üç yanı ormanlarla kaplı.

14. Batum gündüz kadar geceleri de yaşayan bir şehir.

15. Karadeniz’ in Laz Vegas’ı olarak anılıyor.

16. Batum’ da Çoruh Nehri Karadeniz’e dökülüyor.Batum Çoruh Nehri-

nin açtığı geniş deltada verimli ve düz topraklar üzerinde kurulmuş.

17. Batum’un çoğunluğu Ortodoks Hıristiyanlar. Ortodoks kiliseleri 

Yunanistan’a bağlı çalışıyor. Katolik Hıristiyanların sayısı çok az, bir 

tane kiliseleri var.

18. Batum 1564’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilip 

Osmanlı’ya bağlanmıştır. 1868’de elimizden çıkmıştır. Moskova an-

laşmasına göre, Rusya ve Türkiye’nin onayı olmadan Batum için Gür-

cistan tarafından statüsü değiştirilemez.

19. Gümrükten geçerken Gürcistan polisleri ve görevlileri Türkçe konu-

şuyor, nazik davranıyorlar, hoş geldiniz diyorlar. Abi, abla diye hitap 

ediyorlar.

20. Amerikalılar, Almanlar, İngilizler, Fransızlar Batum’a yatırım yapıyor-

lar. En çok yatırım yapanlar Türkler Batum halkının çoğu Türkiye’yi 

seviyorlar. Burada yaşayan Türklerin ve Müslümanların sayısı her ge-

çen gün artıyor.

 Batum Havaalanı Türkler tarafından işletilmektedir.

Türk bankaları da faaliyet gösteriyor. 25 bin Türk, 

Gürcü vatandaşlığına geçerek iş yapıyorlar.

TEMMUZ 2012  BATUM



138

SOFYA

1. Bulgaristan’ın başkenti.

2. Nüfusu 1,3 milyon.

3. Ankara, Bursa ile kardeş şehirler.

4. Alexandra Newskı Katedrali.(1877 -1878 Osmanlı Rus harbinde ölen 

Ruslar anısına yapılmıştır.)

5. Banyabaşı Camisi.

6. Karacami Müzesi.

7. Sofya – İstanbul arası 578 km.

8. Tiyatro binası.

9. Parlamento binası.

10. Bağımsızlık Yönetim Binası.

11. Bulgaristan’ın nüfusu 11 milyon.

12. Bulgaristan’ın bazı şehirleri: Varna, Filibe, Köstendil, Kırcaali, Burgaz, 

Plevne, Pazarcık, Ruscuk, Yukarı Cuma, Eski Cuma, Silistre. 

Sofya-Alexandra Newski Katedrali
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13. Bulgaristan’ın para birimi Leva.

14. Bulgaristan NATO ülkesi.

15. Bulgaristan AB ülkesi.

16. Bulgaristan Balkanlarda yer alan bir ülke.

17. Türkiye’den Bulgaristan’a Kapıkule gümrük kapısından giriliyor.

18. Bulgaristan’ın % 83 Bulgar, % 9 Türkler, % 5 Romenler yaşıyor.

19. Yeşil Pasaporta vize yok.

20. Bulgaristan hızlı bir özelleştirme çalışması yapıyor.

21. Plevne Marşı

 Tuna Nehri ‘’akmam’’ diyor,

 ‘’Etrafımı yıkmam‘’ diyor,

 Şanı büyük Osman Paşa,

 ‘’Plevne’den çıkmam ‘’ diyor…

 Olur mu böyle olur mu?

 Evlat babayı vurur mu?

 Sizi millet hainleri

 Bu dünya size kalır mı?

 Düşman Tuna’yı atladı,

 Karakolları yokladı.

 Osman Paşa’nın kolunda,

 Beş bin top birden patladı.

 Kılıcımı vurdum taşa,

 Taş yarıldı baştan başa

 Şanı büyük Osman Paşa

 Askerinle binler yaşa…      

     EKİM – 2012
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ÜSKÜP

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-ÜSKÜP
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1. Makedonya’nın başkenti Üsküp (Skopje)

2. Vardar Nehrinin iki yakasına kurulmuştur.

3. Nüfusu 750.000.

4. Üsküp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Vardar Nehri Üzerinde Allah’ın 

99 isminden esinlenerek 99 arşın (214m.) olarak yapılmıştır.

5. Üsküp Kalesi.

6. Mustafa Paşa Camisi, Yahya Kemal Koleji, Balkan Üniversitesi, Gazi 

İsa Bey Camii, Kurşunlu Han, Davut Paşa Hamamı.

7. Büyük İskender Anıtı.

8. Aristo Anıtı.

9. Zafer Anıtı.

10. Aziz Panteleimon Kilisesi, Haç ( Gece ışıklı, teleferikle çıkılıyor)

11. Makedonya Meydanı.

12. İstanbul, Manisa Üsküp’le kardeş şehirler.

13. Parlamento Binası.

14. Üsküp’te Makedon Türk sivil Toplum Teşkilatları Birliğine 61 sivil Top-

lum kuruluşu bağlı. Başkanı Tahsin İbrahim. İcra Başkanı Dr. Abdul-

mecid Nuredin.
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15. Makedonya Cumhuriyeti Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. 

Makedonya’nın nüfusu 4 milyon. Para birimi: Dinar, sembolü Aslan. 

2013 yılında AB’ne tam üye olması bekleniyor. 2009’u Türkiye Yılı 

ilan eden Makedonya’da yaklaşık 250 Türk Şirketi faaliyet gösteriyor. 

Koç Grubunun Ramstore Mağaza zincirleri var. Üsküp ve Ohri hava-

limanlarını TAV işletiyor. Makedonya otobanını ENKA yapıyor. Halk-

bankası var. Makedonya’da % 65 Makedon, %25 Arnavut, %5 Türk 

yaşıyor. Makedonya’nın yaklaşık % 35’i Müslüman.(Makedonya’nın 

% 20 Arnavut Müslüman.)

 Makedon Türk çocukları 5 lisan öğreniyorlar: Türkçe, Arnavutça, 

 Makedonca, İngilizce, Fransızca.

16. Makedonya’nın önemli şehirleri Manastır, Gostivar, Ohri, Kalkande-

len, Köprülü,…

17. Makedonya 1371’den 1913’e kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.

18. Makedonya geçimini tarım ve hayvancılıkla yapmaktadır. Tekstil, şa-

rapçılık, elma üretimi yaygın.

19. MANASTIR (BİTOLA): 100.000 Nüfusu, İshak Çelebi Camisi, Meh-

met Efendi Camisi, sekiz cami var. Osmanlı Döneminde 37 cami var-

mış. Osmanlı Askeri İdadı (Lisesi), Atatürk Müzesi, Hamidiye Cadde-

si, Dragor Nehri, Osmanlı Saat Kulesi, Manastırın simgesi Havuzu.

(Kızları çok yavuz.) Bulgarlar Manastırı işgallerinde 7 bin Yahudi’yi 

Almanlara teslim etmiş, Almanlar da hepsini yakıp öldürmüşler-

dir. 1896 -1898 yıllarında eğitim görmüş Mustafa Kemal Atatürk 

Manastır’da Askeri Lisesinde dersleri 420 üzerinden 420 tam not al-

mış. Askeri Lise son sınıfında Hıristiyan kızı Eleni Karinte’yi dayısının 

çiftliğine kaçırmıştır. Atatürk’ün ilk aşkı.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Okuduğu Askeri Lise-MANASTIR
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20. OHRİ: Yıldırım Beyazıt tarafından fethedilmiş. Ohri Gölünün kena-

rında kurulmuş. 55 bin nüfusu var. % 15 Müslüman, Ulubaba Camii, 

Halveti Tekke Camisi, Türk Koleji, Ohri Kalesi, Ayasofya Kilisesi, An-

tik Tiyatrosu. Ohri gölü 5 milyon yıllık bir göl, yedi yılda bir kendi-

ni yeniliyor. 21 çeşit balık türü yaşıyor gölde. Göl 200 metre derin-

likte. Göl suyu içilebiliyor. Ohri Gölü 1980’de UNESCO Dünya Miras 

Listesine almış.

OHRİ GÖLÜ
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21. KALKANDELEN ( TETOVA) : Harabati Tekkesi ( Bektaşi Tekkesi), Ar-

navut Alaca Camisi.150 bin nüfusu, % 75 Müslüman. Hacıbektaş Veli 

tek oğlu Toktamış’ı buraya irşat için göndermiştir. Bektaşilikte içki, 

cem etme diye bir şey yok. 12 İmam ve Hz. Ali var. Namazlarını kılı-

yorlar. Yeniçeriler ( Kapıkulları, Paralı Askerler) Bektaşi’dirler. Sayıla-

rı 20 bin asker, üç ayda bir maaş alırlar. Allah – Muhammed – Ali üç-

lüsü vardır. Alevilikte, Bektaşilikte Şamanizm’in rutielleri vardır. Bir 

nevi layt Müslümanlıktır.

Alaca Cmii - KALKANDELEN
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22. GOSTİVAR: 100 bin nüfuslu, Türklerin yoğun yaşadığı bir şehir. Ma-

kedonya Okulunun ismi değiştirilmiş, Mustafa Kemal Atatürk Okulu 

ismini almıştır. Yahya Kemal Koleji, Sanat Camisi. Genç Kalemler Der-

neği Kütüphane kurmuşlar.

23. Osmanlı Balkanlarda Hıristiyanlar için Kilise, Yahudiler için Havra 

inşa edip, onlara hediye etmiştir.

24. Makedonya’da 5 yıl vergi muafiyeti var, iş kuracaklara Devlet arsala-

rı bedava dağıtıyor.

25. Elveda Rumeli dizisi Manastır’da ve Ohri’de çekilmiş.

26. Makedonya’da Camisi olmayan bir Müslüman Köyüne minareli bir 

camii yaptırmaya karar verdik, 20 bin Euro’ya yapılabiliyor.

27. İstanbul –Üsküp arası sürekli sefer yapan dört otobüs şirketi var, 60 

Euro’ya götürüyor. 12 saat alıyor.

28. Tika, Yunus Emre Vakfı Türkiye’den Makedonya’ya yardım ediyorlar.

29. Cevahir Holding AVM yapıyor Üsküp’e. 

30. Üsküp  % 35 ‘i Müslüman.

31. Makedonya’da her Müslüman aile yıllık 20 Euro ödeyerek imamların 

maaşını karşılıyorlar. Makedonya İslam Birliği bu paraları topluyor.

     

     EKİM – 2012
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TİRAN
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1. Arnavutluk Cumhuriyetinin Başkenti.

2. Tiran nüfusu 1,5 milyon.

3. Ankara, Bursa kardeş şehirler.

4. İskender Bey Heykeli.

5. Etem Efendi Camisi.

6. Arnavutluk Türk İslam Vakfı, Kur’an Kursları ve Turgut Özal Koleji.

7. Arnavut Milli Müzesi.

8. Opera Binası.

9. Tiran’da binalarda Arnavutluk ve Amerika bayrakları asılı.

10. Osmanlı Saat Kulesi.

11. Dağların eteğinde kurulmuş modern bir şehir.

12. 5 yıldızlı oteller, uluslararası hastaneler.

13. Arnavutluk: 1912’de bağımsız olmuştur. 

	 •	Latin	Ülkesidir.

	 •	Latin	alfabesini	kullanıyor.

	 •	NATO	üyesi.

	 •	AB	girmeyi	bekliyor.

	 •	4	milyon	nüfusu.

	 •	Para	birimi	Lek.

14. Arnavutluk’ta % 80 Arnavut, % 10 Romen yaşıyor.

15. Arnavutluğun % 70 Müslümanlar, % 30 Hıristiyanlardan oluşuyor. 

Hıristiyanlar çoğunlukla Ortodoks.

16. Arnavutluğun 6 km. tüneli var.
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17. Arnavutluk 250 km. otoban yapmış, 250 km daha otoban yol 

Türkiye’den Enka Firmasına yaptırıyor. 

18. Enver Hoca döneminde Arnavutluk’ta 800 bin adet Mantar beton sı-

ğınma yerleri yapılmış.

19. Amerika’nın Arnavutluğa yardımları çok fazla, çok hızlı gelişiyor. Bal-

kanlarda Amerika’nın en iyi müttefiki Arnavutluk.

20. Arnavutlar tüm balkan ülkelerinde yaşıyorlar. Amerika’da, Rusya’da, 

Almanya’da,… dünyanın her yerine yayılmışlar.

21. Türkiye’de de yaklaşık 500 bin Arnavut yaşamaktadır.

22. Arnavutluktaki otomobillerin 2/3 Mercedes, taksilerin çoğunluğu 

Mercedes.

23. Arnavutluk şehirlerinden bazıları; Lezhe, Shkoder, Durres, Prenjas.

24. Arnavutlukta her şehirde minareli camiler mevcut, ezan dışarıya 

okunuyor.

25. Arnavutlukta petrol bulunmuş, kalkınması, zenginleşmesi hızlı ola-

cak denmektedir. 

EKİM – 2012  
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SELİMİYE

1. Selimiye Camisi Mimar Sinan’ın 80 yaşında ustalık döneminde yaptı-

ğı ‘’ En Mükemmel Eserim ‘’ dediği yapıtıdır.

2. 16. Yüzyılın en görkemli yapısıdır.

3. Edirne’de Sultan Yıldırım Beyazıt’ın sarayının yerine yapılmıştır.

4. Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu II. Selim, Selimiye Camini yaptırmıştır.

5. Peygamberimiz Hz. Muhammed’i rüyasında gören padişah II. Selim, 

peygamberin emri üzerine, onun rüyada işaret ettiği yere Selimiye 

Camini yaptırmıştır.

6. Selimiye Camisi 1569 yılında temeli atılmış ve inşaatı altı yıl sürmüş-

tür.

7. Selimiye Camisi, Osmanlı mimarisinin olduğu kadar kubbeli yapı 

geleneğinin de vardığı en son noktadır.
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8. Dünyada başka bir örneği bulunmayan bu kubbe sekiz sütun üze-

rine oturtulmuştur.

9. Kubbenin altında 2 m. yüksekliğinde 12 mermer sütuna oturtulmuş 

olan ‘’ müezzin mahfeli ‘’ vardır.

10. Müezzin Mahfelinin sol köşesinde mermer sütun üzerinde kabart-

ma ters bir lale motifi bulunmaktadır.

11. Kıble kısmını ve hünkâr mahfelini süsleyen İznik Çinileri yine zaman 

şaheseridir. Mimar Sinan nargileyle sesin akustiğini ayarlamıştır.

12. Caminin dört köşesinde 70,89 m. uzunluğunda üç şerefeli dört mi-

nare bulunmaktadır.

13. Minarelerden arka bölümdeki iki tanesi üç yolludur.

14. Evliya Çelebi minarelerdeki 12 şerefenin II. Selim’in 12. Padişah oldu-

ğuna işarettir diye söylemiştir.

15. İstanbul istikametinden Edirne’ye gelirken dört minare sanki iki mi-

nare gibi görünmektedir.

16. ‘’ Bu bir kul kapısı değil gökten inme ilahi bir mabettir ‘’ diye riva-

yet edilir.

17. Dışının estetiği ve güzelliği kadar içinin süslemeleri de insanı mane-

vi bir atmosfere sürükler.

18. Camide derin bir boşluk ve aydınlık bir mekân ile gelen kimseyi bü-

yüler.

19. Selimiye Camisinin 384 penceresi vardır.

20. Selimiye Camisi ve külliyesi, 29 Haziran 2011 tarihinde Birleşmiş Mil-

letler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO tarafından Dünya Mi-

rası Listesine alınmıştır. 

EKİM – 2012 
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SARAYBOSNA

Başçarşı - Saraybosna - BOSNA HERSEK
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1. Nüfusu 750 bin. Bosna Hersek Cumhuriyetinin Başkenti.

2. Saraybosna, Avrupa’nın en hızlı değişen şehri olarak tanımlanmıştır.

3. Saraybosna 4 mevsimin yaşandığı, yılın her zamanı ziyaretçileri olan bü-

yüleyici bir şehir. Eşsiz bir kafe kültürü olan eğlenceli ve canlı bir şehir.

4. Osmanlı çarşısı olan Başçarşı ve buranın şahdamarı Sebil. Eski 

Saraybosna’nın Başçarşı bölgesi 15. Yüzyıldan bu yana ticaret mer-

kezi olmuştur. Ferhadiye, Saraybosna tarihine yapacağınız bir yürü-

yüşü simgeler, aynı zamanda kafe ve mağazalarla doludur.

5. Gazi Hüsrev Bey Camii; Kanuni Sultan Süleyman’ın halasının oğlu, II 

Beyazıd’ın torunu olan Gazi Hüsrev Bey yaptırmıştır, türbesi de ca-

mii avlusunun içinde.

6. Gazi Hüsrev Bey camisinin avlusunda yer alan şadırvanın tavanın-

da yedi farklı tarzda: ‘’ Biz her şeyi sudan yarattık’’ ayeti yazmaktadır.

7. Morica Han; Eskiden kervansaray olarak kullanılıyormuş, şimdi cafe 

ve restoranlar bulunan turistik bir mekan.Meşhur Boşnak kahvesi-

ni içiyorsunuz.

8. Tünel Müzesi; Savaş boyunca Saraybosna’nın 500 bin kişilik nüfu-

sunun hayatını kurtaran tünel. Tünel 800 metre uzunluğunda yapıl-

mış.1,5 yıl hapis hayatı yaşayan Müslümanlara yiyecek, ilaç, silah bu 

tünelden sağlanmıştır. Pasaport kontrolüyle 3 milyon insan tünel-

den geçmiştir.

9. Saraybosna Tarih Müzesi, Alia İzzetbegoviç Müzesi, savaşta kullanı-

lan silahlar ve Alia İzzetbegoviç’in özel eşyaları sergileniyor. 19 Ekim 

2003’de vefat eden Alia İzzetbegoviç’i en son Amerika Başkanı Bill 

Clinton ve sonra Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hastane-

de ayrı ayrı ziyaret etmişler. Alia İzzetbegoviç Türkiye Başbakanına, 

 ‘’ Bosna halkını Müslüman Türk Milletine emanet ediyorum ‘’ demiştir.
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10. Latin Köprüsü; Miljacka Nehri üzerinde uzanır. Bu köprü bir sırp ta-

rafından Franz Ferdinand’ın ( Avusturya Arşidükü) öldürüldüğü yer-

dir. Bu olay 1. Dünya Savaşını başlatmıştır.

11. Beyaz Burç olarak bilinen eski Türk Kalesi. Sonsuz Ateş Anıtı. Ulusal 

Müze. Aziz Ante Fransisken Manastırı ve Kilisesi. Saint Anthony Kili-

sesi. Sırp Ortodoks Katedrali. Ashkenazi Sinagog.   

12. Vrelo Bosne Parkı; Kuğuların zarafetiyle birleşmiş huzur verici bir 

doğa parkuru, Bosna Nehir Pınarları.

13. Uluslar arası Folklor Festivali, Saraybosna Film Festivali,  Teatar Festi-

vali, Cas Festivali yapılmaktadır.

Aliya İZZETBEGOVİÇ’in Kabri - Saraybosna-BOSNA HERSEK
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14. Saraybosna’nın %80 ’i Müslüman. Katolikler % 11 ve Ortodoks % 9 

daha az sayıda. Yahudiler minik bir grup oluşturuyor. Her geçen za-

man diliminde Müslümanların sayısı daha da artıyor, Hıristiyanlar 

göç ediyorlar.

15. Alperenler (Blagay) Tekkesi : Burına Nehrinin çıkış noktasında ku-

rulmuştur. Nakşi, Halveti, Kadiri, Rafii olan Sünni Akıncı Dervişleri-

nin yaşadığı yer. Osmanlı Balkanları fethetmeden bu akıncı der-

vişler Balkanlara gelmişlerdir. Balkanları irşat etmişlerdir. Ahmet 

Yesevi’nin öğrencisi Sarı Saltuk’un kabri Alperenler Tekkesindedir. 

Sarı Saltuk Balkanlarda Müslümanlığın temelini atmıştır, yedi farklı 

yerde mezarı vardır. Dimotoka’da Kızıl Sultan Dergâhını kurmuştur.
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16. MOSTAR

1. Hersek’ in merkezi.

2. Nüfusu 120.000

3. 427 yıldır ayakta kalmayı başaran Mostar Köprüsü.

4. Neretva Nehri üzerinde 24 m. Yüksekte,30 m. Uzunluğunda, 4 

m. genişliğindeki Mostar Köprüsü’nü Mimar Sinan ‘ın öğrenci-

si Mimar Hayrettin yapmıştır.

5. Köprüye hilal şekli vermiştir.

6. Köprü bembeyaz mermerlerle döşenmiştir.

7. Mostar Köprüsü Allah’ın 99 ismini çağrıştırmak için 99 basa-

maktan yapılmıştır.

8. 1192’de Bosnalı Sırplar tarafından bombalanan köprü, 1993’de 

Hırvat tanklarının köprüye saldırmasıyla tamamen yıkılmıştır.

9. İç savaştan sonra İngilizler bu tarihi köprünün yerine demir 

köprü inşa etmişlerdir.

10. Sonradan tüm dünya ülkeleri yardım ederek orijinal yapısına 

uygun Türk firması tarafından tekrar yapılmıştır.

11. 2005 yılında Mostar Köprüsü UNESCO tarafından Dünya Miras 

Listesine alınmıştır.

12. Mostar Köprüsü Hırvat ve Müslüman kısmını birbirine bağla-

yarak bu tarihe kadar hoşgörü ve kültürel farklılıkların sembo-

lü olmuştur.

13. Müslümanlar Mostar Köprüsünün doğusunda, Hırvatlar batı-

sında yaşıyorlar.

14. Kayseri, İzmir, Antalya Mostar Şehriyle kardeş şehirlerdir.

15. Mostar’da Mehmet Paşa Camii, Karacabey Camii var.
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Mostar Köprüsü - BOSNA HERSEK
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17. BOSNA HERSEK

1. Nüfusu 5 milyon.

2. Boşnak % 48, Sırp %37, Hırvat % 14 yaşıyor.

3. Ülke yönetim açısından Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp 

Cumhuriyeti devletçiklerine bölünmüş durumdadır.

4. Denize kıyısı yok.

5. Para birimi Bam.

6. 1463 yılında Osmanlı himayesine geçerek Müslümanlığı be-

nimsemişlerdir.

7. Boşnak Böreği; Peynirli, kıymalı, ıspanaklı, patatesli yapılıyor.

8. Olimpik Dağlar; kış sezonunda kayak yapılıyor. Dünya kış olim-

piyatları yapılmış.

9. Savaşta şehit olan Müslüman Boşnakların mezarları 

Saraybosna’da, Mostar’da şehrin içerisinde yer almaktadır.

10. Saraybosna’da iki özel Üniversite vardır. Burch Universty, Sa-

rajev University.

 2200 Euro yıllık Ekonomi,  öğretmenlik eğitim ücreti.

 3200 Euro yıllık Mühendislik eğitim ücreti.

 1800 Euro yıllık yurt, yemek ücreti.

     EKİM - 2012 
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GÜMÜLCİNE
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1. Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesinde Rodopi ilinin merkezidir.

2. Yunanca’ daki ismi Komotini’ dir.

3. Türk nüfusu Yunanlılardan daha fazladır.

4. Gümülcine ve Dedeağaç’a İstanbul’dan otomobille 4 saatte ulaşı-

yorsunuz.

5. Batı Trakya’da Gümülcine (Komotini), İskeçe (Ksanthi) ve Dedeağaç 

(Aleksandropolis)olmak üzere üç şehir yer almaktadır.

6. Yunanistan’ın dokuz coğrafi bölgelerinden biri olan Batı Trakya do-

ğuda Meriç Nehri ile Türkiye’den ayrılır.

7. Batı Trakya Mesta – Karasu Nehri ile Makedonya’dan ayrılmıştır. 

8. Batı Trakya kuzeyde Rodop dağları ile Bulgaristan’dan ayrılmıştır.

9. Batı Trakya güneyde Ege Denizi ile çevrili bulunmaktadır.

10. Doğu Trakya, bugünkü Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki arazisini teş-

kil etmektedir.

11. Batı Trakya bugün tamamen Yunanistan’ın idaresinde bulunan böl-

gedir.

12. Batı Trakya’da yaşayan Müslüman Türk azınlık geçimini tarım ve hay-

vancılıkla sağlamaktadır.

13. Batı Trakya’da köylerde yaşayan nüfusun tamamına yakını geçimini 

tütün üretiminden sağlamaktadır.

14. Batı Trakya’da yaklaşık 400 bin kişi yaşamaktadır. Bunun 150 bini 

Türk.

15. Batı Trakya’da 190 ilkokul, 2 lise var, Yunanca ve Türkçe dersler öğre-

tiliyor.2 İmam hatip Lisesi var,  1’i Gümülcine’ de, 1’i İskece’de.

16. Batı Trakya Türklerinin Üniversite’ye girme kontenjanı binde 5’dir.
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17. Gümülcine Nüfusu 110 bin, yaklaşık 60 bin Türk yaşıyor.  % 53 Türk, 

%47 Rum yaşıyor.    

18. İskeçe’nin nüfusu 100 bin yaklaşık 40 bin Türk yaşıyor.

19. Dedeağaç’ta yaklaşık 15 bin Türk yaşıyor.

20. Batı Trakya’da faal 310 cami var. Bu camilerin 190’ı Gümülcine’de, 

100’ü İskeçe’de.

21. İbrahim Şerif Batı Trakya’nın seçilmiş müftüsü. Türkiye’de İstanbul’da 

İlahiyat Fakültesini bitirmiş.

22. Gümülcine’de Osmanlı’dan kalma Kalesi, Eski Camii, Kılıç Anıtı.

23. İskeçe Batı Trakya’daki ikinci büyük Türk Şehridir.

24. Batı Trakya’daki Türkler toprağın % 30 ‘una sahipler.

25. Yunanistan da dükkânlar 08,30 -14,30 arası açık. Yunanlılar çok tem-

bel bir millet, az çalışıyorlar.

26. Balkan savaşlarında Balkanlarda 600 bin Türk Müslüman katledilmiş 

şehit edilmiş, 600 bin kişide Türkiye’ye göç ettirilmiştir.1953- 1961 

arası Yugoslavya’dan 880 bin kişi Türkiye’ye göç etmiştir. Balkanlar 

10 günde kaybedilmiş, Selanik bir kurşun atmadan teslim edilmiş.

27. Türkiye’de Balkanlardan göç etmiş nüfus şu anda 20 milyon kişi ola-

rak Türkiye’de yaşıyor.

28. 1912’de, Batı Trakya elimizden çıkıyor.1912’de Balkanların % 75’i 

Müslüman.

29. 1913’de Batı Trakya’da Bağımsız Türk Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. 

2,5 ay yaşayabiliyor, Osmanlı Devleti engelliyor.
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30. Mübadele’de 800 bin Müslüman Türk Yunanistan’dan Anadolu’ya 

göç ettirilmişti, 2 milyon Rum’da Anadolu’dan Yunanistan’a göç 

ettirilmiştir. Yine anlaşmayla Patrikhane etrafında 80 bin Rum 

İstanbul’da kalacaktır.108 bin Türk’de Batı Trakya’da kalacaktır.

31. Balkan  = Kırık arazi, kırık dağ demektir.

32. İslam; İnançta, ritüellerde, hukuk sisteminde insancıl olması nede-

niyle Balkanlar Müslüman olmuştur. 

33. Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda kurulmuştur.

34. Padişah Mehmet Çelebi Osmanlı’yı Balkanlarda tekrar kurmuştur, 

torunu Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethetmiştir.

35. Osmanlı Padişahları Kur’an-ı Kerim Nisa Süresi 59 ayete dayanarak 

Balkanlarda yasa koyuculuk yapmıştır. Nisa 59 ayet: Ey iman eden-

ler! Allah’a itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan ulu’l 

emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştü-

ğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, 

onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından 

daha güzeldir. ( Allah ve Resulüne arz etmekten maksat, meselelerin 

Kur’an ve sünnete göre çözüme kavuşturulmasıdır.)

36. Osmanlı’nın bir Avrupa İmparatorluğu olmasının altında yatan ne-

denlerin başında Balkanları 500 yıldan fazla elinde tutması ve ba-

şarıyla yönetmesi gelir. Balkan şehirlerine Anadolu’nun çeşitli yerle-

rinden Türkmenler yerleştirilmiştir. Balkanlar, Osmanlı İmparatorlu-

ğunun Rumeli – i Şahanesiydi. Yüzyıllar boyunca Türklerin ve Müslü-

manların her milletten Hıristiyanların, Yahudilerin yan yana yaşadı-

ğı bir halklar tapınağıydı.
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37. Rumeli: Osmanlı İmparatorluğunun Balkanlardaki topraklarına veri-

len addır. Rumeli’deki Osmanlı Kentleri Hıristiyan, Yahudi ve Müslü-

man toplumların bir arada barış içinde yaşadığı yerler olmuştur. Or-

han Gazi ile başlayan 500 yıllık yönetimde Balkan halklarının % 40’ a 

yakınının İslam inancını benimsediği görülür. Hatta Bosna Hersek ve 

Arnavutluk gibi bölgelerde % 60 ‘lara kadar yükselir.

38. 93 Harbinden ( 1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı), Balkan Savaşları’nın 

sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu Balkanlardaki topraklarının 

tamamını kaybetmiştir. Selanik, Manastır, Üsküp, Saraybosna, İş 

Kodra, Varna, Yanya, Kavala, Ohri şehirleri elimizden çıkmıştır. Batı 

Trakya gibi, Güney Bulgaristan gibi yerlerin çoğunluğu Müslüman 

olan nüfusunun, bir anda İmparatorluğun dışında kalması yani bu 

anavatan kaybı diye yorumlanıyor.

39. Balkan ittifakının Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın 

asker sayısı 1 milyonu buluyordu, dağınık durumdaki Osmanlı Ordu-

sunun mevcudu ise 350 bindi. 1912 Balkan Savaşında Türk ve Müs-

lümanlara uygulanan soykırımdır. Adriyatik Denizi’nden Edirne’ye 

kadar 170 bin km2 toprak kaybetmiştir Osmanlı İmparatorluğu. 

Selanik’i, 22 bin Osmanlı askeri tek kurşun atmadan teslim etmiş ve 

Yunan Ordusu Selanik’i almıştır.   
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40. AKINCILAR:  

 Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

 Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

 Ak Tolgalı Beylerbeyi  haykırdı ‘’ ilerle’’

 Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

 Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan

 Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

 Bir gün yine doludizgin atlarımızla

 Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

 Cennette bu gün gülleri açmış görürüzde

 Hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde

 Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

 Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

Yahya Kemal BEYATLI 

EKİM - 2012
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KAVALA
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1. Kavala’lı Mehmet Ali Paşa’nın memleketi.

2. İstanbul Kavala arası 460 km.

3. Kavala’nın nüfusu 140 bin.

4. İzmir’e, Selanik’e benzeyen bir şehir.

5. İstanbul’dakinin benzeri Su Kemeri var.

6. Ege Denizi kıyısında kurulmuş bir sahil kentidir.

7. Osmanlı Kalesi.

8. Osmanlı Camisi. 

9. Müzikevi.

10. Kavala’lı Mehmet Ali Paşa Heykeli.

11. Kavala’lı Mehmet Ali Paşa Sarayı.

12. Gece hayatı hızlı. İstanbul’dan Kavala’ya tatile gelenler çok.

13. Kavala’da Türklerin çoğu kimliklerini kaybetmiş, çoğu da Hıristiyan-

laşmış.

14. Kavala Yunanistan’ın doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde kurul-

muş bir şehri.

15. Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı Su Kemeri Kavala’nın gelişme-

sine katkıda bulunmuştur.

16. Kavala Ege’nin suskun kentidir.

17. Kavala kurabiyeleri çok meşhurdur.

18. Turistik çok güzel bir şehir.

19. Kavala’da camiiyi kiliseye çevirmişler.

20. Osmanlı döneminde Karaman’dan gelen Türkler Kavala’ya yerleşti-

rilmiş.

       

EKİM – 2012 
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SIRBİSTAN
1. Nüfusu 7 milyon.

2. Başkenti Belgrad. Belgrad’ın nüfusu 1,7 milyon.

3. Belgrad Tuna ve Sava Nehirlerinin kesişme noktasında.

4. Belgrad’da Despot Stefan Kalesi, Kalemegdan, Eski Saray, Prens Mi-

hailo Heykeli, Aziz Sava Katedrali, Sırbistan Bilim ve Sanat Akademi-

si, Ulusal Meclis Binası.

Dirina Köprüsü - Vişegrad Sırp Cumhuriyeti-BOSNA HERSEK
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5. Sırbistan’ın bazı şehirleri; Belgrad, Niş, Leskofça, Valjeva, Alacahisar, 

Ujiçe, Novisad, Böğürdelen, Yenipazar.

6. Sırbistan’ın % 82 Sırp, % 18 Macar, Boşnak, Roman, Hırvat, Make-

don, Karadağlı.

7. Sırbistan’da tarım ve hayvancılık çok gelişmiş.

8. Sırbistan dışarıya elektrik satıyor.

9. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, üç Osmanlı Padişahına sadrazam-

lık yapmıştır,(Kanuni Sultan Süleyman, II.Selim , III. Murat) memle-

keti Sırbistan’dır.

10. Sokullu Mehmet Paşa’nın Drina Nehri üzerine Mimar Sinan’a yaptır-

dığı Drina Köprüsü (Bosna Hersek Cumhuriyeti içinde ‘’ Sırp Cumhu-

riyeti’nde” ) yer alıyor.

11. Sırbistan’da Sokoloviç Köyü Sokullu Mehmet Paşa’nın köyüdür.

12. Sokullu Mehmet Paşa’nın kardeşi de Sırbistan’da o dönemde papazmış.

13. Güneydoğu Avrupa’da yer alan bir balkan ülkesidir.

14. 420 yıl Osmanlı toprağı olarak kalmıştır.

15. Sırbistan’ın  Adriyatik Denizine kıyısı yoktur.

16. Sırbistan beş bölgeden oluşmaktadır. Belgrad, Voyvadina, Şumadi-

ya ve Batı Sırbistan, Güney ve Doğu Sırbistan, Kosova ve Metohiya 

özerk Bölgesi.

17. Para birimi Sırp Dinarı.

18. Sırpların büyük çoğunluğu Ortodoks Kilisesine bağlıdır.

19. Sancak bölgesinde yaşayanların çoğunluğu Türk asıllı ve Boşnak 

Müslümanlardır.

20. Sırbistan’a göre Kosova Cumhuriyeti Sırbistan ülkesinin bir parçası-

dır, deseler de bugün Kosova bağımsız bir devlettir.

EKİM – 2012 
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KARADAĞ

1. Yaklaşık 1 milyon nüfuslu küçük bir Balkan ülkesi.

2. Başkenti Podgorica.

3. Şehirlerinden bazıları Niksic, Herceg Novi, Berane, Çetine, Tivat, 

Dobrota , Budva.

4. Adriyatik Denizine kıyısı var.

KARADAĞ
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5. Karadağ anayasasında demokratik, refah ve çevreci bir ülke olarak 

tanımlanıyor.

6. Para birimi Euro.

7. Karadağlılar % 62, Arnavutlar % 17 yaşıyorlar.

8. Turizmde en hızlı büyüyen ülke.

9. NATO ve AB üyelik görüşmelerini sürdürüyor.

10. Dünyanın en yeni bağımsız devletlerinden birisidir.

11. Fatih Sultan Mehmed zamanında Karadağ Osmanlı hakimiyetine 

girmiştir.

12. Fatih Sultan Mehmed Karadağ bir nevi özerklik statüsü vermiştir. 

1878 yılında Osmanlı’dan ayrılmıştır. 

13. Türkiye’ de yaşayan Boşnakların önemli bir bölümü 1910’lu yıllarda 

Karadağ’dan gelmiştir.

14. Karadağ’da Müslüman Arnavutlar yaşıyorlar.

15. Karadağ’da Ortodoks Hıristiyanlar çoğunlukta, Katolik Hıristiyanlar 

daha çok sahil kentlerinde yaşıyorlar.

16. % 80 dağlık bir ülke, Alp dağlarının devamı.

17. İşkodra Gölü.

18. Karadağ geliri turizm, tarım ve hayvancılıktan sağlıyor.

19. Karadağ’da özelleştirmeler hızlı bir şekilde yapılıyor.

20. 2 minareli camileri, kale, kanlı kule.

EKİM – 2012 
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KARADAĞ
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DUBROVNİK

Dubrovnik - HIRVATİSTAN
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1. Adriyatik Denizinin İncisi olarak anılmaktadır. Dalmaçya kıyılarında 

tarihi bir Liman şehri.

2. Deniz, güneş ve büyüleyici kültürü turizm dünyasında meşale gibi 

yanıyor. Bacasız sanayi, para basıyor. 2011 yılında Türkiye’den 400 

bin kişi Dubrovnik’ i ziyaret etmiş.

3. Yeryüzündeki cennet. Dubrovnik hep Aristokrat bir Cumhuriyet ol-

muştur. Gotik yapıları, sütunlu geçitleri, Rönesans döneminden kal-

ma meydanlarıyla Dubrovnik, Venedik’i çağrıştırıyor.

4. Nüfusunun % 90’ı Hırvat.

5. İhtişamlı surları Avrupa’nın en iyisi kabul edilmektedir.

6. Surları UNESCO Dünya Mirası Listesine almıştır.

7. Stradun, eski şehrin ana caddesi. Avrupa’nın en eski eczanesi bura-

dadır.(En eski Eczane bugün müzeye dönüştürülmüştür.)

8. Onofiro’nun büyük Çeşmesi. Eski çağda Tifo, Kolera gibi hastalığa 

yakalananlar bu çeşmede yıkanıp 21 gün karantinaya tabi tutulu-

yorlarmış.

9. Aziz Blaise Dubrovnik’in koruyucu Azizi.

10. Aziz Domnius Katedrali, Yükseliş Katedrali.

11. Aziz Francis Manastırı, Aziz Kurtarıcı Kilisesi.

12. Marin Drzic Tiyatrosu.  

13. Karnavallar, film festivalleri, yaz festivalleri yapılmaktadır.

14. Srd Dağı, Korcula, Cavtat, Mijet, Elafiti Adaları, Lokrum Adası.

15. Sinagog ve Yahudi Müzesi.



174

16. Pupe Etnografya Müzesi, Denizcilik Müzesi.

17. Marco Polo’nun Evi.

18. Pila Kapısı.

19. Hırvatistan nüfusu 4,5 milyon.

20. Hırvatistan Başkenti Zagreb, nüfusu 800 bin.

21. Para birimi Kuna.

22. Plitvice Gölleri UNESCO Dünya Mirası Listesine girmiştir.

23. Hırvatistan şehirlerinden bazıları; Split, Rijeka, Osijek, Pula, Dubrov-

nik, Zodar.

24. Kravat takma geleneği Hırvatistan’da ilk başlamıştır.

25. Hırvatistan NATO ülkesi.

 AB’ne girmek üzereler.

 Dünya’da 18. turistik ülke konumunda.   

        

EKİM - 2012
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Karantina Çeşmesi - DUBROVNİK
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RAHMAN’IN KULLARI
1. Yeryüzünde vakar ile yürüyen kimselerdir.
2. Yeryüzünde tevazu ile yürüyen kimselerdir.
3. Cahiller onlara laf attıklarında ‘’ selam ‘’ der geçerler.
4. Onlar, Rablerine ‘’ Secde Ederek ‘’ geceleyenlerdir.
5. Onlar, Rablerine ‘’ Kıyamda Durarak ‘’ geceleyenlerdir.
6. Ey Rabbimiz. Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun 

azabı sürekli bir helak’ tır.
7. Şüphesiz cehennem, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası.
8. Onlar, harcadıklarında israf etmezler.
9. Onlar, harcadıklarında cimrilik etmezler.
10. Onların harcamaları, israf cimrilik arası dengeli bir harcamadır.
11. Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmezler.
12. Haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar.
13. Zina etmeyen kimselerdir.
14. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
15. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak ora-

da ebedi kalır.
16. Ancak tövbe edip de inananlar başka.
17. Salih amel işleyenler başka.
18. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.
19. Allah çok bağışlayandır.
20. Allah çok merhamet edendir.
21. Onlar, yalana şahitlik etmezler.
22. Faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile ge-

çip gidenlerdir.
23. Onlar, ‘’ Ey Rabbimiz. Eşlerimiz ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl 

ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle ‘’ diyenlerdendir.
24. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla 

mükâfatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılana-
caklardır.

25. Deki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin.  
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ALLAH’IN GÜZEL İSİMLERİ

1. Rahman 34. Güçlü 67. Kerem sahibi
2. Rahim 35. Metin 68. Gözetleyici
3. Melik 36. Dost 69. Duayı kabul eden
4. Hamid 37. Öldüren 70. Hikmet sahibi

5. Zahir 38. Kudretli 71. Kullarını seven
6. Aziz 39. Muhtedir 72. Övgüye layık
7. Kahhar 40. Tek 73. Amelleri sayan
8. Latif 41. İlk 74. Başlatan
9. Gani 42. Son 75. Tekrarlayan

10. Adil 43. Zahir 76. Ayakta tutan
11. Şahit 44. Batın 77. Herşeyi elde eden

12. Şehit 45. Aşkın 78. Kimseye muhtaç olmayan
13. Temiz 46. İyi 79. Öne alan
14. Selam 47. Yardımcı 80. Sona bırakan 

15. Hıfzeden 48. Merhametli 81. Tövbeyi kabul eden
16. Büyük 49. Adaletli 82. İntikam alan
17. Yaratıcı 50. Toplayıcı 83. Mülkün sahibi

18. Bilen 51. Zengin 84. Celal sahibi

19. Genişleten 52. Nur 85. İkram sahibi

20. Alçaltan 53. Eşsiz 86. Zengin edici

21. Kaldıran 54. Baki 87. Men edici
22. İşiten 55. Mirasçı 88. Zarar edici
23. Gören 56. Sabırlı 89. Fayda verici
24. Hakem 57. Emniyet veren 90. Hidayet edici
25. Haberdar 58. Şekil veren 91. Doğru yolu gösteren
26. Affedici 59. İhsan eden 92. Her türlü eksikliklerden uzak

27. Yüce 60. Kapıları açan 93. Zorluk kapılarını açan 
28. Ulu 61. Şeref veren 94. Mahşere toplayan
29. Geniş 62. Hür eden 95. Günahları silen

30. Şerefli 63. Yumuşak davranan 96. Şifa sağlayan
31. Dirilten 64. Şükrü kabul eden 97. Bolluk veren

32. Hak 65. İmdad eden 98. Esenlik veren
33. Vekil 66. Hesaba çeken 99. İzzet veren

100.
O, kendisinden başka ilah olma-
yan  Allah’tır.
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ALLAH  VARDAN  VARDIR

1. İnsanın dünyaya gelmesi, dünyada kalması elinde değildir, bu Allah’ın 

varlığıdır.

2. İnsanın dünyaya Allah’ın halifesi olarak gelmesi, sorumlukları olması 

Allah’ın varlığıdır.

3. İnsana Allah’ın ruhundan üflenmesi, insan dünyada öldüğünde ruhun 

tekrar Allah’a dönmesi Allah’ın varlığıdır.

4. Kâinatın yaratılması, evrende hiçbir şeyin tesadüfe dayalı olmaması 

Allah’ın varlığıdır.

5. Allah’ın kâinatta yarattığı her şeyin, insanın çalışmasıyla keşfedilmesi 

Allah’ın varlığıdır.

6. İnsanın biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlık olarak mucize yaratılması 

Allah’ın varlığıdır.

7. Kâinattaki tüm yaratılanların en üstünü, en şereflisi olan insanın varlığı, 

Allah’ın varlığıdır.

8. İnsanın aklı, davranışları, duygusu, düşüncesi, bilgisi, üretme yeteneği 

mükemmel yaratılması Allah’ın varlığıdır.

9. İnsan beyni, akıl olarak bilgileri işler, daha önce olmayan yeni ürünler, 

icatlar, keşifler gerçekleştirmesi Allah’ın varlığıdır.

10. Hiçbir insan başka bir insana benzemez. Her bir yüz, farklı ten ve sima-

sıyla ayrılır. Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır.

11. Parmak uçlarımız, damar izlerimiz, göz irislerimiz her insanda farklı yara-

tılmıştır. Birbirlerine benzemez.

12. Allah her yarattığı insana irade vermiştir. İradesini iyi insan olarak kulla-

nan mükâfatlandırılmıştır. Allah’ın yardımını görmüştür.

13. Güneşin doğması, batması Allah’ın varlığıdır.

14. Yağmurun yağması, şimşeklerin çakması Allah’ın varlığıdır.
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15. Suyun kaynaması, buharlaşması, donması Allah’ın varlığıdır.

16. İlkbaharda çiçeklerin açması, bitkilerin yeşermesi Allah’ın varlığıdır.

17. Samanyolu Galaksisinin patlamasıyla, Güneş Sisteminin var olması 

Allah’ın varlığıdır.

18. Atomun büyük patlaması (big bang) galaksilerin oluşması Allah’ın var-

lığıdır.

19. Binlerce yıldızdan oluşan, milyonlarca galaksilerin oluşması Allah’ın var-

lığıdır.

20. Allah gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır.

21. Allah Arş’a istiva etmiştir.

22. Geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürünüp örten Allah’ın 

varlığıdır. 

23. Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır.

24. Yaratmak sadece Allah’a mahsustur.

25. Depremlerin, tsunamilerin, hortumların, sellerin, … olması 

 Allah’ın varlığıdır.

26. Yer ve gökleri yaratan Allah hakkında şüphe mi ediyorsunuz?

27. Hastalanmamız, ölümcül hastalıklara yakalanmamız Allah’ın varlığıdır.

28.  Sevdiklerimizin ölmesi Allah’ın varlığıdır.

29. Çaresiz, yalnız kalmamız Allah’ın varlığıdır.

30. Malın, mülkün, makamların sahibinin kendimiz olduğunu sanmamız, bir 

gün gelip hepsini kaybetmemiz Allah’ın varlığıdır.

31. Dünyanın ekseninde ve güneş etrafında dönmesi Allah’ın varlığıdır.

32. Güneşin bitmeyen enerjisini veren Allah’tır.

33. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri bir mizanda (ölçüde) yaratmıştır.

34. Her canlının, her varlığın bağlı olduğu yasalarının olması Allah’ın varlı-

ğıdır.
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35. Balıkların denizde yaşayabilmesi için solungaç solunumu ile oksijen al-

ması Allah’ın varlığıdır.

36. Sinekler pisliklere konarken, arılar çiçeklere konup bal üretmeleri 

Allah’ın varlığıdır.

37. Fillere otla beslenmeyi, aslanlara etle beslenmeyi öğreten Allah’tır.

38. Kâinatta kuralsız, ilkesiz hiçbir eylem yoktur.

39. Yeryüzünde oksijen, su yaratılmasaydı hayat gerçekleşemezdi, insan ya-

şayamazdı.

40. Ay’ı Dünya’nın, Dünya’yı Güneş’in, Güneş’i Samanyolu Galaksisinin mer-

kezi etrafında döndüren Allah, sonsuz ve sınırsız bir bilgi ve kudret sa-

hibidir.

41. Atom’da elektronlar çekirdeğin etrafında sürekli dönmektedir.

42. Kâbe’nin etrafında inanan insanlar sürekli dönmektedirler.

43.  Kâinatta her varlık bir amaç için yaratılmıştır.

44. Vücudumuzdaki organların görevlerini yapması. Beyin , kalp, Akciğer, 

Karaciğer, Böbrekler,.. muhteşem çalışmaları. Bu planlama, tasarlama ve 

görevleri kendi seçimleri değildir, ne de insan iradesiyle yapılmaktadır.

45. Uykumuzun bir dinlenme, tekrar yapılanma ve dirilme olması da Allah’ın 

varlığıdır.

46. Dünyadaki her canlının değişim ve dönüşüm içinde olması Allah’ın var-

lığıdır.

47. Aynı anda insanlar doğmakta ve ölmektedir bu Allah’ın varlığıdır.

48. Rüzgâra bulutu, buluta suyu taşıyan Allah’ın varlığıdır.

49. Bir bulut kaç milyon ton, kaç milyar ton su taşımaktadır. 

50. Atmosferi hayat kaynağı yapan Allah’tır. Dünyayı saran şeffaf zar Atmos-

fer bir zırhtır. Azot ( %78), Oksijen (%21), Hidrojen ve diğer gazlar (%1). 

İnsanlar oksijen soluyarak yaşarlar. Atmosferde bu oksijenin olması, Ak-

ciğerlerimizin ona göre çalışması Allah’ın varlığıdır.   
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TAPINAK ÖĞRETİLERİ
1. Yalan söylemeyeceksin.

2. Öldürmeyeceksin.

3. Ahlaklı olacaksın.

4. Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih edeceksin.

5. Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık unutmak olsun.

6. Bağışla ve unut.

7. Gürültü ve patırtının ortasında sükûnetle dolaş.

8. Sessizliğin içinde huzur bulunduğunu unutma.

9. Başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe herkesle dost olmaya çalış.

10. İçten ol.

11. Telaşsız ol.

12. Kısa, açık ve seçik konuş.

13. İşinle ne kadar küçük olursa olsun ilgilen.

14. Hayatta tek dayanağın senin işindir.

15. Seveceğin bir işi seçersen yaşamında bir an bile yorulmazsın.

16. İşini öyle sevki, başarıların bedenini ve yüreğini güçlendirsin.

17. Verdiklerinle de yepyeni hayatlar başlatmış olabilesin.

18. Yapamayacağın şeylerin, yapabileceklerini engellemesine izin verme.

19. Bazı idealler o kadar değerlidir ki o yolda mağlup olmak bile zafer sayılır.

20. Ahlaksız bir kazancın vicdan azabı bir ömür boyu sürer.

21. Sana verilmeyene el uzatmayacaksın.

22. Karşılıksız aşka kendini kaptırmayacaksın.

23. İçkiyi ölçüsünde içeceksin.

24. Kaybetmenin acısı bir an olur sonra geçer.

25. Bu dünyada bırakabileceğin en büyük miras ise dürüstlüktür.
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PEYGAMBERİMİZİN İSİMLERİ
1. Muhammed :Övülmüş

2. Mustafa :Seçilmiş

3. Müşteba : Tercih edilmiş

4. Murteza : Kendisinden hoşnut olunan

5. Mahmud : Çok methedilen

6. Mubeşşir : Müjdeci

7. Muhted : Doğru üzere bulunan

8. Mursel : Peygamber olarak gönderilen

9. Mehdi : Doğruya götüren 

10. Mezkur  : Adı önceki kitaplarda geçen

11. Musaddık : Tasdik eden

12. Muzaffer : Zafer kazanan

13. Muti  : İtaat eden

14. Munib : Allah’a boyun eğen

15. Mutahhar : Temizlenmiş

16. Mutavassıt : Orta yolda giden

17. Muşeffa : Şefaat hakkı olan 

18. Muhallil : Helal kılan

19. Mualla : Şerefli,  üstün

20. Muzekka : Nefsini temizlemiş olan

21. Müşfik : Şefkatli , acıyan

22. Muhsin  : İyilik yapan

23. Mutemmim : Eksik olanı tamamlayan

24. Muzzemmil : Örtüsüne bürünüp gece uyuyan

25. Muddessir : Örtüsüne bürünüp gündüz uyuyan
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26. Ahmet : Allah’ı çok öven

27. Adil   : Adaletli

28. Alim  : Bilgili

29. Aziz  : Güçlü, kuvvetli 

30. Amir  : İdare eden

31. Hamid : Allah’ı öven

32. Kasım : Paylaştıran

33. Hatem : Peygamberlerin sonuncusu

34. Dai  : Hakka çağıran

35. Siraç   : Karanlığı aydınlatan

36. Munir : Işık saçan

37. Nezir  : Uyarıcı

38. Resül  : Elçi

39. Nebi  : Peygamber

40. Halil  : İyi arkadaş

41. Habib : Sevilen

42. Tabib : Tedavi eden

43. Burhan : Doğruyu gösteren

44. Nasır  : Yardımcı

45. Kaim  : Bıkmayan

46. Hafız  : Koruyucu

47. Şahid : Şahitlik eden

48. Halim : Yumuşak huylu

49. Safi   : Temiz

50. Huccet : Doğrunun göstergesi
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51. Beyan  : Hakkı açıklayan

52. Vaiz  : Nasihat eden

53. Sadık : Doğru sözlü güvenilir

54. Haris  : Gayretli

55. Rauf   : Acıyan

56. Rahim : Merhametli

57. Cevad : Çevik

58. Gani   : Gönlü zengin

59. Fettah  : Zorluk kapılarını açan 

60. Hatib  : İyi konuşan

61. Tahir  : Temiz

62. İmam  : Önder

63. Emir   : Liderlik yapan

64. Evvel  : Kabirden ilk kalkacak olan

65. Zahir  : Apaçık bilinen

66. Şafi  : Şefaat edecek olan

67. Hadi   : Doğruya ulaştıran

68. Emin  : Güvenilir

69. Nahi  : Kötülükleri yasaklayan

70. Karib  : Yakın

71. Şakir  : Şükreden

72. Şekur : İyiliğe teşekkür eden

73. Sabur  : Çok sabırlı

74. Rakib  : Gözetici

75. Hakim  : Hüküm veren



185

 KUR’ AN OKUMANIN 1 AYLIK PROGRAMI 

GÜNLER  SURELER   SAYFALARI

1.   Fatiha - Bakara  1- 48 (48)

2.   Aliimran - Nisa  49- 105 (57)

3.   Maide - Enam  105 - 149 (45)

4.   Araf - Enfal  150- 185 (36)

5.   Tevbe - Yunus  186 -220 (15)

6.   Hud - Yusuf  220 - 247 (28)

7.   Rad - İbrahim  248 - 260  (13)

8.   Hicr - Nahl   261 - 280 (20)

9.   İsra - Keyf   281 - 303  (23)

10.   Meryem  -Taha  304 - 320 (17)

11.   Enbiya - Hac  321 - 340  (20) 

12.   Müminun - Nur  341 - 358 (18)

13.   Furkan - Şuara  358 - 375  (18)

14.   Neml - Kasas  376 - 395 (20)

15.   Ankebut - Rum  395 - 409 (15)

16.   Lokman - Secde  410 - 416 (7)

17.   Ahzab - Sebe  417 - 433 (17)

18.   Fatır - Yasin  433 - 444 (12)

19.   Saffet - Sad  445 - 457 (13)

20.   Zümer - Mümin  457 - 475 (18)

21.   Fussilet - Şura   476 - 488 (13)

22.   Zuhruf - Duhan  488 - 497 (12)

23.   Casiye - Ahkaf  498 - 505 (8)
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24. Muhammed - Fetih   506 - 514 (9)

25. Hucurat - Kaf    514 - 519 (6)

26. Zariyat-Tur- Necm- Kamer- Rahman  519 - 533 (15)

27. Vakıa - Hadid - Mücadele- Haşr-    

 Mümtehine - Saf    533 - 551 (19)

28.   Cuma-Münafikun-Tegabün-Talak-Tahrim 

 Mülk- Kalem - Hakka - Mearic - Nuh  552 - 570 (19)  

29. Cin-Müzzemmil-Müddessir- Kıyamet 

 İnsan-Mürselat- Nebe -Naziat- Abese -

 Tekvir -İnfitar    571 - 586 (16) 

30. Mütaffifin -İnşikak - Buruc-Tarık -Ala-  

 Gaşiye-Fecr-Beled-Şems-Leyl-Duha-İnşirah-Tin-

 Alak-Kadr-Beyyine    587 - 598 (12)

31. Zilzal-Adiyat-Karia-Tekasür-Asr-Hümeze-

 Fil-Kureyş-Maun-Kevser-Kafirun-Nasr-

 Tebbet-İhlas-Felak-Nas   599 - 604 (6)

 NOT : 1-     Bir ayda Kur’an’ın tamamını okuyup bitiriyorsunuz.İhtiyaç du-

yanlar tefsirlerden yararlanabilirler.

 2-     30 çeken aylarda, 30 ve 31 gündeki sureler aynı gün oku-

nur.29 çeken ayda 29,30,31 günlerdeki sureler aynı gün okunur. 

 3-     Sureler yazılı olan günlerde, en uygun zaman dilimi olarak 

gece yatmadan önce  okunabilir veya sabah namazından sonra okunabilir. 

 4)     Hergün bir saat civarında Kur’an okuyarak, nefes gibi, su gibi 

günlük ihtiyacımız olan ruhsal beslenmemizi yapmış oluruz. 

 5) Kur’an  okuduğumuz gün kendimizi çok iyi hissederiz, moralli 

oluruz, korku ve endişe duymayız.Kur’an okuduğumuz gün ihtiyacımız olan 

ALLAH’ın yardımı bize gelir. 
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MEVLANA – HACI BEKTAŞ VELİ

Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek satın alır. 

Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yap-

mış olmak için hayvanı Hacı Bektaş Veli’nin dergâhına kurban olarak ba-

ğışlamak ister. O zamanlar dergâhlar aynı zamanda aşevi işlemi görüyor-

du. Öğrenciler, misafirler, fakirler yemek yiyebiliyorlardı. Durumu Hacı 

Bektaş Veli’ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli ‘’ Helal değildir ‘’ diye bu kurba-

nı geri çevirir.

Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider ve aynı durumu Mevlana’ya 

anlatır. Mevlana bu bağışı kabul eder. Adam ‘’ Hacı Bektaş Veli kabul et-

medi, siz nasıl ettiniz ‘’ diye sorar. Mevlana ‘’ Biz bir karga isek Hacı Bektaş 

Veli bir şahin gibidir, öyle her leşe konmaz. O yüzden senin bu bağışını biz 

kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir ‘’ der.

Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş Veli Dergâhına gider ve Hacı Bektaş 

Veli’ye ‘’ senin geri çevirdiğin kurbanı Mevlana kabul etti ‘’ der. Hacı Bek-

taş Veli de şöyle der: ‘’ Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana’nın 

gönlü okyanus gibidir. Bu yüzden bir damlayla bizim gönlümüz kirlene-

bilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı senin bağışı-

nı kabul etmiştir ‘’.

Böylesi incelik ve alçak gönüllülükle, birbirimizi yeren değil, yüceltenler-

den olmamız dileğiyle…   
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ÖLÜM ANINDAKİ PİŞMANLIKLAR
1. İnsanlar en çok dostlarını yitirdiği için pişman oluyorlar.

2. Başkalarının benden beklediği hayatı sürmek yerine düşlerimi ger-

çekleştirme cesaretim olsaydı.

3. Bu kadar çok çalışmasaydım diye pişmanlık duyuyorlar.

4. İşleri nedeniyle eşlerine, çocuklarına, akrabalarına, dostlarına yete-

rince vakit ayıramadıkları için pişman oluyorlar.

5. Duygularımı dile getirmeye cesaretim olsaydı diye pişmanlık duyu-

yorlar.

6. Keşke arkadaşlarımla ilişkimi sürdürseydim diye pişmanlıklar duyu-

yorlar. İnsanlar kendi yaşamlarına çok daha fazla odaklanıp arkadaş-

larıyla ilişkilerini yitirdiğini ancak ölüm döşeğinde fark ediyorlar.

7. Kendime daha çok mutlu olmak için izin verseydim diye pişmanlık-

lar duyuyorlar. Çoğu insan mutluluğun aslında bir seçim olduğunu 

ölüm anı gelene dek fark etmiyor.

8. Alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen insanlar, değişme korku-

su yaşadığı için mutlu olma şansını kendi kendilerine yok ediyorlar 

sonra pişmanlıklar duyuyorlar.

9. Keşke daha çok gülseydim, keşke aptalca şeyler yapmaktan bu ka-

dar korkmasaydım diye pişmanlıklar duyuyorlar.

10. İnsan hayatta mizanı yani ölçüyü tutturamazsa pişmanlıkları hiçbir 

zaman bitmez.
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HER ŞEYİN GEÇİCİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYUZ?
1. Gençliğimiz yitip gidecek, yaşlanacağız.

2. Bir gün gelecek öleceğiz, saniyesi değişmeden.

3. Sevdiklerimizin öldüklerini göreceğiz, hiçbir şey yapamayacağız.

4. Şimdiye kadar ne mal mülk biriktirdiysek hepsini bizden alacaklar, 

ikinci boyuta mal mülk götüremeyeceğiz.

5. Bir gün yeteneklerimiz, mesleğimiz bizden istenmeyecek, artık bu 

yaşta mesleğini yapamazsın denecek.

6. Aşkımıza karşılık bulamayacağımız zamanlar gelecek, bu da geçiciy-

miş diyeceğiz.

7. Sürekli mevsimler değişecek, biz mevsimlerin yerini değiştiremeyeceğiz.

8. Dünyada sürekli insanlar ölecek, sürekli yeni insanlar doğacak bunu da 

değiştirmeye gücümüz yetmeyecek.

9. Dünyada her hangi bir şeye ne kadar bağımlılık ölçüsünde bağlanırsak, 

o kadar kayıplar yaşarız.

10. Yaşamınızda bağlı kalmak istediğiniz şeyleri gözden geçirin, bağımlı ol-

mayın.

11. Bağlı kalmak istediğiniz şeyler hayatınızda olmadan da gerçekten yaşa-

yacağınızı, mutlu olacağınızı söyleyin.

12. İşinizi, ailenizi, akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, sağlığınızı, sosyal hayatını-

zı sürekli gözden geçirin, muhasebenizi yapın.

13. Çok az şeylerle de insan hayatta kalabilir, mutlu, huzurlu olabilir hiç dü-

şünüyor muyuz?

14. Hayatınızda bir şeylerin değişmesini veya kaybolup gitmesini kabul 

edin, çok rahat edeceksiniz.

15. İçimizdeki iyiliği hissetmeliyiz. Şikâyet etmeyelim. Düşünelim, dinlene-

lim, okuyalım, yazalım…

 Allah’tan geldik, Allah’a gidelim…   
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1. Kendisiyle barışık

2. Dürüst

3. Güvenilir

4. Adil

5. Temiz

6. Kişilikli

7. Onurlu

8. Dik duran

9. İnançlı

10. Şahsiyetli

11. Hoşgörülü

12. Demokrat

13. Biat etmeyen

14. İtiraz edebilen

15. Medeni

16. Cesaretli

17. Bonkör

18. Huzurlu

19. Çok yönlü

20. Tek yüzlü

21. Merhametli

22. Mesleği olan

23. Mesleğini iyi yapan

24. Sevgi dolu

25. Saygılı

26. Çalışkan

27. Bilgili

28. İdealist

29. Bağımsız

30. Sosyal

31. Akıllı

32. Zeki

33. Dost

34. Yürekli

35. Vicdanlı

36. Ahlaklı

37. Eşitlikçi

38. Aydınlık

39. Erdemli

40. Prensipli

41. Sözünde duran

42. Emaneti koruyan

43. Yetim hakkı yemeyen

44. Ölçüde hile yapmayan

45. Düşene sahip çıkan

46. Zulme karşı duran

47. Statükoyu yıkan

48. Bağnazlık yapmayan

49. Herşeyi mizanda tutan

50. Vicdanlı olan

51. Düşünerek hareket eden

52. Sorumluluklarını yerine getiren

53. Kötü alışkanlıkları olmayan

54. Allah’a rabıta eden

55. Özgüveni olan

56. Her ortamda tek yüzlü

57. İleri görüşlü

58. Kurallara uyan

59. Kamu malı hakkı yemeyen

60. İnsanların temel ihtiyaçlarını kar-

şılayan ( Barınma, Beslenme, Eği-

tim, Sağlık, … )

İNSAN YETİŞTİRMEK
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İNSANIN SIRLARI

1. Organlar genelde kendilerini sürekli yeniliyorlar.

2. Akciğerler kendini 1 yılda yeniliyor.

3. Karaciğerin kendini yenileme süresi 6 ay. Yağ, protein, kolesterol, şe-

ker, kan yapımı için gerekli olan maddeleri depolayan bir organ ka-

raciğer.

4. Kalp kendini 20 yılda yeniliyor.

5. Dil kendini 10 günde yeniliyor.

6. Kemikler, iskelet sistemi 10 yılda bir kendini yenilemektedir.

7. Mide duvarı, bağırsaklar kendini 3 – 5 günde yenilemektedir.

8. Saçlar kendini 3 – 6 yılda yeniliyor.

9. Gözler kornea tabakası dışında kendini yenileme özelliğine sahip 

değil.

10. Beyin, gözler ve sinir sistemi kendini yenileyemiyor.

11. Nefes almadan, su içmeden, yemek yemeden yaşayamayız.

12. Uyumadan tüm hücrelerimiz organlarımız dinlenmeden yaşayamayız.

13. Dünyaya gelmek elimizde değil, dünyada kalmak da elimizde değil, 

vademiz dolduğunda dünyadan gideriz.

14. Suyun dibinde aygıtsız beş dk.’dan fazla kalamayız.

15. Kâinatta insan 2 milyon yıldır yaşıyor.

16. Kâinatta dinozorlar 75 milyon yıl önce yaşamışlar.

17. “Cennet cennet dedikleri

          Birkaç köşkle birkaç huri 

 İsteyene ver onları 

          Bana seni gerek seni  (Yunus Emre) 
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18. İnsanın Beyin Ölümü olabilmesi için:

 1. Solunumu durmuş olacak

 2.  Kalp çalışıyor olacak

 3. Total areflex. Tüm reflexleri olamayacak, göz pupillası dilate gibi.

 Beyin EEG ‘si 24 saatte düz çizgi olacak.

 Tam teşekküllü bir hastane, ilgili uzman doktorların vereceği   

 heyet raporuyla Beyin Ölümü belgelenecek.

19. İnsanın Ölümü 

 1.  Solunumu duracak

 2.  Kalbi duracak

 3.  Ölüm katılığı olacak

 4.  Total areflex.

20. Dünya Sağlık Örgütü : 40 -59 yaş arasını  ‘’ Orta Yaşlı ‘’

 60 -74 yaş arasını  ‘’ Yaşlı ‘’

 75 -  /  yaş arasını  ‘’ İleri Yaşlı ‘’

21. Dünya kendi ekseni etrafında saatte 1670 km. hızla dönmektedir. 

Bu şekilde gece ve gündüz oluşmaktadır.

22. Dünya güneş etrafında saatte 108 bin km. hızla dönmektedir.

23. Havadaki Oksijen oranı % 21, Azot oranı %78. Azot önce amonyağa 

sonra nitrata dönüşmektedir, nitrat yeşil bitkilere oradan insanlara 

yararlı hale gelmektedir.

24. Denizlerden, göllerden, nehirlerden, topraktan buharlaşan sular 

1200 metre ile 12 bin metre arası yüksekliklerde yer alan bulutlar-

da toplanmaktadır.

25. 300 bin ile 400 bin ton su içeren bulutlar mevcuttur. Bunlardan ko-

pan yağmur taneleri birbirlerine dokunmadan yere iner. Yağmur ta-

nesinin saatte hızı 3 -5 km. 
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ZOR İNSANLAR
1- Agresif (Saldırgan)

 Her zaman muhaliftirler.

 Gergin, sürekli tepkili.

 Alaycı, güvensiz, yanılmaktan hoşlanmayan.

 Derhal suçu başkasına atan.

 Çabuk sinirlenen.

 Kendilerini herkesten üstün gören.

 Altındakileri ezen.

 ‘’ Gelip orayı başına yıkacağım ‘’ derler.

2- Narsist (Reddedilmeye Dayanamayan)

 Aşırı şımartılarak büyümüşlerdir.

 Bu kişilerde statü kaygıları yoğundur.

 Sürekli adam yerine konulmadıklarını düşünürler.

 Beğenilmemeye karşı hep tetiktedirler.

 Çok hırslıdırlar.

 Toplumda var olmayı hep bir duruş ile özdeşleştirirler.

 Saldırgandırlar.

 ‘’ Benden rahatsız mı oldun ‘’ derler.
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3- Egoist (Bencil)

 Kendi istekleri herkesten önce gelir.

 Her şeyi üstüne alınır ve kişiselleştirir.

 Hep haklı oldukları konusunda ısrar ederler.

 Egoları fazladır.

 Hiçbir zaman orta yolu bulmaya çalışmazlar.

 İstedikleri olmadığında tepki gösterirler.

 Benmerkezcidirler.

 ‘’ Ya benim dediğim ya da hiç ‘’ derler.

4- Nevrotik (Duygusal Huzursuz)

 İçlerinde endişe yatar.

 Karamsardırlar.

 Sürekli zorluk çıkarırlar, her şeyi reddederler.

 Başkalarının fikirlerini öldürürler.

 Sıkıntılıdırlar, mutsuzdurlar.

 Her şeyi kafaya takarlar.

 Sizin için küçük ve halledilebilir bir şey bunlar için çözümsüz   
 ve umutsuz bir vakadır.

 ‘’ Evet, ama… ‘’ derler.

Zor İnsanlar ve Bunlarla İletişimde Olanlar:

 1-  Güneş doğmadan kalkın ve güneşin doğuşunu izleyin.

 2-   Kâinatın güzelliklerini düşünün.

 3-   Herşeyin sahibi tek yaratan Allah.
 4-   Hergün bir saat kitap okuyun ve yazın.

 5-   Yaşamınızı programlayın, Tam Yaşayın…
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LİDER Mİ, SOSYOPAT MI?
1. Lider  -  İyi seçilmiş kelimeleri kullanarak konuşur. Müthiş bir vurgu 

sanatı oluşturur.

 Sosyopat – rastgele konuşur.

2. Lider insanların üzerine ustanın maharetle monte ettiği heyecanı 

oluşturur.

          Sosyopatta ustalık da, heyecan da pek yoktur. 

3. Lider yaptıklarını yapmak kadar, söyleyebilmek sanatıdır, ikna ede-

bilmek sanatıdır.

          Sosyopatta sanat zarafeti yoktur.

4. Lider senin düşüncelerinle örtüşendir.

          Sosyopatla düşüncen örtüşmez.

5. Lider din konusunda evrensel ortak noktalar oluşturur.

          Sosyopat dini kullanır.

6. Lider beyninin, ilminin davacısıdır.

          Sosyopat davacısı değildir.

7. Lider güzelliklere erdemlilik gösterir.

          Sosyopat erdemlilik göstermez.

8. Lider insanların aklını başından alır, akılla aklı aşmışlardır.

          Sosyopatın aklının kendisine bile faydası yoktur.

9. Lider senin düşüncelerinle eylemlerinde aynılık vardır.

          Sosyopatla düşüncelerin eylemlerinin örtüşmesi çok önemli değildir. 

10. Lider din konusunda hurafelere, insana rabıtaya karşıdır.

            Sosyopatta insanlara rabıta yapma, kendisine rabıta yaptırma vardır.
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11. Lider ilmi çalışmaları sonuna kadar destekler.

          Sosyopat ilim adamı değildir.

12. Lider güzelliklere güzel yorumlar getirendir, hayatı güzel yorumla-

yandır.

          Sosyopat hayatı güzel yorumlayamaz.

13. Lider, fitne, fesat, kinlerden uzaktır.

          Sosyopatta fitne, fesat kinler vardır.

14. Lider lirik bir coşkudur.

          Sosyopat pek coşkulu değildir.

15. Lider adalet terazisinde tartar.

          Sosyopat çıkar terazisinde tartar.

16. Lider metanetlidir, saygılıdır.

          Sosyopat saygısızdır.

17. Lider eğilmez, bükülmeden dik durur, kendisinin üzerinde bir oto-

riteye bağlanmaz.

          Sosyopat her yöne eğilir, el etek öper.

18. Lider her zaman inançlıdır, inancını yitirmez.

          Sosyopatın inancı iner, çıkar.

19. Lider güçlüdür, güçsüzü korur.

          Sosyopat güçlüde güçsüzde olur, güçsüzü ezer.

20. Lider gerçek sınavı geçendir.

          Sosyopat gerçek sınavda kalandır.
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21. Lider devrim bir çıkış yaparlar.

          Sosyopat çıkar çıkışı yaparlar.

22. Lider taktikler, stratejiler geliştirir.

         Sosyopat düzene uyarlar.

23. Lider topluma umut vererek büyük bir hikâyeye sahiptir.

          Sosyopatta böyle büyük bir hikâye yoktur.

24. Lider gündemi tayin eder, gündemi değiştirir.

          Sosyopatta gündem kendisidir.

25. Lider tabanını dönüştürme azim ve yeteneğindedir.

          Sosyopatın dönüştürme derdi yoktur.

26. Lider ezberleri bozar şaşırtır.

          Sosyopat ezberleri bozmaz, şaşırtmaz.

27. Lider bir gelecek hayali kurdurur.

 Sosyopatın hayali yoktur.

28. Lider bilgili insandır, aydındır, bilgiden yeni bilgi üretebilendir.

          Sosyopat aydın değildir, sıradandır.

29. Lider yaptıklarını bilinçle değil, doğası gereği yapar.

          Sosyopat bilinçli yapar.

30. Lider toplumlarına yenilikler yeni düşünceler sunar.

          Sosyopatta yenilikler, yeni düşünceler yoktur.

31. Lider kendi varlığıyla toplumda var olan değişime katkıda bulunur.

          Sosyopatlarda değişim söz konusu değildir.

32. Lider daha fazla zaman harcar, daha fazla çaba gösterir.

          Sosyopat zaman ve çaba daha azdır.
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33. Lider gelişime, büyümeye daha fazla odaklanır.

          Sosyopat odaklanmaz.

34. Lider çalışanlarını olumlu motive eder.

          Sosyopat olumsuz motivasyonlarda bulunur.

35. Lider çalışanlarına büyüme, öğrenme ve yenilik yapma fırsatları verir.

          Sosyopat yenilikleri kendisi yapmak ister.

36. Lider oyunun kurallarını değiştiren inovasyon kapasitesi vardır. 

          Sosyopatta pek yoktur.

37. Lider kurumlarını hıza ve esnekliğe göre yapılandırır.

          Sosyopatta yapılandırma derdi yoktur, tükenir gider.

38. Lider risk alır, yenilikler için zemin hazırlar.

          Sosyopat risk almaz, günü kurtarmaya çalışır.

39. Lider bakış açıları geniş ve yeni fikirleri öğrenebilmek için zihinlerde   

 her zaman yer vardır.

 Sosyopat zihinlerde pek yer yoktur.

40. Lider işbirliklerini yaygınlaştırır.

 Sosyopat işbirliklerini pek yapmaz.

41. Lider başarıyı prim, kariyerle ödüllendirir, başarısızlıktan ders çıkarır,   

 bunda bir hayır görür.

 Sosyopat başarısızlıklarda başkalarını suçlar.

42. Lider stratejilerini eğitimlerle çalışanlarının anlamalarını sağlar.

 Sosyopat böyle bir ihtiyaç duymaz.
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43.     Lider çok kültürlü bir bakış açısına sahiptir, çağın gereklerini doğru  

           anlar.

  Sosyopat sadece kendi kültür birikimine bakar.

44.  Lider iletişimlerde aykırı güç ve görüşlere dayanabilme özelliği   

  vardır.

             Sosyopat aykırı güç ve görüşlere tahammül edemez.

45.      Lider kavramsal ve stratejik düşünür, esnek, çevik, empati kuran,   

            etik, dürüst, samimi, sadakat yaratabilen, gücü paylaşan, içeride ve                               

            dışarıda takım çalışması yapabilen, heterojen ve çeşitli takımlar için                                          

            liderlik yapabilendir.

             Sosyopatta böyle bir liderlik yoktur.

46.      Lider riski yönetebilen, belirsizlik ve tehlikelerle başa çıkabilendir.

            Sosyopat riski erteleyendir.

47.      Lider sosyal sorumluluk ve finansal başarıyı dengede tutandır.

           Sosyopatta denge yoktur.

48.     Lider iş yerinde kadınları, göçmenleri, yaşlıları işyerine hazırlayandır.

           Sosyopatın gündeminde yoktur.

49.     Lider mobil hayatı benimseyen, her yerde çalışabilen, yükselen 

 bilgisi olandır.

           Sosyopat genelde çakılı çalışır.

50.      Lider vizyonel fikirlere açık, inovasyonu ve işbirliğini teşvik eden, 

 ortaklıklarda açık, yeni teknolojilerin farkında olandır.

            Sosyopat kapalıdır.
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ÖZLÜ SÖZLER
1.        Mustafa Kemal Atatürk

•	 Uluslar arası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün 

kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılâpçı.

 Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder.

 İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü.

 Bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk 

 ayırımı göstermeyen.

 Eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.

  (UNESCO 152 Ülke tarafından imzalanan 1976 yılı kararından).

•	 Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kültür; okumak, anlamak, 

görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmaktır. Ders almak, düşü-

nerek zekâyı eğitmektir.

•	 Bilgi kuvvettir.

•	 Düşünceler; güçle, top ve tüfekle asla öldürülemez.

•	 Genç fikirler demek, gerçek fikirler demektir.

•	 Bir toplum düşünün ki sizin dilinizi konuşmuyor asla ondan sada-

kat beklemeyin.

•	 Milletimizin sağlığının korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölümlerin 

azaltılması, toplumsal ve bulaşıcı hastalıkların etkisiz bir duruma ge-

tirilmesi, böylece bireylerin dinç ve çalışmaya yetenekli bir biçimde 

sağlıklı yetiştirilmesi amacımızdır.

•	 Sultanlık korku ve tehdide dayalı bir idaredir. Cumhuriyet erdemli ve 

namuslu insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya, tehdide dayalı olduğu 

için korkak, alçak, sefil, rezil insanlar yetiştirir. Aralarındaki fark bun-

dan ibarettir.
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•	 Türk milletine taarruz eden düşman önce Türk subayını aşağılamak 

ister.

•	 Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır… Öldüreceğiz diyenlere karşı, öl-

meyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayati tehlikeye ma-

ruz kalmıyorsa savaş cinayettir.

•	 Yurtta barış, dünya da barış.

•	 Bedenen, fikren, ilmen ahlaken sıhhatli ve sağlam ol.

•	 Beni övme sözlerini bırakınız; gelecek için neler yapacağız, onları 

söyleyin.

•	 Bu memlekette kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost ülke-

nin toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Siz Mehmet-

çiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını 

harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim 

bağrımızdadır, huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyu-

yacaklardır. Bu topraklarda canlarını veren onlar, bizim de evlatları-

mız olmuşlardır.   

•	 Ben size manevi miras olarak hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve ka-

lıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıl-

dır. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin cemiyetlerin, fertlerin saadet 

ve bedbahtlık anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla de-

ğişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişi-

mini inkâr etmek olur.

•	 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen top-

lumlar ; evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini daha sonra da istik-

lal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.
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2.  Fatih Sultan Mehmet

•	 Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

•	 Ya ben Bizans’ı alırım, ya da Bizans beni.

•	 Hayatım boyunca Allah’ın emirlerinden dışarı çıkmadım. Allah’ın rı-

zasını kazanmak için uğraştım. Tek gayem budur.

•	 İmparatorunuza söyleyin. Şimdiki Osmanlı Padişahı öncekilere ben-

zemez. Benim gücümün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun ha-

yalleri bile ulaşamaz.

•	 Fatih’in, Hıristiyan halka verdiği hak ve özgürlükler:

 1. İnanç özgürlüğü

 2. İbadet özgürlüğü

 3. Kıyafet özgürlüğü

 4. Seyahat özgürlüğü

 5. Ticaret  özgürlüğü

3.  Yavuz Sultan Selim

•	 Şahım sen herkesi sadık yar sanma

 Sen herkesi dost mu sandın belki o düşman olur

 Sadık ol belki o âlemde komutan olur

 Yar olur, düşman olur, komutan olur, sadık olur

•	 Devletleri yıkan bütün hataların altında, gururun gafleti yatar.

4.  Kanuni Sultan Süleyman

•	 Mala muhabbet göstereni devlet hizmetinde kullanma. Zira o 

adamlar ki; Allah’ın bana emanet ettiği halkı ezerler.

•	 Her iyiliğin kaynağı adalettir.
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5-  Şeyh Edibali

•	 Cahil ile dost olma; ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez. Üzülürsün.

 Aç gözlüyle dost olma; ikram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez.  

 Üzülürsün.

 Görgüsüzle dost olma; yol bilmez, yordam bilmez. Üzülürsün.

 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. İrfan bil. İkram bil. Kural bil. Doymak 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.

6.   Osman Gazi

 Ey Oğul.

 Allah’ın hakkını ve kulların hakkını gözet.

 Adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe 

 teşebbüs de Allah’ın yardımına güven.

 Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru.

 Haksız yere hiçbir insana layık olmayan muamelede bulunma.

 Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan.
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7.  Orhan Gazi

•	 Osmanlıda ilk vakıf Orhan Gazi  tarafından vücuda getirilmiştir. Vakıf 

müessesesini kendinden önceki doğru bazı uygulamalarını alıp on-

ları yeniden inşa edercesine geliştirmiştir.

•	 İznik’te ilk Osmanlı Üniversitesi’ni kurarken, üniversitenin ilmi 

özerkliğini devam ettirebilmesi için gereken ekonomik bağımsızlığı 

temin konusunda bir kısım gayrimenkuller de vakfetmiştir.

8.  Hacı Bayram Veli

•	 Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm,

 Derdü gam ile doldu bu gönlüm.

 Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm,

 Yanmada derman buldu bu gönlüm. 

 Geçti ki yandı gerçeğe yandı,

 Rengine aşkın cümle boyandı.

 Hamd senalar hamdü senalar,

 Yar ile bayram etti bu gönlüm.

•	 Yaptıracağınız işi ehil ve erbabına yaptırınız.

•	 Hayvani ve nefsanî arzuların peşinde koşan insanlarla düşüp kalk-

mayınız.

9.  Ak Şemseddin 

•	 Her işe besmele ile başla.

•	 Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide

 Şahidin yoksa davayı kazanamazsın.

•	 Nerede akarsu varsa orada yeşillik vardır. Akan gözyaşının olduğu 

yere de rahmet gelir.
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10.  Hacı Bektaş Veli

 Hararet nar’dadır, sac’da değildir.

 Keramet sendedir, tac’da değildir.

 Her ne arar isen, kendinde ara,

 Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.

 Edep, erkana bağlıdır, ayağımız başımız,

 Güllerden koku almıştır, toprağımız, taşımız.

 Soframızda bulunan, lokmalar hep helaldir,

 Yiyenlere nur olur, ekmeğimiz aşımız.

 Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,

 Hak’kın yarattığı her şey yerli yerinde.

 Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,

 Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde.
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11.  Yunus Emre

 Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül

 Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül

 Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek

 Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül… 

 Mevla verince azma, geri alınca kızma

 Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül

 Dokunur gayretine, karışma hikmetine

 Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül…

 Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma

 Sevene diken olma, gülü incitme gönül 

 Konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel söz 

 Ya hayır de, ya da sus, dili incitme gönül…

 Aşkın aldı benden beni

 Bana seni gerek seni

 Ben yanarın dünü günü

 Bana seni gerek seni  

 Ne varlığa sevinirim

 Ne yokluğa yerinirim

 Aşkın ile avunurum

 Bana seni gerek seni

 Aşkın âşıklar öldürür 

 Aşk denizine daldırır

 Tecelliyle doldurur 

 Bana seni gerek seni
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12.   Hz. Ebubekir

•	 Çok söz kişiyi unutkan yapar.

•	 Allah kulunun amelsiz sözünden razı olmaz.

•	 Kendine kabir değil, kendini kabire hazırla.

13.  Hz. Ömer

•	 Amirin en kötüsü, halkı kötü yola sevk edendir.

•	 Kötülüğü bilmeyen adam, onun tuzağına kolay düşer.

•	 Kul ile rızkı arasında bir perde vardır, kul sabrederse rızkı onu arar 

ve bulur.

14. Hz. Osman

•	 Ey insanlar. Kumar aletlerinden sakınınız.

•	 Biliniz ki Allah kiminle beraberse o hiç kimseden korkmaz.

•	 Öldükten sonra dirilecek insanların hesaba çekileceğini bildiği hal-

de mal biriktirene, cehennemdeki ızdırabı bilerek günah işleyene 

hayret ederim.

15.  Hz. Ali

•	 Haksızlığa baş kaldırmayanlar, onlardan gelecek her kötülüğe kat-

lanmalıdırlar.

•	 Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır.

•	 Hakikati insanların ölçüleriyle değil, insanları hakikatin ölçüleriyle 

dene.

16.  İsmet İnönü

•	 Yüz yarım, bir tam etmez.

•	 Ben hiç hata yapmaz değilim, ama bir hatayı bir kez yaparım.



208

17.  Mevlana
•	 Sevgi acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı şifaya, zindanı saraya, be-

layı nimete, kahrı rahmete dönüştürür. Demiri yumuşatan, taşı eri-
ten hep sevgidir.

•	 Topraktan biten güller solar gider, gönülde biten güller ise kalıcı ve 
hoştur.

•	 İnsan ancak çalıştığını kazanır.
•	 Cahil olanların merhameti ve lütfu azdır.
•	 Hırs ve tamah insanı kör ve sağır eder. Hırs kötülüğüne özür yoktur.
•	 Kötü dostla ünsiyet belaya bulaşmaktır.
•	 Peygamber, kanaat hazine demiştir. Gizli hazineyi herkes elde ede-

mez.
•	 Sual de bilgiden doğar, cevap da.
•	 Bir yandan korkuya, bir yandan ümide düştün mü iki kanadın olur.
 Bir kanatlı kuş katiyen uçamaz, acizdir.
•	 Buluştuğun herkesin yüzünden bir şey yersin. Her buluştuğundan 

bir şey alırsın.
•	 Gönlüne geçim kaygısını az koy. Sen kapıda oldukça rızkında azalmaz.
•	 Ey genç, şu beden bir misafirhanedir. Her sabah o eve yeni bir mi-

safir (dert, düşünce,…) gelir. Sakın, ‘’ bu misafir bana yük olur, kalır ‘’ 
deme. Biraz kalır sonra yine geldiği gibi gider, yokluğa karışır. O gö-
rünmeyen cihandan, gayb âleminden gönlüne gelirse, onu bir mi-
safir say, onu hoş tut, güler yüzle karşıla.

•	 Yüz de israr etme, doksan da olur.
 İnsan dediğin de, noksan da olur.
 Sakın büyüklenme, elde neler var.
 Bir ben varım deme, yoksan da olur.
 Hatasız dost arayan dosttan da olur.
 Peygamber bunu anlattı, dedi ki: Kim kendini bilirse, Rabbini de bilir.
 Açlığa sabredersen, adı  ‘’ oruç ‘’ olur.
 Acıya sabredersen, adı ‘’ metanet ‘’ olur.



209

 İnsanlara sabredersen, adı ‘’ hoşgörü ‘’ olur.
 Duygulara sabredersen, adı ‘’ gözyaşı ‘’ olur.
 Özleme sabredersen, adı ‘’ hasret ‘’ olur.
 Sevgiye sabredersen, adı ‘’ aşk  ‘’olur. 
•	 İnsanı öğrendim. Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğu-

nu. Sonrada her insanın içinde iyilik ve kötülük bulunduğunu öğ-
rendim. 

 Sevmeyi öğrendim. Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu.
 Sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim.
 Okumayı öğrendim. Kendime yazıyı öğrettim sonra. Ve bir süre 
 sonra yazı, kendimi öğretti bana.
 Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaşta. Sonra   
 kalabalıklarla yürümek gerektiğini öğrendim. Sonra da asıl 
 yürüyüşün kalabalıklara karşı olması gerektiğini öğrendim.
 Düşünmeyi öğrendim. Sonrada kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim.   
 Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek olduğunu 
 öğrendim.
 Namusun önemini öğrendim evde. Gerçek namusun, günah elinin  
 altındayken, günaha el sürmemek olduğunu öğrendim.
 Gerçeği öğrendim ve gerçeğin acı olduğunu. Sonra dozunda acının,   
 yemeğe olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğrendim.
 Her canlının ölümü tadacağını. Ama sadece bazılarının hayatı 
 tadacağını öğrendim.
 Dostlarım. Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olurya. 
 Kalp durur. Akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur, 
 ne de unutur.
•	 Senin hayatında 3 yoldaşın vardır. Dostların, malın mülkün ve ger-

çekleştirdiğin iyilikler. Bunlardan sadece biri vefalıdır.Mal mülk se-
ninle beraber gelmez, dostların gelir ama mezarının başına kadar.

Yaptığın işler vefalıdır. Onlar, mezarının içinde de sana refakat eder.
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18.   İmam Azam Ebu Hanife

•	 Amelsiz ilim, ruhsuz beden gibidir.

•	 Paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan, nereye gittiğine bak.

•	 Müslüman, başka müslümanın elinden ve dilinden emin olduğu 

kimsedir.

•	 Boş şeyleri terk etmek, insanın iyi Müslüman olduğunun gösterge-

sidir.

•	 Ameller niyetlere göredir.

•	 Bir kimse nefsi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe kamil 

müslüman olamaz.

19.  İmam Şafii

•	 Hak ile meşgul olmazsan batıl seni istila eder.

•	 Sadık dost arkadaşlarının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez.

•	 Yalan; güven ve emniyeti, huzur ve itimadı yok eder.

20.  İmam Malik

•	 İlmin kalkanı bilmiyorum demektir.

•	 İlme talip olanlar ilmin yanına gitmelidirler, ilmi yanlarına çağırma-

malıdırlar.

21. Ahmet Bin Hanbel

•	 Kibir taşıyan kafada akıla rastlayamazsınız.

•	 Hüsnü zannı olanın hayatı hoş geçer.

22.  Alp Arslan

 Burada Allah’tan başka sultan yoktur, emir ve kader O’nun elinde-  

 dir. Askerlerim, şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O za-  

 man ruhum göklere çıkacaktır. Zaferi kazanırsak İstikbal bizimdir.

23.   IV- Murat

 Ödünç para almaya alışanlar, emir almaya da alışırlar.
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24.  II- Abdulhamid
•	 Esaretin bir çeşidi de borçlanmadır.

•	 Savaş yalnız sınırlarda olmaz, savaş bir milletin topyekûn ateşe gir-

mesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmışsa yenilgi kaderdir.

•	 Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil 

milletime aittir, bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir.

25.  Selahattin Eyyubi

 Kudüs Şehri ve Mescidi Aksa haçlıların işgali altında bulunduğu   

 müddetçe ben nasıl olurda gülebilirim, nasıl olur da sevinebilirim 

 ve nasıl olur da istediğim gibi rahatça yemek yiyebilirim?

26.  Tarık Bin Ziyad

 Tarık, sen dün bir köle idin. Allah seni hürriyetine kavuşturdu. Bugün 

 muzaffer bir kumandansın. Ama unutma, yarın toprağa gömülecek  

 ve bütün yaptıklarından Allah’a hesap vereceksin.

27.  Ömer Bin Abdulaziz

 Hiçbir kimse dünyada ve ahirette kendisini utandıracak şeylerden   

 uzak bulunmadıkça takva makamına ulaşamaz.

28.  Nizamülmülk

•	 Yöneticiler inkâr ve küfürle ayakta kalabilirse de, zulümle ayakta ka-

lamaz.

•	 Yöneticiler bir şeyi işittikleri veya bir şeyden şüphelendikleri zaman 

bu konuda gerçeği anlayıncaya kadar, yalanı doğrudan ayırt edin-

ceye kadar yavaş hareket etmelidirler.Çünkü acelecilik kudretli in-

sanların değil, zayıf insanların özelliğidir. 

29.  Kaşgarlı Mahmud

•	 Yiğit kişi düşman karşısında, bilgin kişi mecliste belli olur.

•	 Ağıl da oğlak doğunca, dere de otu biter.
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30.  Arif Nihat Asya

 Seccaden kumlardı…

 Devirlerden diyarlardan

 Gelip, göklerde buluşan

 Ezanların vardı…

 Mescit mümin, minber mümin

 Taşardı kubbelerden tekbir

 Dolardı kubbelere ‘’ âmin ’’ …

 Ve mübarek geceler dualarımız

 Geri gelmeyen dualardı

 Geceler ki pırıl pırıl

 Kandillerin yanardı

 Kapına gelenler ya Muhammed

 Uzaktan yakından

 Mümin döndüler kapından…

 Besmele ekmeğimizin bereketiydi

 İki dünyada aziz ümmet

 Muhammed ümmetiydi.

 Konsun yine pervazlara güvercinler

 ‘’ Hu hu’’ lara karışsın âminler…

 Mübarek akşamdır

 Gelin ey Fatiha’lar, Yasin’ler.

 Gel ey Muhammed bahardır…

 Dudaklar ardında saklı
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 Âminlerimiz vardır…

 Hacdan döner gibi gel

 Mirac’dan iner gibi gel

 Bekliyoruz yıllardır.

 Bulutlar kanat, rüzgâr kanat

 Hızır kanat, Cibril kanat

 Nisan kanat, bahar kanat

 Ayetlerini ezber bilen 

 Yapraklar kanat…

 Açılsın göklerin kapıları

 Açılsın perdeler, kat kat

 Çöllere dökülsün yıldızlar

 Dizilsin yollarına

 Yetimler, günahsızlar

 Çöl gecelerinden, yanık

 Türküler yapan kızlar

 Sancağını saçlarıyla dokusun

 Bilal i Habeşi sustuysa

 Ezanlarını Davut okusun. 

 Konsun yine pervazlara güvercinler

 ‘’ Hu hu ‘’lara karışsın âminler…

 Mübarek akşamdır

 Gelin ey Fatiha’lar, Yasinler.
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31.  Yusuf Has Hacip

•	 Sözlerimi; mutlaka, akıl ve güzel akıbet üzerine kurdum.

•	 Bu dünya renkli bir gölge gibidir, peşine düşersen kaçar, kaçarsan 

kovalar.

•	 İbadete bilgi ile yaklaş, bilgi cehennem kapısını mühürler.

•	 Aklın güzelliği dil ile kişinin güzelliği yüz ile, yüzün güzelliği göz ile 

belli olur.

32.  Sadi Şirazi

•	 Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan cahil-

sin demektir.

•	 Üç şey sürekli kalmaz. Ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz ikti-

dar.

•	 Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir adamı 

dost edinmek isterseniz methedin.

•	 Suratı ekşi olanın balı da acı olur.

•	 Mal ömrün rahatı içindir, yoksa ömür mal biriktirmek için değildir.

•	 Ne karınca zayıf kalmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin ve kuvve-

tinin zoruyla karın doyurur.

33.  İbni Sina

•	 İlmi tıbbı iki esasta topluyorum. Yediğin zaman az ye, 4 -5 saat geç-

meden de yeme, şifa hazımdadır.

•	 Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun 

hakkında söylediklerinden etkilenmez.

34.  Aşık Paşa

 Ahlakını düzeltmek ve ruhen yükselmek isteyen insanın özellikle 

 nefsini mağlup etmesi gerekir.
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35.  Erzurumlu İbrahim Hakkı

•	 Akıl şifadır, nefis ise eşkıyadır.

•	 Güzel sözlü ol, güleç yüzlü ol.

          Hiçbir zaman yalan söyleme.

36. Ahmet Yesevi

 Dünya malı geçici, hem de aldatıcıdır

 Bugün senin ise de, yarın başkasınındır

 Dinin emirlerini öğrenip ince ince

 Yapın her işinizi bu esas mucibince 

 Resulün sünnetidir, gariplere merhamet

 Garip sevindirmeye ediniz sayü gayret

 Görürseniz zavallı, gönlü kırık birini

 Derdine merhem olup, ferahlatın kalbini

37.  Fuzuli

 Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge

 Ne açar kimse kapım, badı sabadan gayri

38.   Yahya Kemal Beyatlı

•	 Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul

 Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer

 Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul

 Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

•	 Eski Türklerin bir dini hayatları vardı, dini hayatları olduğu içinde çok 

şeyleri vardı; yeni Türklerinde dini hayatları olduğunda çok şeyleri 

olacak.
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39.  Karacaoğlan

 Karacaoğlan derki kondum göçülmez

 Acıdır ecel şerbeti içilmez

 Üç derdim var birbirinden seçilmez

 Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm

40.  Aşık Veysel

 Dost diye nice nicesine sarıldım

 Benim sadık yârim kara topraktır

 Beyhude dolandım boşa yoruldum

 Benim sadık yârim kara topraktır

 Nice güzellere bağlandım kaldım

 Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

 Her türlü istediğimi topraktan aldım

 Benim sadık yârim kara topraktır 

 Hakikat istersen açık bir nokta

 Allah kula yakın, kul da Allah’a

 Hakkın gizli hazinesi toprakta

 Benim sadık yarim kara topraktır

 Her kim olursa bu sırra mazhar

 Dünyaya bırakır ölmez bir eser

 Gün gelir Veysel’ i bağrına basar

 Benim sadık yarim kara topraktır
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41.    Necip Fazıl Kısakürek

 Ne hasta bekler sabahı

 Ne taze ölüyü mezar

 Ne de şeytan, bir günahı

 Seni beklediğim kadar.

 Geçti istemem gelmeni

 Yokluğunda buldum seni

 Bırak vehmimde gölgeni

 Gelme, artık neye yarar.

42.  Nazım Hikmet Ran

 Sararken alnımı yokluğun tacı

 Silindi gönülden neşeyle acı

 Kalbe muhabbetle buldum ilacı

 Ben de müridinim işte Mevlana.

 Ebede set çeken zulmeti deldim

 Aşkı içten duydum, arşa yükseldim

 Kalpten temizlendim, huzura geldim

 Ben de müridinim işte Mevlana.

43.  Zülfü Livaneli

 Zeki insanlar kurnaz olmaz, kurnazlar da zeki. Bu iki kavram 

 arasında kesin bir zıtlık vardır. Einstein da kurnaz değildir, 

 Mevlana’da,  Nietzsche’ de, Hz. İsa ‘da.Her hangi bir sokak kurnazı,   

 bu büyük insanları iki dakika da kandırmayı başarabilir. Çünkü hem   

 küçük hesaplara akılları ermez onların, hem de insanlıkla ilgili 

 yüksek düşünceleri bu derece alçalmayı kavrayamaz.
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44.  Barış Manço

 Ellerimle büyüttüğüm solarken dirilttiğim

 Çiçeğimi kopardın sen ellere verdin

 Dağlar dağlar

 Kurban olam yol ver geçem

 Sevdiğimi son bir olsun yakından görem

 Kuşlar uçmaz güller soldu yüce dağlar duman oldu

 Belli ki gittiğin yerde kara haber var

 Dağlar dağlar

 Kurban olam yol ver geçem

 Sevdiğimi son bir olsun yakından görem

45.  Cem Karaca

 Ben suyumu kazandım da içtim

 Ekmeğimi böldüm de yedim

 Alkışı duydum ihaneti gördüm

 Sesimde oldu sessizliğim de

 Seviştiğimde oldu benim

 Sende başını alıp gitme ne olur

 Ne olur tut ellerimi

 Hayatta hiçbir şeyim

 Az olmadı senin kadar

 Ve hiçbir şeyi özlemedim

 Seni özlediğim kadar
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46.   Ömer Hayyam

•	 Sevgiyle yoğrulmuşsa yüreğin

 Tekkede, manastırda eremezsin

 Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada

 Cennetin, cehennemin üstündesin 

•	 Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar

 Güneş yalnız da olsa etrafına ışık saçar

 Üzülme doğruların kaderidir yalnızlık

 Kargalar sürü ile kartallar yalnız uçar

•	 Niceleri geldi, neler istediler

 Sonunda dünyayı bırakıp gittiler

 Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi?

 O gidenlerde hep senin gibiydiler

47-  Neyzen Tevfik

 Üzülüyorsun, takma diyorlar

 Kızıyorsun, değmez diyorlar

 Boş veriyorsun, gamsız diyorlar

 Konuşuyorsun, muhatap olma diyorlar

 Çekip gidiyorsun, mücadele et diyorlar

 Alttan alıyorsun, tepene çıkardın diyorlar

 Bağırıyorsun, sakin ol diyorlar

 Aklı başında davranıyorsun, bu kadar uslu olunmaz diyorlar
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48.   Can Yücel

 Ne Afrika’dır, ne Çin,

 Ne Hindistan ne seyyareler,

 Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan,

 En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir,

 Birbirini anlamayan.

49.   Pir Sultan Abdal

 Kızılırmak gibi çağladım aktım

 El vurdum göğsümün bendini yıktım

 Gül gücü gecenin bağrına çıktım

 Girdim bahçasına ki gül bozuk bozuk

 Pir sultanım yaratıldım kul diye

 Zalim paşa elinden mi öl diye

 Dostum beni ısmarlamış gel diye

 Gideceğim gideceğim ama yol bozuk bozuk

50.  Muammer Sun

 Gelin çiçek derelim

 Yollarına serelim

 Sevgi dolu türkülerle

 Annemize verelim

51.  Namık Kemal

•	 İnsan her nefesini ömrü uzatmak için alır, fakat yine de her nefes 

alışta ömründen bir nefeslik zaman eksilir.

•	 Bu kadar adam gördüm içlerinden hiç biri dünyadan hoşnut değil, 

hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.
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52.  Abdurrahim Karakoç
 Kör dünyanın göbeğine

 Hak yol İslam yazacağız

 Kuşların göz bebeğine

 Hak yol İslam yazacağız

 Yola ağaca pınara

 Esen yele, yağan kara

 Yağmur yüklü bulutlara

 Hak yol İslam yazacağız

 Bucak bucak, köşe köşe

 Kara taşa, kor ateşe

 Yıldıza, aya, güneşe

 Hak yol İslam yazacağız

 Herkes duyacak bilecek

 Saklanmaz gayri bu gerçek

 Yaprak yaprak, çiçek çiçek

 Hak yol İslam yazacağız

53. Faruk Nafiz Çamlıbel
 Henüz bir el değemeden daha ilk göz yaşına

 Kundağını serdiler bir musalla taşına

 Gözlerin bir caminin avlusuna açıldı

 Atıldın doğduğun gün hayata tek başına

 Şayet annen olsaydı, ömrün yine bahardı

 Sana dar günlerinde açık bir güneş vardı

 İsa’yı oğlum diye bağrına bastı Meryem

 Bir babasız yavrudan bir Peygamber çıkardı
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54.  Şevkat Rado

 Öyle uzak ki yerim

 Uzakları aşıyor

 Bütün özlediklerim

 Benden ayrı yaşıyor

 Ne her şeyim, ne hiçim

 Söyle dünyam ne biçim

 Bir kördüğüm ki içim

 Çözdükçe dolaşıyor

55.  Özdemir Asaf

  Aşka gönül ile düşersen, yanarsın.

  Aşka zekâ ile düşersen, kavrulursun.

  Aşka akıl ile düşersen, çıldırırsın.

  Aşka duygu ile düşersen, gülünç olursun.

  Aşka düşmez isen kalabalığa karışır ezilirsin. Bir yol seç.

  Ben sana hep üşüyordum,

  Çünkü kıştım…

  Nakıştım, bakıştım…

  İnkâr etmiyorum da bunu…

  Seni sevmek gibi büyük işlere kalkıştım…

  Ve lütfen inkâr etme,

  Sana en çok ben yakıştım…

56. Nurullah Ataç

 Yarın; Yorgun kimselerin değil, rahatlarına kıyabilenlerindir.

57.  Ahmet Hamdi Tanpınar

 Gerçekten sevenler, karşılık beklemeden severler.
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58.  Firdevsi

•	 Ham düşünceleri ancak akıl pişirir.

•	 Her istediğini yapamıyorsan yapabileceğin şeyleri iste.

59- Farabi

 İlimler; fizik, matematik, metafiziktir. Tabiatta boşluk yoktur.

60. Aziz Nesin

 Nasıl bittiyse bundan öncekiler, bu da biter. Bite bite sonunda 

 bende biterim. Olur biter.

61. Beydeba

 Hükümetten en iyisi suçluyu korkutansa, hükümetlerin en 

 kötüsü de suçsuzu korkutandır.

62. Hz. Hüseyin

 Akıl,  ancak Hakka uymakla kâmil olur.

63. Hz. Rabia

 Tek amacım, ölmeden bu dünyada Allah’ın cemalini görmek,   

 O’nun nuruna kavuşmaktır.

64.  Hz. Hasan

 Ulemanın cezası, kalplerin ölmesidir. Kalplerinin ölmesi ise ahiret   

 ameliyle dünyalık istemeleridir.

65. Hz. Fatıma

 Fatıma’nın diğer isim ve lakapları: Betül, Sıddıka, Tahire, Zekiyye,   

 Raziyye, Zehra , Eşrefetül Nisa, Meymune, Mevziya,   Kübra, Ümmü 

 Hasan, Ümmü Hüseyin.

66. Hz. Ayşe

•	 Hayatında öne çıkan özellikleri: Sadelik, cömertlik, ilim sevgisi, dini 

yaşamadaki hassasiyeti, fedakârlık, iffet, sadakat. 
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67.  Fatma Aliye

 Aristo, platon ile İbni Rüşt ve Gazali’nin felsefelerini karşılaştırarak   

 1904 yılında ilk felsefe tarihini yazmıştır.

68. Halide Edip Adıvar 

 Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır,   

 her gecenin bir sabahı vardır.

69. Aliya İzzet Begoviç

•	 Ölmeye hazır insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler.

•	 En yüksek şekli insanda sergilenen ruh – madde işbirliği prensibi-

nin adı ise, İslam ‘dır.

•	 Kur’an edebiyat değildir, hayattır, dolayısıyla O’na  bir düşünce  tarzı 

değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.

70.  Cemil Meriç

 Aydının özellikleri: uyanık bir şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin 

 bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüstür.

71. Sezai Karakoç

 Genç nesli olgunlaştıran, kadına iffet, erkeğe vakar bağışlayan 

 toplumlara haşmet ve heybet getiren, mutluluğun mimarı, muştu   

 şiiri, ölümü yenen teselli, ruhun zafer takı, kalbin rahmet 

 anıtı Kur’an’dır.

72.  Muhyiddin-i Arabi

•	 Gizli şirk Allah’ı unutup, sebeplere dayanmak kalben onlara mey-

letmektir.

•	 Dünyaya tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler. İçtikçe susuzlukla-

rı daha çok artar.
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73.  Prof. Dr. Hüseyin Atay
 Kur’an ‘ı Kerim’de ameli salih, yararlı iş yapmak ve kulluk etmek 

 anlamında kullanılır, buna genel olarak ‘’ ibadet ‘’ anlamı verilir. 

 O bakımdan, ibadet ve ameli salihi sadece namaz, oruç,  hac ve   

 zekât vermekle sınırlamak doğru değildir. Bunlar birer  ibadet 

 olduğu gibi, cami ve okul yapmak, ana babaya itaat etmek, yoksula

 yardım etmek, çalışmak, öğrenmek, akraba ve komşularla iyi

 geçinmek, yetimleri gözetmek, dürüst ve adil davranmak, darda ve  

 zorda kalmışlara destek olmak,  doğru konuşmak, doğru şahitlik 

 etmek, helal kazanıp helal yemek, sözleşmelere bağlı kalmak ve 

 herkesin hakkına saygı göstermek  gibi hayatın her alanını kuşatan;  

 bireyi ve toplumu ilgilendiren tüm yararlı işlerde birer ibadettir.

74.  İbn Rüşd
 İnsan denen varlık söz konusu olduğu zaman bu varlığın bir bütün  

 halinde düşünülmesi en gerçekçi yaklaşım olur. ‘’ Bilim, Din ve Felse-  

 fe ‘’, üç farklı alanı teşkil eder. İnsan, içinde yaşadığı toplumla birlik-  

 te var olan bu farklı yönleri birbiriyle uyumlu  hale getirmenin

 bir yolunu bulmak zorundadır. Aksi takdirde kişiliği parçalanır. 

 Bilim medeni bir toplumda   yaşayan  herkesin   refahı için 

 zorunludur. Bu, insanların maddi var oluşu, ilmi bilgisinin seviyesi ile   

 ilgili, ona bağlıdır. Din  ise insan toplumları  için çok daha temelli bir   

 müessesedir. Felsefe, hakikatin araştırılmasıdır.

75.  Muhammed İkbal
 İslam, ne yalnız duygu, ne yalnız düşünce, ne de yalnız harekettir. 

 O insanın bütününün ifadesidir.

76. Hasan Basri
 Geceyi ibadetle geçirmek kendilerine ağır gelen kimseler, ancak   

 günahları ağırlaşan kimselerdir.
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77.  İmam Rabbani

•	 İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve Allah’a en çok yaklaştıran 

şey namazdır.

•	 Şeriat; İlim, amel ve ihlâstan meydana gelen bir bütündür.

78. Şemsi Tebrizi

•	 Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması değildir. Bu sebepte  ‘’ne 

yapalım Kader böyleymiş ‘’ deyip boyun bükmek cehalettir. Kader 

yolun tamamı değil, sadece yol ayırımlarını verir. Güzergâh bellidir 

ama nereden sapacağının kararı yolcuya aittir. Öyleyse hayatın ne 

tam hâkimisin, ne de hayat karşısında çaresizsin.

•	 İlmin tamamı 3 şeyde toplanmıştır.

 1- Zikreden dil.

 2- Şükreden kalp

 3- Sabreden beden

79.  Caferi Sadık

         Bir güzel iş yapınca; gözünde küçültesin, gizli tutasın.

80.  Ebu Zerr

 Yalnızlık kötü arkadaştan, iyi arkadaş yalnızlıktan daha iyidir.

81.  Abdullah Bin Mesud

 Ölüm, her Müslüman için bir hediyedir.

82.  Gazali

 Kadın 4 yönüyle erkekten aşağı olmalı, 4 yönüyle de erkekten üstün

 olmalıdır. Bu şekilde kadın kocasını hakir görmez. Kadın; Yaş, boy, 

 mal ve nesep yönünde erkekten aşağı olmalıdır. Güzellik, edep, 

 takva ve ahlak bakımından erkekten üstün olmalıdır.
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83.  Ali Şeriati

 Her dini, insanın kurtuluşunu hedefleyen misyon açısından 

 değerlendirdiğimde, sosyal gelişim yani bilinç, hareket, sorumluluk,   

 insani idealizm, sosyal bakış açısı, adaletçilik, onurunu koruma ruhu

  ve nihayet gerçekçilik, tabiatçılık, maddi güçle uyum, bilimsel 

 ilerleme, yaratıcılık, medeniyet, fikri mücadele ruhu ve halkçılık v.s.   

 bakımından Hz. Muhammed’in risaletinde var olan İbrahim’i tevhid  

  öğretisinden yani İslam’dan daha ileri ve aynı zamanda daha bilinç-

li   ve güçlü bir risalet göremiyorum.

84.  Seyyid Kutup

 Allah müminlerin mallarını ve canlarını kendisi için alıyor. Onların   

 artık bu canda, bu malda hiçbir hakları yoktur.  Müminlerin  Allah   

 yolunda vermeyip, saklayacakları bir şeyleri yok. Ne başkasına 

 yönelebilir, ne de başka yolu seçebilirler. İtaat etmekten, yolunda 

 çalışmaktan, teslim olmaktan başka bir şey yapamazlar. Bu alışveriş  

 para ile ölçülemez. Yol, cihat  yolu. Netice; ya zafer, ya şahadet. 

85.  Fazlur Rahman

 İslam eylemden ziyade eğitim ile geniş halk kitlerinde kabul 

 görmesi gerekir. Toplumların eğitim ile ayağa kalkacağına 

 inanıyorum. Uyanış ve yenilik, mantıki olarak ancak bir gelenek  

 oluşturulduktan sonra olabilir.Bütün geleneklere devamlı yeniden

 hayatiyet kazandırılmalı ve taze yorumlarla yenilenmelidir. İlk 

 Müslüman nesiller nasıl ki, Kur’an ve sünneti, kendi dönemlerinde   

 kendi şartlarına uygun bir biçimde serbestçe yorumlamışlarsa,

  bizde aynen kendi gayretimizle, kendi  çağdaş   tarihimizde aynı

  şeyi yapmak zorundayız.



228

86.  Prof. Dr. Süleyman Ateş

 Kadınlar adet döneminde oruç da tutabilir, namazda kılabilir. 

 Bu dönemde zorluk çeken orucunu yiyebilir, orucunu sonra tutar   

 ama namaza hiçbir engel yoktur. Abdestini alıp namazını kılar. 

 Bu konuda Kur’an da bir yasak yoktur. Sadece kadının kocasıyla

  ilişkisi yasaklanmıştır.

87.   Malik Bin Dinar

 Allah bir kalbi kendisinden hayayı gidermekle cezalandırdığı kadar   

 hiçbir şeyle cezalandırmamıştır.

88.  Ebu Hureyre

 Takva oldukça dikenli bir yoldur. Onda yürüyenin kuvvetli bir 

 sabrı olması gerekir.

89.  İbni Abbas

 Benim için gecenin azıcık bir vaktini ilme ayırmak, bütün geceyi 

 ibadetle geçirmekten daha sevimlidir.

90.  İmam Maturidi

 Allah Teala zihinlerde tasavvur olunamaz. İnsan idraki O’nu kavrayıp

 kuşatamaz. O’na cisim ve cevher de denemez, araz da denemez. 

 Yani sınır ve hududu, sonu yoktur ki, zihin O’nu kavrasın.

91.  Ziya Paşa

          İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah 

          Yardımcıdır doğrunun Hazreti Allah 

92.  Prof. Dr. Esat Coşan

 Cehenneme düşmemeye çalışın. Çünkü cehenneme insan bir kere

 düştü mü, sonunda çıkacak bile olsa, öyle bir şeyler söylüyor ki 

 Peygamber Efendimiz, hesaplıyoruz milyonlarca sene kalıyor 

 cehenneme düşenler en aşağı 250 sene kalıyor.
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93.  Ercüment Özkan

 Türkiye Müslümanlarına eleştiri kültürünü öğretti. Önder, şeyh, 

 parti lideri veya ağabey her kim olursa olsun söylediklerinin mutlak

 olmadığını, yazılan hiçbir kitabın tamamen hatasız olamayacağını 

 öğretti Müslümanlara. İşte bu  özelliği Ercüment Özkan’ın ‘’ büyük 

 adamları  ‘’ rahatsız eden en büyük özelliğiydi.

94.  Celal Bayar

 Atatürk sadece bizi vatani hizmetler ifa ettiği için sevmiyoruz. 

 Aynı zamanda, tam manasıyla kâmil bir insan olduğu içinde 

 sevmiyoruz. Atatürk, vefakârdı, mütevazı idi. Atatürk seni sevmek, 

 tebcil etmek her Türk vatanseverinin milli ödevi ve namus borcudur.

95. Uz. Dr. Metin Özsoy

 Medeniyetin beş şartı vardır. 

 Zekâ, çalışkanlık, disiplin, organizasyon, insana saygı’dır.

96.   Bediüzzaman Said Nursi

•	 Bismillah her hayrın başıdır. Namazın manası Cenabı Hakkı tespih, 

tazim ve şükürdür.

•	 Nihayet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır.

•	 Zalimler için yaşasın cehennem.

97.  Abdulkadir Geylani

 Ey amel eden kimse, ihlâsa sarıl, yoksa kendini yorma. 

 Yalnızken ve halk içindeyken Allah’ın seni gözettiğini unutma.

98.  Abdulhakim Arvasi

 Kur’an şifadır. 

 Fakat şifa, suyun geldiği boruya tabidir. Pis borudan şifa gelmez.
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99.  Av. Abdullah Çiftçi
 Ölümden kaçmak mümkün değildir. ‘’ Her nefis ölümü tadacaktır ’’. 

 Ölünce büyüklük taslayanlar, kibirliler ve zorbalar; konforlu hayat-  

 larından alınıp, yardım bağları kesilerek, zelil ve hakir bir şekilde   

 yaptıklarından hesaba çekilmek üzere kabir veya benzeri yerlerde  

 bekletilirler.

 İnsan ölümle hayattan kopabilir, başka bir boyutta kabir (berzah) 

 hayatını daha sonra da ahiret hayatını yaşamaya başlarlar. Hadisi

 Şeriflerde : ‘’ İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar ‘’, 

 ‘’Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz‘’.  

 ‘’Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem 

 çukurlarından bir çukurdur ‘’ buyrulmuştur.

100.  Op. Dr. Sadi Kaya
 Hepimiz biliriz ki Allah her insanı özel olarak yaratmıştır. 

 Bu nedenle bu dünyada özel biri olduğumuzu asla unutmayalım.

 İnsanların yokluk ve sıkıntılarıyla ilgilenmek, acı ve ızdıraplarını 

 dindirmeye çalışmak hepimiz için bir görev olmalıdır. 

101. Müslüm Gürses
 Sev bütün insanları, say bütün insanları

 Kin gütme, unut gitme geçmişte olanları

 Dürüst ol, insancıl ol düşün öbür dünyayı

 Bir karıncayı bile incitme sakın evlat.

 Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa

 Unutma ki hepsinin de bir sahibi var

 Kul kaderini yaşar bahtına ne çıkarsa

 Düşmez kalkmaz bir Allah unutma sakın evlat
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102. Osman Güleç

 Karşındakini yerme, kendini de övme, edeple konuş, dosdoğru ol.

103.  Cihan Balcı

 Haydi, öğrenmeye, ertelemeden. Haydi, zikretmeye, üşenmeden.   

 Haydi, yaşamaya, vazgeçmeden.

104.  Hasan Tahsin Feyizli

 Allah var diyoruz ama yok gibi yaşıyoruz. İnsan İslamlaştıkça insanlaşır.

105.  Cenap Şahabettin

•	  Hakiki büyük adamlar

 Güzel ağaçlara benzer

 Dallarında yuvalar kurulur

 Gölgesinde yorgunlar dinlenir

 Çiçeklerine sürünenler

 Güzel koku alırlar

 Meyveleriyle açlar doyar

 Ve yaprakları arasından

 Dökülen güneş damlaları

 Toprağa hayat verir

•	 Bir kitaptan elde edilen bilgi vardır, bir de hayattan edinilen bilgi. Ol-

gun insan diye ikisine de sahip olana denir.

106.  Süleyman Hilmi Tunahan

 Vasiyetim olsun; tefrikaya düşmeyiniz, kavmiyet gütmeyiniz. 

 Ehlisünnetin gayri olan yanlış yollara sapmayınız. 

 Her yerde birlik lazımdır.
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107.  Mevdudi
 Kişinin zarar ve felaketler karşısında bir kimseden medet umması,

 korkuların gelişinde, malların ve canların yok oluşunda  ona 

 sığınması, Allah’ı bırakıp da o kimseye tapması demektir.

108.  Mahmut Ustaosmanoğlu
•	 Aklın yolunda giderken, gönlünün koluna gir.

•	 Gözler iki ırmak gibidir, ne görürse kalbe akıtır.

109.  M. Akif İnan
 Senden her kaçtıkça sana yaklaştım

 Göç nasibim özlem kanımdır benim

  Ve ölüm konuğum olduğu zaman

 Duyduğun vicdanın ayak sesidir.

110.  Neşet Ertaş
 Cehaletin kökünü söktüğü için

 Yarına insanlık ektiği için

 Ozan anıtını diktiği için

 Kırşehir iline saygı duyarım

111.  Cahit Sıtkı Tarancı
 Haydi, Abbas, vakit tamam,

       Akşam diyordun işte oldu akşam.

       Kur bakalım çilingir soframızı

       Dinsin artık bu kalp ağrısı.

      Şu ağacın gölgesinde olsun,

     Tam kenarında havuzun.

      Aya haber sal çıksın bu gece,

      Görünsün şöyle gönlümce.
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112.  Muhsin Yazıcıoğlu
 Huzur dolu içimde
 Ben sonsuzluğu düşünüyorum
 Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum
 Durun kapanmasın pencerelerim
 Güneşimi kapatmayın
 Beton çok soğuk, üşüyorum…
113.  Tiryaki Hasan Paşa
 Zafer ihsan eden Rabbimize hamd olsun. Bilin ki bu zaferi 4 temel 
 esasa riayet etmemize borçluyuz. 
 Bu esaslar: 
 1- Sabırdır. 
 (Her türlü yokluk karşısında sabrettik, başarıdan asla ümit kesmedik). 
 2- Sebattır. ( Kararlı davrandık, mevzilerimizi koruduk, elimizden
  geleni yaptık). 
 3- Birlikte hareket ve kararlara itaattır.
 (Komutanlarımıza itaat ettik). 
 4- Sevgidir. 
 (Allah’ı, Peygamber’i hayatı ve birbirimizi  çok seviyoruz).
114.  Sultan Vahideddin
 Güvendiği komutanları Anadolu’ya göndermeye karar vererek, 
 Almanya ve Avusturya seyahatinde kendisine eşlik ederken 
 yakından tanıdığı yaverlerinden Mustafa Kemal’i bu karar
 çerçevesinde saraya çağırarak: 
 Paşa: şimdiye kadar devlete çok hizmet ettiniz. Bunları tarih yazacak.
  Ama asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden mühim olabilir.  
 Siz devleti kurtarabilirsiniz. Cenabı Allah muvaffak etsin, masrafları 
 için bir miktar para vererek, işgal kuvvetlerinden izin alarak   

 Anadolu’ya göndermiştir.
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115.  Mehmet Akif Ersoy

 Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey

 Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi

 Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar

 Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi

 Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem

 Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem

 Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım

 Boğamazsın ki! Hiç olmazsa yanımdan kovarım

 Kanayan bir yara gördüm mü, yanar ta ciğerim

 Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim

 Adam aldırma da geç git, diyemem aldırırım

 Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım

 Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır

 Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır

 Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı yazdan’ın

 Ne irfanın kalır tesiri katiyen, ne vicdanın

116.  Ahmet Haşim

 Bir taraf bahçe, bir taraf dere

 Gel uzan sevgilim, benimle yere

 Suyu yakuta döndüren bir hazan

 Bizi gark eyliyor düşüncelere

117.  Nasreddin Hoca

 Adam olmanın yolu kulaktır. 

 Bilen birisi konuşurken can kulağı ile dinlemeli, bu arada kendi

 söylediği sözü de kulağı işitmeli.
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118.  Prof.Dr. Mehmet KAYA

 Değişen dengelere göre, ülkemizin bulunduğu coğrafyanın jeofizik 

 ve stratejik konumuyla ilgili olarak jeopolitik rolü çok büyük önem

 arz etmektedir. Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Ortadoğu’daki olaylar

 sebebiyle bugün, Türkiye Ortadoğu Ülkelerinin ve Türk Dünya’sının

 önderi durumuna gelmiştir. Türkiye, gerek komşu olduğu ülkelerle 

 gerekse komşu olmadığı diğer tüm dünya ülkeleriyle her zaman 

 dostluk ve barış  içinde olmak istemiştir. Bugün Türkiye jeopolitik ve 

 jeostratejik öneminin farkında olan bir ülkedir. Bugün Anadolu

 insanı dış mihraklı, kıskanç, kötü emelleri olan, tezgah ve tuzaklara

 gelmemeli, her şeyin birlik ve beraberlikle olacağını unutmamalıdır. 

 Günümüzde Anadolu insanı tüm gezegenimizin hasretini çektiği

 huzur, refah, barış, güvenlik, sevgi, saygı, hoşgörü, fedakarlık, şefkat,

 merhamet, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik gibi insani

 hasletleri uygulamaya koyarak tüm dünyamıza örnek olmalıdır. 

119.  Köprülüzade Mehmet Fuad 

 Düşmeyene tuhaf gelir!

 Damdan düşen halden bilir.

120.  Rıza Çöllüoğlu

 45 senelik vaizlik hayatımda vaizliğin çok zor bir iş olduğunu 

 öğrendim. Mesele sadece konuşmak değil. Güç olan, halkın 

 ihtiyacının tesbit edilip verilmesidir. Halka hasta bir insana nasıl 

 yaklaşılırsa öyle yaklaşmak lazımdır. Halka yumuşaklıkla muamele

 etmek lazım. Ayeti Kerimede; ‘’ Ey Muhammed, eğer kaba ve katı 

 kalpli olsaydın şüphesiz etrafından dağılıp  giderlerdi.’’  buyuruluyor.
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121.  Bedri Rahmi Eyüboğlu

 Karadutum, çatal karam, çingenem

 Daha nem olacaktın bir tanem

 Gülen ayvam, ağlayan narımsın

 Kadınım, kısrağım, karımsın…

122.  Zeki Müren

 Aynı bedende can gibiyiz

 Cana can veren kan gibiyiz

 Yanıp da bitmez kül gibiyiz

 Biz ayrılamayız

 Eller ayırsa bile

 Yollar ayırsa bile

 Biz ayrılamayız

123.  Nedim

 Haddeden geçmiş nezaket yal-ü bal olmuş sana,

 Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana.

124.  Orhan Veli Kanık

 Ağlasam sesimi duyar mısınız?

 Mısralarımda

 Dokunabilir misiniz?

 Gözyaşlarıma, ellerinizle?

 Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

 Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu,

 Bu derde düşmeden önce.
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125.  Nilüfer Göle

 Müslümanların, müslümanlıklarını saklamadan yaşama çabası 

 önemli. Benzer şekilde Türkiye’de yaşamak için  kürtler de  

 kürtlüklerini yok saymak zorunda bırakıldılar. Ermeniler sanki 

 geçmişleri yokmuş gibi davranıp geleceklerine yönelik sürekli 

 korku içinde bırakıldılar. Bütün bunların ürettiği sancılar yaşıyor 

 Türkiye. Taşları oynattığımız zaman kızarlar. Aydın olmanın bir 

 parçası da kendine yönelik şiddet. Yalnızca dışarıda değil, kendi

 içimizde de taşları sürekli yerinden oynatmak zorundasınız. 

 Çünkü aydın olmak için kendinize ihanet etmek zorundasınız.

126.  Belkıs Özener

 Gecelerin gölgesinde 

 Kırık kadeh gibiyim

 Bu sensiz akşamlarda 

 Umutsuz kederliyim

 Hayat sevince güzel

 Sen sevilirsen eğer

 Yoksa hasretle biter

 Tatlı geçen o günler

127.  Fuzuli 

 Canı kim cananı için sevse cananın sever

 Canı için kim ki cananın sever canın sever

128.  Nefi

 Bana Tahir Efendi kelp demiş

 İltifatı bu sözde zahirdir

 Maliki mezhebim benim zira

 İtikadımca kelp Tahir’dir
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129.  İskender Pala

 Aşkın başlangıcı ‘’ görme ‘’, sonucu  ‘’ bakma ‘’’dır. İlk görüş anında

 başlayan ilginin sırasıyla sevgiye, bağlılığa, kalbin erimesine, 

 tutkuya, özleme ve nihayet aşka dönüşmesinin bir tek gayesi 

 vardır. Sevilenin yüzüne bakabilmek, o ilk görüş anının lezzetini 

 ve hazzını derece derece artırarak kemale erdirebilmek. Görmekten

 bakma derecesine yükselebilmek için aşkın binbir türlü tecellisi,

 sayısız çile durağı, fırkat, hicran ve hasrete adanmış elemleri vardır ki,  

 bunların her biri aşıkı kabalıklarından yontar, ruhunu arıtıp

 billurlaştırır ve en son noktada doya doya ‘’ bakma ‘’ eylemi için onu

 hazırlayıp sevgili huzuruna çıkarır. Aşkın ‘’ bakma ‘’ dan sonraki 

 durağı ‘’ tapma ‘’, yani sevenin sevilene kul olmasıdır. 

130.  Piri Reis

 Ne ilim vardır ki olsun sonu, ne insan vardır ki olmasın kusuru.

131.  Dr. Mustafa Köse

 Su akar yatağını bulur, hak eninde sonunda yerini bulur, kader 

 adalet eder.

132.  Ahmet Tombak
•	 Hayatı anlamak, sadece matbu olan kitapları okumakla değil, kai-

natta yazılı olan ayetleri de okumakla mümkündür.

•	 Akıllı insan, ilimle mertebe sahibi olurken sorumluluk duygusu ve 

tevazusu artandır.

•	 Cahil insan, hak etmeden mertebe sahibi olurken kibirlenen ve her-

kesi hakir görendir.

133.  Ahmet Yıldız
 Küçük insanların büyük gölgeleri oluyorsa bil ki orada güneş 

 batmak üzeredir.
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134.  Cemal Süreya
 Sizin hiç babanız öldü mü?
 Benim bir kere öldü kör oldum
 Yıkadılar aldılar götürdüler
 Babamdan ummazdım bunu kör oldum
 Siz hiç hamama gittiniz mi?
 Ben gittim lambanın biri söndü
 Gözümün biri söndü kör oldum
 Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
 Söylelemesine maviydi kör oldum
 Taşlara gelince hamam taşlarına
 Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
 Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
 Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
 Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
 Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?
135. Ahmet Haşim
 Ne yazık ki, vücudun çökmesi, zekanın olgunluk çağına rastlar.
136.  Dr. Tahsin Çanlı
•	 Günümüz insanının yaşadığı stres olgusu; kendisinin değil başkala-

rının ya da yakınlarının bulundukları konumdaki görevlerini yapma-
malarından kaynaklanan eksikliğin, insan psikolojisi üzerindeki ne-
gatif enerjisidir.

•	 Sevmek iradi, saygı ise zorunludur. Sorun da, çözümde SİZ de. Dünya 
denizi ‘’canlı ‘’  olanı yuttuğu gibi, manevi denizde ‘’ ben ‘’ olanı yutar. 

•	 İslam medeniyetini yeniden kurmak için; dünyanın bilim, sanat, kül-
tür ve sosyolojik etiğini yeniden yazması gerekiyor.

•	 Türkiye; yeni bir medeniyeti kurması için 30 yılını şehirleşme ve şe-

hirlileşmeye harcamalıdır.
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137. Mucurlu Mustafa Özeren Efendi Hz.

•	 Bir şeyin olması için çok ısrar etmeyiniz. Gönlünüzü ona takmayınız. 

Siz ısrar ettikçe o sizden uzaklaşır.

•	 Size zararı dokunan bir iyilik, başkasına iyilik sayılmaz.

•	 Gökten düşenin parçası bulunur, fakat gönülden düşenin parçası 

bulunmaz.

•	 Kişinin kalbini kırmaktan sakının. Çünkü tamiri kabil değildir. Mu-

habbette fani olan vuslatta baki olur.

•	 İş başında olanlarda, mesuliyeti manevi olmalıdır. Sonra da kanunu 

nizamı bilmeli, sonra da istikamet üzere olmalıdır.

•	 Her mümin Alevidir, ama her Alevi mümin değildir.

•	 Zikir morfin gibidir, kişi bir an telaffuz eder, o hal geçince eski haline 

döner. 

•	 Bizim yolumuzun esası, Allah’tan gafil olmamak, kimseyi incitme-

mektir.

•	 Fatiha ölülerin gıdasıdır.

•	 En makbul ibadet bir kalbi sevindirmektir.

•	 Dünyada eşini bulamazsan, işini de bilemezsen rahat edemezsin.

•	 Zevk ile doludur her şeyi cihanın, zevk alamıyorsan o, kendi nok-

sanın.
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•	 Sizden birinin halini sorarlarsa, kötü hallerine rağmen tek bir iyi ha-

lini biliyorsanız onu söyleyin.

•	 Bu niçin böyle oldu? Bu böyle olmamalıydı gibi sözler sarf etmek uy-

gun değildir.

•	 Vücuduna sözü geçmeyenin başkasına da sözü geçmez.

•	 Vakfın çivisini çakan İHYA, çivisini söken PERİŞAN olur.

•	 Makam, servet ve ilim KİBİR vermemelidir.

•	 İnsan şişmemeli, kasılmamalı, ibadetine mağrur olmamalı.

•	 Bizi seven bizdendir. Seveni sevende bizdendir.

•	 Hasta sık sık ziyaret olunmalı, yanında fazla kalınmamalı, kendisine 

hissettirmeden okuyup alnını okşamalıdır.

•	 Analar Allah’ın Rahim sıfatına, babalar ise Rezzak sıfatına mazhar-

dırlar. 

•	 Namazın hakikati olgun insana tek bir secdeden ibarettir.

•	 Namazı kılanın işine Rahman, kılmayanın işine şeytan karışır.

•	 En lezzetli üç şey vardır. Kur’an okumak, İhvanla sohbet ve Allah’a ka-

vuşma.

•	 İstikamet üzere devam olunursa, mukadderattaki şer hayra tebdil 

olunur. Çok Kur’an okuyan asla bunamaz. 
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YABANCI ÖZLÜ SÖZLER
1.  Konfüçyüs

•	 Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediklerini yapan ve yapa-

bileceklerini söyleyendir.

•	 Düşünmeden öğrenmek zaman kaybettirir.

•	 Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, 

korkaksın demektir.

•	 Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş ba-

tıyor demektir. 

•	 Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.

•	 Aradığını bilmeyen, bulduğunda anlayamaz.

•	 Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.

•	 İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.

•	 Karanlığa söveceğine, kalk bir mum yak.

•	 Üstün insan, konuşmadan önce eyleme geçer ve sonra eylemine 

göre konuşur.

•	 Bilgi özgüveni, özgüven ise gücü yaratır.

•	 Fedakârlıklar, senden başkası bilmiyorsa değer taşır.

•	 Kitleler, cezalarla düzene sokulursa yozlaşır.

•	 Eğitimli insanın hedefi daima yüksek olur.

•	 Küçük işlerle küçük insanlar uğraşır.

•	 Kendisini eleştirebilen insanlar doğruyu ve güzeli bulma konusun-

da daha şanslıdırlar.

•	 Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise, insan da acı çekme-

den olgunlaşmaz. 
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•	 Güçlü olan, sayıca kalabalık kitleler değil, eğitimli kitlelerdir.

•	 İyi insanlar, olduğu gibi görünür, göründüğü gibi olur.

•	 İyi yönetici olmanın sırrı 

          Dört yanlıştan kaçınmak, Beş doğruyu uygulamaktır.

Yanlışlar;

1. Nasihat etmeden infaz etmek (Gaddarlık ).

2. Öğretmeden başarıyı ölçmek ( Kabalık ).

3. Yönetimde gevşek olup sınırlar koymamak (Art niyet ).

4. Özlük haklarının dağıtımında cimri davranmak ( Bürokratik Yanlış ).

Doğrular;

1. Müsrif olmadan eli açık olmak.

2. Gocunmadan çalışmak.

3. Haris olmadan istek duymak.

4. Mağrur olmadan, rahat davranmak.

5. Ürkütücü olmadan saygın olmak.

•  Eğitimli insanların dokuz düşüncesi vardır.

1. Baktıklarında berrak görmeyi düşünürler.

2. Dinlediklerinde iyi duymaya çabalarlar.

3. Görünüşleri sıcak olsun isterler.

4. Davranışlarında saygılı olmaya özen gösterirler.

5. Konuşmalarında doğru olmaya çalışırlar.

6. İşlerinde ciddi olmaya çalışırlar.

7. Kuşkuya düştüklerinde soru sormayı bilirler.

8. Öfkelendiklerinde, sorunları unutmazlar.

9. Kazancı gördüklerinde adaleti elden bırakmazlar. 
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2.  Giordano Bruno
İki şey kalitesiz insan özelliğidir:
1. Şikâyetçi tavır.
2. Dedikodu.
İki şey çözümsüz görünen sorunları çözer:
1. Bakış açısını değiştirmek.
2. Empati yapmak.
İki şey yanlış yapmanı engeller:
1. Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek.
2. Hak yememek.
İki şey kişiyi gözden düşürür:
1. Demagoji.
2. Kendini vazgeçilmek görmek.
İki şey insanı nitelikli yapar:
1. İradesine hâkim olmak.
2. Uyumlu davranmak.
İki şey insanı geri bırakır:
1. Kararsızlık.
2. Cesaretsizlik.
İki şey başarının sırrıdır:
1. Ustalığı ustalardan öğrenmek.
2. Kendini sürekli yenilemek.
İki şey milyonlarca insandan sizi ayırır:
1. Sorunun değil çözümün parçası olmak.
2. Hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmek.
İki şey değeri kaybedilince anlaşılır:
1. Anne.
2. Baba.
İki şey geri alınmaz:
1. Geçen zaman.
2. Söylenen söz.
İki şey  ‘’ hayatta önemli olan her şey ‘’ içindir:
1. Nefes alabilmek.

2. Nefes verebilmek.
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3. Albert Einstein

•	 Dünya kaosları kötü kişiler ve kararlarından değil onları durup sey-

reden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden yaşıyor.

•	 Yeryüzündeki şartların düzelmesi, sadece bilimsel buluşlara değil 

çok ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleşmesine bağlıdır.

•	 Bilimciler, meydana gelen her şeyin, insan ilişkilerindekiler dâhil, 

doğa yasalarından kaynaklandığına inanırlar. Dolayısıyla bir bilim 

insanı, olayların seyrinin dualar yoluyla değiştirilebileceğine inana-

maz. Ancak yine de, bizlerin doğa yasalarıyla ilgili bilgimiz sınırlı, o 

yüzden de nihai ve Yüce ruhun varlığına dair inanç, bir iman mesele-

si. Bilimdeki güncel gelişmelere rağmen bu inancın çok yaygın oldu-

ğunu görüyoruz. Yine de, bilimsel arayışı ciddiye alan herkes, evre-

ni yöneten yasaların arkasında bir çeşit ruhun, insandan daha güç-

lü olan bir ruhun kendini belli ettiğine ikna olmuş durumdadır. Tam 

da bu sebeple, bilimsel arayış bir çeşit  özel bir dini inanışa yöneltir 

bilimcileri, bu kesinlikle daha naif insanların dini anlayışından epey 

farklıdır.

•    A         =          X         +          Y        +        Z       

     |                       |                       |         |

  Başarı     Çalışmak       |         Konuşmak Yerine Üretmek

                        Çalıştığı Konuyu Oyun Gibi Görmek 

4.  Sokrates

•	 Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır.

•	 Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur.

•	 İyimser bir insan ayakkabıları çalınınca ‘’ ayaklarım var ya ‘’ diyebi-

len insandır.
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5. Shakespeare
•	 Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir.
•	 Cehalet Tanrı’nın laneti olduğuna göre, bilgi göklere ulaşabileceği-

miz kanatlardır.
•	 Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir 

kere tadarlar. 
•	 Acıkan şehvet, ruhu ezer geçer.
6.  Aristo
•	 Adalet devletten gelmeli.
•	 Boşuna kendinizi kandırmayınız, sürekli yaptığınız şey neyse siz 

O’sunuz.
•	 Sözün en güzeli; söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyeninde 

yararlandığı sözdür.
•	 Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez.
7.  Eflatun (Plato )
•	 Adaletsizliği işleyen, çekenden sefildir.
•	 Cesaret, tehlike anında akıl ve zekânın kullanılmasıdır.
•	 Konuşma insanın aklını kullanma sanatıdır.
•	 Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç cahiller 

tarafından yönetilmeye razı olmaktır.
8.  Schiller
•	 Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.
•	 Dostumu severim ama düşmanı da. Dostum gücümü, düşmanım 

ödevimi gösterir.
9.  Voltaire
•	 Çalışmak bizi 3 şeyden kurtarır.
1. Can sıkıntısı.
2. Kötü alışkanlıklar.
3. Yoksulluk.
•	 Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar.
•	 Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız olduğunun delilidir.
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10.  Victor Hugo
•	 Af, insanlık diliminin en tatlı kelimesidir.

•	 Kafaları bilgi nuru ile aydınlatınız ki, onları kesme ihtiyacını duyma-

yasınız.

•	 Kalabalıklar her zaman tehlikelidir. İçinde ruhlarını ucuza satan al-

çaklar barındırır.

11.  Hipokrat
•	 Önce zarar vermeyeceksin.

•	 Uzun yol yürüyen uzun yaşar.

12.  Tolstoy
•	 Güzel bir gülüş karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer.

•	 Yeryüzünde mutsuz tek bir insan bile olsa ben mutsuz olurum.

•	 Evrenin en güçlü savaşçıları ‘’ sabır ‘’ ve ‘’ zaman ‘’ dır.

•	 Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir. Küçümsediğin 

her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin.

•	 İnsanların yalan söylediklerinde dinlemeyi severim. Çünkü olmak is-

tedikleri ama olamadıkları insanları anlatırlar.

•	 Eğer bir keder, hiddet, öfke hissedersen bil ki, ya sevmemen gere-

ken bir şeyi seviyorsun, ya da aksine sevmen gereken bir şeyi sev-

miyorsun.  

13.  Moliere
•	 Hiçbir kalp zorla elde edilmez.

•	 Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.

14. Çiçero
•	 Özgürlüğün tek yolu hukuktur.

•	 En kötü barış, en akıllı savaştan daha iyidir.

15.  Goethe
•	 Güzellik kaybolur, fazilet devam eder.

•	 Her dert atlatıldıktan sonra, insana bir kazanç olur.
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16. Nietzsche
•	 Güller, laleler bütün çiçekler solar. Çelik ve demir kırılır ama sağlam 

dostluklar ne solar ne de kırılır.

•	 Vicdanlı ve dürüst olmak, hesaplı olmaktan iyidir. Hesap insanı ma-

kam sahibi yapar da vicdan daha önemli işe yarar, insanı insan ya-

par.

17.  Freud
•	 Medeniyetin ilk şartı adalettir.

•	 Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma, duygulanmanın da te-

meli aşktır.

18.  Kant
•	 Bilgi, deneysel duyu verilerinin aklın formlarında işlenmesiyle oluşur.

•	 Adalet ortadan kalkarsa, insana değer verecek hiçbir şey kalmaz.

19.  Cervantes
•	 Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

•	 Kalem aklın dilidir.

20.  Dostoyevski
•	 Tanrı yoksa her şey mubahtır.

•	 Anneler hiçbir şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar.

21. Descartes
•	 Gerçek bilgi, yaparak ve deneyerek öğrenilen bilgidir.

22. Leonardo Da Vinci
•	 İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde du-

yar.

•	 Nasıl yaşamam gerektiğini anlamaya başladığımda, nasıl ölmekte 

olduğumu gördüm.

23.   La Fontaine
          Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.
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24.   Pascal 

           Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

25. Beethoven

       Dünyanın eşi bulunmayan tek varlığı, yaratılışın en bulunmaz 

       örneği annelerdir.

26.  Balzac

        Bilginin efendisi olmak için,  çalışmanın uşağı olmak şarttır.

27. Ralph Waldo Emerson  

        Nereye gittiğini bilen adama, bütün dünya yol verir.

28. Lao – Tzu

       Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi kendine karşı 

       zafer kazanan ise kudretlidir.

29. Montaigne

       Hak edilmemiş alkış sahte para gibidir, toplayana ergeç zarar verir.

30.  Thomas Edison

         Hiçbir şeyin yüzde birinin milyonda birini bile bilmiyoruz.

31. Normand

        İşsiz insan durgun su gibidir, kısa sürede bozulup kirlenir.

32.  Montesquieu

        Bir kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma yapılan tehdittir.

33.  Martin Luther King

       İnsanın adil yasalara itaat etme gibi yasal ve ahlaki sorumluluğu

       vardır. Aynı şekilde adil olmayan yasalara itaat etmeme gibi 

       sorumluluğu da olmalıdır.

34.  Cato

        Size kafanız hükmediyorsa kralsınız, vücudunuz hükmediyorsa köle.



250

35.  Oscar Wild

 Çocuklar önce anne babalarını severler. Biraz büyüyünce onları 

 eleştirirler, sonra sorguya çekerler, daha sonra da yargılarlar, bazen de

 affettikleri olur.

36.  Thoreau 

 İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.

37. G. Joubert

 Çocukların nasihatten çok, iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

38.  Henry Miller

 Hastalık bir anlamda bahanedir, insanın düşmanı virüsler ve 

 bakteriler değildir. Kıskançlığı, ön yargısı ve akılsızlığıdır.

39.  Joseph Addison

 Bu dünyada mutluluğun üç büyük esası vardır.

 1. Yapacak bir şeye sahip olmak.

 2. Sevecek bir şeye sahip olmak.

 3. Ümit edecek bir şeye sahip olmak.

40.  Marquez

 Gitme zamanı gelmişse dur, zaman geçmişse dön, aşk bitmişse 

 yeniden demenin hiçbir anlamı yoktur.

41.  John Webster 

 Doğruluk hayatta iyi bir namın en iyi dostudur.

42.  Bernard Lewis

 Batılılar özgürlük, doğulular adalet ister.

43.  J.J. Ronsein

 İnsan düşünmek, inanmak daha da önemli sevmek için dünyaya gelmiştir.

44.  Daniel Defoe

 İnsan hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar.
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45.   R. Chamfort

 Gençken bilgi ağacını dikmezsek, yaşlandığımız zaman gölgesine 

 sığınacak bir yerimiz olmayacaktır.

46.   Erich Fromm

 Düşünmek günah işlemeye benzer, insan zevkini bir kere tattı mı 

 artık ondan vazgeçemez.

47.  Carl Gustav Jung

 Başkalarıyla ilgili rahatsız olduğumuz her şey,  kendimizi tanımamızı

 sağlar.

48.  Gandhi

 Dünya, herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin   

 hırsını karşılamaya yetecek olanı değil.

49.  Harold Wilson

 Değişime direnen herkes çürümenin mimarıdır. İçinde insan

 barındıran ve yol almaya direnen tek yer mezarlıktır.

50.  C. Brentana

 İyi bir vicdan en rahat yastıktır.

51. Chilo

 Dünyanın en zor şeyleri şunlardır. Sır tutmak, kusur bağışlamak, 

 boş vakitlerini değerlendirmek.

52.  Chaucer

 Aklı kıt olan dilini tutamaz.

53. J. P. Fleisman

 Karamsar insan, kendi kendinin en büyük düşmanıdır.

54. Spike Milligan

 Para, dost edinmenizi değil ama daha klas düşmanlar edinmenizi sağlar.
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55.  Paul Valery
•	 Düşünür, yeniden düşünen ve şimdiye kadar üzerinde düşünülmüş 

şeylerin asla yeterince düşünülmemiş olduğu kanısına varan kim-

sedir.

•	 Savaş, birbirini tanımayan insanların, birbirini tanıyıp gayet iyi geçi-

nen insanların çıkarı için birbirlerini katletmesidir.

56. Victor Borge
 Gülmek iki insan arasındaki en yakın mesafedir.

57. William Dement
 Rüyalar, her gece sessizce ve tehlikesiz bir biçimde içimizdeki deliliği

 yaşamamıza olanak sağlar.

58. Claude Peppeer
 Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz 

 sürece düşmezsiniz.

59.  Charles Bukowski
 Hayatta kimseyi değiştiremezsin ve kimse için değişmemelisin, ne

 sen başkası için mecburi istikametsin, ne de başkası senin için, 

 yorma kendini, bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle olsun.

60.  Samuel Johnson
 Şimdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır.

61.  William Godwin
 Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.

62.  Thomas Carlyl
 Halk yerde yatan ve yürüyen bir saman gibidir. Kahramanlar ise, 

 gökten düşen samanı tutuşturan, halkı canlandıran, harekete 

 geçiren bir şimşek gibidir.

63.  Barry Le Panter

 İyi kararlar tecrübeden kaynaklanır, tecrübeler ise kötü kararlardan.
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64.   Epictetus

 Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen, sahip olduklarına sevinen

  insan, akıllı bir insandır.  

65. Jean Baptiste Racine

 Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar.

66.  Jean Paul Sartre

 İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara takındığı tavırda gizlidir.

67.  Katherine Mansfeild

 Aç insan kolay kandırılır.

68.  Elbert Hubbard

 Eleştiriden kaçmak istiyorsanız hiçbir şey yapmayın, hiçbir şey 

 söylemeyin, hiçbir şey olmayın.

69.  Jean Jacques Rousseau

 İnsanlar eşit ve özgür doğarlar.

70.  Emile Zola

 Anne hayatın sonsuzluğudur.

71.  H.W.Beecher

 Anne kalbi çocuğun okuludur.

72.  P.Bottome

 Zorlukları aşmanın iki yolu vardır. Ya zorluk yaratan durumları 

 değiştirirsiniz ya da zorluklara yaklaşımınızı.

73. D.S. Gyorgyi 

 Buluş, başkalarıyla aynı şeye bakıp farklı düşünebilenler 

 tarafından yapılır. Keşfetmek herkesin gördüğünü görüp,  

 düşünmediğini düşünmektir. 

74.  Amie Suche

 Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir.



254

75. Jean Genet

 Eğer dünya hakkında birazcık bir şey anlamak istiyorsak hınçtan 

 ve nefretten arınmamız gerekir.

76.  Syrus

 Bizzat katlanamadığınız eziyete başkasının tahammül etmesini 

 istemeyiniz.

77. Bernard Barton

 Düşüncelerin de inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir.

78.  A.D. Fils

 Para iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir.

79.  Malcom  Forbes

 Tam başarıya ulaştığımızda bizimde işimiz bitmiş olur.

80.  Louis

 Acı çekmek geçer, acı çekmiş olmak hiç geçmez.

81.  Katherine Hepburn

 Bütün kurallara uymaya kalkarsan, bütün zevklerden de 

 mahrum olursun.

82.  Aristotle Onassis

 Kadınlar olmasaydı, şu dünyada paranın hiçbir anlamı olmazdı.

83.  Strin Berg

 Düşünceler kılıçla bastırılamaz.

84.  S. Lec

 Bazen sesini duyabilmen için susman gerekir.

85.  Seneca

 Gerçek, gecikmeyi sevmez.
86.  Landor
 Geç kalan adalet adaletsizliktir.
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87.   Ivan Pavlov
 Asla her şeyi bildiğini sanma, gerçekten çok bilgili olsan da 
 ‘’ ben cahilim ‘’ diyebilecek cesaretin daima olsun.
88.   G.İpsen
 Cehalet, insanın kendi isteğiyle talihsizliğe talip olmasıdır.
89.   Axen Munthe
 Başarının dört şartı vardır: Bilmek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır.
90.   Benjamin Franklin
 Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar söyleyebilir.
91.   Andre Tardieu
 Herkes dünyanın düzene girmesini ister fakat çabayı komşusundan 
 bekler.
92.   Francis Bacon
 Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak 
 ise olgunlaştırır.
93.   Nicholas Murray Butler
 Dünya üç grup insandan oluşur. Bir şeyi ortaya çıkaran ve yapan bir 
 seçkin grup, bir şeyin yapılmasını seyreden daha büyükçe başka bir
 grup, neyin olup bittiğini bilmeden yaşayan muazzam bir kalabalık.
94.   Gregory  S. Petrov
 Devletlerin kuvvet ve zayıflığı, milletlerin yükseliş ve gerilemesi 
 yalnızca yöneticilerin ehliyet ve iktidarından veyahut 
 dirayetsizliğinden ileri gelmez. Yöneticiler iyi veya kötü, kahraman
  veya zalim olsunlar, onlar kendi  milletlerinin birer aynasıdır. 
 Onlar milli ruhun birer kopyasıdır. Onlar halkın içinden doğmuştur.   
 Bir toplum nasılsa yöneticileri de onlar gibidir. ‘’ Her millet layık 

 olduğu yönetime ve yöneticilere sahip olur  ‘‘denilmiştir.
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95.   Mark Twain
•	 Her zaman doğruyu söyle, ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.

•	 Hayallerinizi yitirdiğiniz an hayatınız sona erdi demektir. 

•	 Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, hiç incinmemiş gibi sev, hiç 

kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, dünya cennetmiş gibi yaşa.

•	 Şefkat öyle bir dildir ki, sağırda duyabilir, körde görebilir.

•	 Kitap okumayan birinin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur.

96.   Allen
 Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce bir hayaldi. En büyük 

 çınar bir tohumdu, en büyük kuş bir yumurtada gizliydi. 

97.    S.L. Braundon
 Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakmazlar.

98.    L. Sidney
 Bilgi kartopu gibidir, yuvarlandıkça büyür.

99.   Phythagoras
 En eski ve en kısa kelimeler olan ‘’ evet ve hayır ‘’, konuşurken en çok 

 düşünülerek harcanması gereken kelimelerdir.

100. G. Greene
 Başkalarının ıstırabını unutmak kolaydır.

101.  William Hazlitt
 Giysilerini kendilerinin en önemli yanı sayanlar genellikle 

 giysilerinden daha değerli olamazlar.

102. Pompey
 Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını   

 tatmaya kalkma, çünkü sığ sular beyni zehirler,  bol sular insanı temizler.

103.  J. Swift
 Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir.

104.  La Rochefoucauld
 Nankörlük sevginin mezarıdır.
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105.  W. Phillips 
 Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar.
106.  William James
 Yanlış anlayanlar tarafından söylenen bir doğrudan daha kötü 
 hiçbir yalan yoktur.
107.  Thomas Fuller
 Her şey kolay olmadan önce zordur.
108.  Frank Zappa
 Sanat, hiçbir şeyden bir şeyler yapıp onu satmaktır.
109. Ezop 
 Kritik anlarda en güçlü insanın bile zayıf olana ihtiyacı olur.
110.  Marcus Garvey
 Tarihini ve soyunu bilmeyen bir toplum, kökleri olmayan bir ağaca 
 benzer.
111. Edouard Le Berquier
 Yalnızca kültürlü insanlar öğrenmeyi sever, cahiller ders vermeyi 
 tercih eder.
112. James Porter
 Gerek İstanbul’da, gerekse Osmanlı İmparatorluğunun diğer 
 şehirlerinde hüküm süren emniyet ve asayiş, hiçbir tereddüte 
 imkan bırakmayacak şekilde ispat etmektedir ki, Türkler çok medeni  
 insanlardır.
113. Comte De Bonneval
 Haksızlık, murabahacılık, inhisarcılık ve hırsızlık gibi suçlar, Türkler 
 arasında meçhuldür. Öyle bir dürüstlük gösterirler ki, insan çok
 defa Türklerin doğruluklarına hayran kalır.
114. E. E. Cummings 
 Gece gündüz sizi başkalarına benzemeye zorlayan bir dünyada
 kendiniz olarak kalabilmeyi başarmak,  hayatın en zorlu savaşını 

 vermek demektir.
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115.  Richard Bach
 Eninde sonunda kazananlar, kazanacağına inananlardır.

116.  Jean Luc Nancy
 Gitmek daima bölünmektir. Sadece ayrıldığımız yer ile varacağımız 

 yer arasında bölünmek değildir bu, bizzat parçalara   ayrılırız. 

 Mesela bir çocuk okula gittiğinde, ondan bir şeyler evde kalır.

117.  Vesta M. Kelly
 Kar taneleri tabiatın en kırılgan yaratıklarıdır. Oysa bir araya 

 geldiklerinde ne kadar güçlü olduklarını görmüyor  musunuz?

118.  Paul Auster
 İş işten geçmeden konuş şimdi ve söyleyecek hiçbir şey 

 kalmayıncaya kadar da konuşabilmek umudunu taşı.

119.  Anatole France
 Öğretme sanatı, genç akıllarda var olan doğal merakı, bilahare 

 tatmin etmek amacıyla, uyandırmaktır. 

120.  Alfred  De Vigny
 Hiçbir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın.

121.  Lenin
 En doğru fikir bile abartılırsa saçmaya varır.

122.  Mao Zedunay
 Politika kan dökülmeden yapılan savaştır. Savaş ise kanlı bir politikadır. 

123. Çehov
 Eğer duvarda asılı bir silah varsa piyesin sonunda patlar.

124.  Leon Caetani

  Tarih, ilerisini göremeyenler için acımasızdır.
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ATASÖZLERİ
1.  Türk Atasözü

•	 Akıl akıldan üstündür.

•	 Akıl yaşta değil baştadır.

2.  Türkmen Atasözü

•									Cefayı	çeken	vefa	görür.

•									Damla	damla	göl	olur,	hiç	damlamazsa	çöl	olur.

3.  Kırgız Atasözü

•									Sağlam	vücudun	ruhu	da	sağlamdır.

•									Su	içtiğin	kuyuya	tükürme.

4.  Azeri Atasözü

 Aşıka Bağdat uzak değil.

5. Özbek Atasözü

 Bağa bülbül, adama akıl yakışır.

6. Kazak Atasözü

  Demir tavında dövülür.

7. Bulgar Atasözü

  Torbada ne varsa, çorbada da o vardır. 

8. Arap Atasözü

 Dünyada üç şey gizlenmez. Duman, aşk, parasızlık.

9.  Anonim

•	 Eğri olanın gölgesi de eğridir.

•	 Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz.

10.  Anonim

•	 Affetmesini bilmeyen kimseyle dost olunmaz.

•	 Vermesini bilmeyen, lazım iken bulamaz.

11. Yunan Atasözü

 Para her kapıyı açar, ancak kilitleyemez.



260

12.  Çerkes Atasözü 
 Oturduğunu görmüyorsa, ayağa kalkıp kendini gösterme.
13. Kafkas Atasözü
 Gönül yaşlanmaz.
14. Ermeni Atasözü
 Yalanın bacağı topaldır.
15. Boşnak Atasözü
 Bırakın da tabiat size dadılık etsin.
16.  Pakistan Atasözü
 İnsan nişanlanınca arkadaşını, evlenince ana babasını, çocuğu 
 olunca kendisini unutur.
17.   İran Atasözü
 Kesen boş olursa dinin, miden boş olursa bedenin sıhhatli olur.
18.  Afgan Atasözü
 Kim zamanın deviniminden ders almazsa, ona hiçbir öğretmen 
 öğretemez.
19.  Anonim
•	 Kovandan çıkmayan arı, bal yapamaz.
•	 Kuvvetini iradesinden alana düşman yanaşamaz.
20.  Anonim
•	 Hürriyet bir kişinin değil, herkesin hakkıdır.
•	 İşaretler varılacak hedefi olanlar içindir.
21.  Çin Atasözü
•	 Gülümsemesini bilmeyen dükkân açmasın.
•	 Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma, öfkeli anında kimseye 
 cevap verme.
22. Japon Atasözü
•	 Yedi defa düşsen bile sekizinci de yine ayağa kalk.
•	 Oğlum bir karısı olana kadar oğlumdur ama kızım hayatının her 

 gününde benim kızımdır. 
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23.  Rus Atasözü

 Acele hareket yalnızca sinek yakalamaya yarar.

24.   Alman Atasözü

 Yüreklilik insanın üçüncü koludur.

25.  Fransız Atasözü

 İnsan, kaderi ile yüzleşmemek için yolunu değiştirdiğinde kaderi ile

 burun buruna gelir.

26.  İtalyan Atasözü

 Sabırlı adam bir iğne ile kuyu kazar.

27. İngiliz Atasözü

•	 Her kuş kendi türüyle uçar.

•	 Cahil kral taç giydirilmiş eşektir.

28.  İspanyol Atasözü

•	 Onurlu insana soyağacı sorulmaz.

•	 Yarın hayatının en dolu günüdür.

29.  Anonim

•	 Kendisini pek çok seven, çevresinde pek az sevilir.

•	 Size ne yapacağınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla.

30.  Anonim

•	 Arkanı güneşe çevirme, gölgen öne düşer.

•	 Ayakta ölmek, dizüstü yaşamaktan iyidir.

31.  Kızıldereli Atasözü

•	 Günümüzdeki insanlar bilgiyi arar oldu, bilgeyi değil. Oysa bilgi geç-

miştir, bilge ise gelecek.

•	 Su gibi olmalıyız, her şeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli. 

32.  Nijerya Atasözü

 Eğer bir fare kediye gülüyorsa yakınlarında bir delik var demektir.
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33.  Meksika Atasözü

 Akıllı kimdir, herkesten öğrenen. Kuvvetli kimdir, hırslarını yenen. 

 Zengin kimdir, halinden memnun olan.

34.  Moğol Atasözü

 Ardından yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz.

35.  Hint Atasözü

•	 İlmin belası unutmaktır.

•	 Kendi evini yapamıyorsan bir yapana taş taşı.

36.  Sudan Atasözü

 Hiçbir mutfak, iki kadını alacak kadar zengin değildir.

37.  Kenya Atasözü

 Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer.

38. Tibet Atasözü

 Dikenler arasında güller yetişir.

39. Anonim

•	 Keşke sözcüğü yerine, bir daha ki sefere demeyi dene.

•	 İlmin afeti kibirdir.

40.  Anonim

•	 Dünya da en huzurlu kimse, gönlünde haset ve kin tutmayandır.

•	 Mutluluk ikiz olarak doğar, onu yakalamanın tek çaresi vardır o da 

paylaşmaktır.

41. Mısır Atasözü

 Devlet kuşu baba kuşudur.

42.  İsrail Atasözü

 Büyük adamın hatası da büyük olur.

43.  Macar Atasözü

 Evlenme uzun bir pazarlıktır.
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44.  Hollanda Atasözü
 İyi bir hazırlık, işin yarısıdır.

45. Belçika Atasözü
 Kötü malın kelepiri olmaz.

46. İsveç Atasözü
 Kaygı küçük şeyin gölgesini kocaman yapar.

47. Avusturya Atasözü
 Zaman ve sel kimseyi beklemez.

48. Polonya Atasözü
 Nerede rıza, orada güç.

49. Anonim
•	 Gömüldükten sonra hatırlanmak istiyorsanız, ya okunacak işler ya-

pın, ya okumaya değer şeyler yazın.

•	 Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır.

50.  Anonim
•	 Hiçbir şeye cesaret edemeyen hiçbir şeye ümit edemez.

•	 Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur.

51.  Avustralya Atasözü
 Dostluk mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı

 yedikten sonra belli olur.

52.  Kolombiya Atasözü
 Kahveyi gece kadar siyah, cehennem kadar sıcak ve kadın kadar

 tatlı içeceksin.

53.  Kore Atasözü
 Bugünün işini yarına kaydırma.

54.  Vietnam Atasözü
 Meyvesini yerken, ağacını diken insanı düşün.

55.  Venezuela Atasözü

 Tanrıya dua et, güven ama yapman gerekeni de yap.
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56. Zazaca Atasözü
 Akıl para ile satın alınmaz.

57.  Laz Atasözü
 Etme kulum, bulma zulüm.

58.  Filipin Atasözü
 Manda sırtındaki sinek, kendisinin mandadan uzun sanır.

59. Anonim
•	 Eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir, ağrı ile aynı işi gö-

rür, zira ağrı da vücutta bir arıza olduğunu haber verir.  

•	 İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır.    

60.  Anonim
•	 Tokalaşan el, çamur atamaz.

•	 Yapabildiğin kadar söz ver, sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap.

61.  Keşmir Atasözü
 Ahmak adama öğüt vermek, sincaba tuz vermeye benzer.

62.  Latin Atasözü
 Bir kitabın kaderi, okuyanın zekâsına bağlıdır.

63. Sümer Atasözü
 Madem biliyorsun neden öğretmiyorsun, boşa vakit geçirdin 

 neye yaradı.

64.  Jamaika Atasözü
 Yanından uzaklaşana kadar, sakın bir timsahla ‘’ uzunağız ‘’ diyerek

 alay etme.

65.  Endonezya Atasözü
 Dil bir milletin ruhudur.

66. Fas Atasözü
 Her böcek annesinin gözünde bir ahudur.

67. Tatar Atasözü

 Yalnız olan rahat görmez, yardımlaşan yorulma bilmez.
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68. Uygur Atasözü

 Sağlam göz ağlasa, kör gözden yaş çıkar.

69.  Anonim

•	 Acıyı tatmayan, tatlıyı anlamaz.

•	 Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.

70.  Anonim

•	 Akıllı ve inatçı kişiler sorunlarla uğraşmaktan keyif alırlar.

•	 Hayallerin yerini pişmanlıklar almadıkça, insan ihtiyar değildir.

71. Türkmenistan Atasözü

 Saç ayağın ayağı üç olur, birbirine güç olur, biri kırılırsa hiç olur.

72.  Karaçay Malkar Atasözü

 Adamın karakteri işte belli olur.

73. Çeçen Atasözü

 Allah var sorun yok.

74.  Kırım Atasözü

 Dilini kaybeden kendini kaybeder.

75. Gagavuz Atasözü

 Ağaç düşerde yakınına yaslanır.

76. Romen Atasözü

 Aldatılmada suç aldatanın, ikincisinde ise aldananındır.

77. İzlanda Atasözü

 Mesafe, dağı mavi, insanı yüce kılar.

78. Arnavut Atasözü

 Büyük ağaca yaslanan, her zaman gölge bulur.

79. Anonim

•	 Gençlikte vaktini geçiren sefa ile ihtiyarlıkta ömrünü geçirir cefa ile.

•	 Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz.
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80. Anonim
•	 Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez.

•	 İlim aşağıdakilerini yükseltir, cahillik yüksektekilerini alçaltır.

81. Makedonya Atasözü
 Hak kuvvetin üstündedir.

82. Hırvat Atasözü
 Bize karşı saygı kendi elimizdedir.

83. Sırp Atasözü
 Mutlak olan tek şey gelecektir.

84. Tayvan Atasözü
 Başkasını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi başkalarını

  affet.

85. Malezya Atasözü
 Sis yelpaze ile dağıtılmaz.

86.  Portekiz Atasözü
 Ayna düşünmediği için hatasız yansıtır ama çok aşırı düşünmek çok

 hata yaptırır.

87. Abhaz Atasözü
 Geçmişi olmayanın geleceği de yoktur.

88. Polonya Atasözü
 Acı yoksa kazanç olmaz.

89.  Anonim
•	 Her davranışında başkalarının onayını arayan kimseler hayatın bir 

çok güzelliğini ıskalar.

•	 Dünyanın en cesur yaratıkları insanlardır, öleceklerini bilerek yaşarlar.

90. Anonim
•	 Balonların gururu, iğnelerle karşılaşıncaya kadardır. 

•	 Kadınlar güçsüzdür ama annelerin bileğini bükemezsin.
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91.  Gürcü Atasözü

 Yeni dost kazan, ama eskisini unutma.

92. Kürt Atasözü

 Dünyaya danış, aklına göre yap.

93. Amerika Atasözü

 Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.

94. Brezilya Atasözü

 Çalışmak isteyene zor iş yoktur.

95. Romen Atasözü

 Köpekler istiyor diye atlar ölmez.

96. Uruguay Atasözü

 Normal dönemde kaplumbağa hızında olan zaman, vize dönemi 

 tavşan hızına ulaşır.

97.  Norveç Atasözü

 Elindeki bir kuş, çatındaki on kuştan iyidir.

98. Kosova Atasözü

 Denize düşen yılana sarılır.

99. Anonim

•	 Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durması-

nı beklemeye benzer, nehir asla durmaz.

•	 Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.

100.  Anonim

•	 Hayatta en anlamlı kelime BİZ, en anlamsız kelime ise BEN’ dir.

•	 Akıllı insanlar için her olayda bir ders vardır.

•	 Yan yana gelinmekle beraber olunmaz.
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HEKİMLERİN ÖZELLİKLERİ
1. Hekimliğin ilk adımı : ‘’ Önce Zarar Verme ‘’ diye başlar.

2. Hekimlik bir sanattır.

3. Hekimlik, insana bir bütün olarak bakar, onu hastalıklardan korur, 

tedavi eder. İnsanı hastalandırmama sanatıdır.

4. Biyo, Psiko, sosyal bir varlık olan insanın, hem bedenen, hem ruhen, 

hem de sosyal yönden, çevre yönünden tam iyilik halinde olmasını 

yani sağlıklı olmasını sağlar.

5. Önce iyi haberi, sonra kötü haberi hastasına veya hasta yakınına verirler.

6. Karşısındaki kim olursa olsun ‘’ siz ‘’ diye hitap ederler.

7. Hekimler, soğukkanlılık ile şefkat arasında bir yerde dururlar.

8. Hekimler konuşurken gözünün içine bakarlar.

9. Telaşlandırmazlar, rahatlık verirler.

10. Hastalarını dinlemeyi bilirler.

11. Hastalarına empati yaparlar, sempati yapmazlar.

12. Teşhis koyamadıkları durumlar için ‘’ strestendir ‘’demezler.

13. Meslektaş dedikodularına asla yüz vermezler.

14. Mesleğiyle ilgili bilimsel yeterliliğini sürekli geliştirirler.

15. Ulusal, uluslar arası tıbbı toplantılara, eğitimlere katılırlar (Yasal zo-

runluluk getirilmelidir).

16. Ahlaki ilkelere bağlı olurlar. Güvenilir, dürüst, hasta mahremiyetini 

koruyan, güler yüzlü, hoşgörülü…   

17. Hastanın kültür seviyesine göre iletişim kurarlar.

18. Ulaşılabilir olurlar.

19. Gereksiz tetkikler, ilaçlar, ameliyatlar yapmazlar.

20. Sağlık Bakanlığı ve Hekim Örgütleri koordineli çalışmalıdır, hekimin 

yeterliliğini ve haklarını sağlamalıdırlar.
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21. Ön adı ‘’ Dr ‘’ olur.

22. Asla muayene olmadan ilaç yazmazlar.

23. Hekim aslında tabib’dir.

24. Hekim’in kelime anlamı ‘’ hikmetli söz söyleyen ‘’ dir.

25. Hekimler sağlık hizmeti zincirinin birinci halkasıdır.

26. Hekimin adalete, hukuka uygun hakları vardır.

27. Hekimin bireysel hakları vardır.

 1. Bilimsel gelişmeleri takip etme hakkı.

 2. Makul sayıda hasta bakma, yaptığı işe saygı görme hakkı.

 3. Sağlık, güvenlik, izin, yanlışlara ortak olmama, reddetme hakkı.

 4. Ekonomik gelir hakkı.

 5. Etik hakkı.

28. Hekimin toplumsal hakları vardır.

 1. Sağlık politikalarını belirleme.

 2. Sağlık politikalara katılma.

 3. Meslektaşlarıyla örgütlenme.

 4. Mesleğini bilimsel olarak yürütme.

 5. Mesleğini etik olarak yürütme.

29. Hekim hasta ilişkisinde, hak- ödev vardır. 

 Taraflardan birisi için HAK olan, diğer taraf için ÖDEV’dir. 

 Haklar ile ödevler ikizdir, bir terazinin iki kefesi gibidir.

30.    Hekime karşı hastaların görevleri;

 1. Saygı gösterme.

 2. Ayrıntılı ve eksiksiz doğru öykü verme.

 3. Kararlara aktif katılım.

 4. Tedavi ve önerilere uyma.

 5. Gelişmelerden bilgilendirme.
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RİSK ÇÖZÜMÜ
 I-      Onurlu dik duruş sergilemek 
 II-     Çözüme yönelik öngörülere sahip olmak
 III-    Riskin, sorunun muhataplarıyla mutlaka iletişim kurmak
I-       1.  Riski çözmek için birinci yapmamız gereken bu riski çözeceğimize  
       inanmaktır.
 2.  Risk ne kadar büyük olursa olsun isterse ölümcül olsun, moralimiz  
       hep yüksek olmalıdır.
 3.  Etrafımızdaki insanlar bizim duruşumuzdan, pozitifliğimizden et- 
       kilenmelidir.
 4.  Duruşumuzda, tavır ve davranışlarımızda şiddet olmamalıdır.
 5.  Üzerimize güneş doğmadan kalkarak, bir saat okuyarak onurlu 
       dik duruşa sahip oluruz.
II- 1.  Riski çözmek için vizyonumuz olmalıdır.
 2.  Çözüme yönelik sadece A planımız olmamalıdır, olumlu yaklaşa-  
       rak B,C gibi planlarımızda işe yarayabilir.
 3.  Riski çözerken bizim aleyhimize gözüken bir çözüm önerisi as-  
       lında lehimize olabileceğini düşünmeliyiz. Risk çözümünde tarafla- 
       rın özgürlüklerini zedelememeliyiz.
 4.  Taraflardan biri en yakınımızda olsa, anne babamızda olsa adalet-  
      ten ayrılmamalıyız, çözüm önerisinde dilimizi eğip bükmemeliyiz  
      yani çekimser kalmamalıyız.
 5.  En kötü çözüm önerisi, çözümsüzlükten daha iyidir. Kur’an da bir 
        insanın öldürülmesinde, çözüme yönelik; kısas, fidye ödeme, 
       affetme, yaşadığı şehirden uzaklaştırma gibi çözüme yönelik kaç 
       tane alternatifler vardır.
III- 1. Risk çözümünde taraflarla mutlaka görüşmeler yapılmalıdır.
 2.  Risk çözüme kavuşana kadar iletişim kesilmemelidir.
 3.  İletişimde tarafların ‘’ akil insanlarının ‘’ gerektiğinde görüşleri 
       alınmalıdır.
 4.  İletişim kurarken çok aceleci davranılmamalıdır.
 5.  İletişimde iftira, hakaret, şiddet olmamalıdır.
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ŞİRKETLERDE BÜYÜMENİN ALTIN FORMÜLLERİ
1. Maliyeti düşürmek.  

 a) Harcama yaparken kazanmak. b) Bankalardan kredi kullanmamak.

2. Üretim modellerini değiştirmek. Yeni keşifler yapmak.

3. Şirketler zihin haritalarını uzun vadeli planlarla yeniden 

          güncellemek.

4. Üretmek artık yeterli başarı değil. Satış yapmak, pazarlamak. 

          Müşteri memnuniyeti gerekir.

5. Ekonomik sistemde düşünen, hayal kuran, Ar –Ge yapan, 

           İcat çıkartıp rakiplerini kıskandıranlar hayatta kalabilecek.

6. Önemli olan olmayanı keşfetmek ve kendi pazarını yaratmak. 

          Marka olmak.

7. Patent satın alın. Patentinizi yaşatın.

8. İnsan kaynağına yatırım yapın. Mesleği olanı seçin. 

          Liyakata dikkat edin.

9. Kurumsallaşma süreçlerinde insan kaynakları ve uygulamalarını

          internete taşıyın. On binlerce CV ’den yararlanın. 

          Referanslara önem verin.

10. Teşviklerini kullanın.

11. Özellikle KOSGEB, TUBİTAK, TTGV, Kalkınma Ajansları, İGM gibi

          kurumların teşviklerini yakından takip edin.
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12. Kurumsallaşmak şarttır. Vizyonunuz, misyonunuz ve çalışma ilkele-

riniz olmalıdır.

13. Firmaları ayakta tutacak en önemli faktör disiplinli ve çalışma ilkele-

ri olan bir şirket olmaktan geçiyor.

14. Mutlaka reklam verin. Bütçenizde reklama ayrılan bir pay olsun.

15. Reklam yatırımı keşfedenler kısa sürede büyük markalara dönüşür-

ler. Profesyonel reklamcılarla çalışın.

16. Finansal yenilikleri araştırın.

17. Finansal yazılımlar kullanın. Hızlı hizmet sunarsınız.

18. Beş kıtaya mal satın.

19. Dünyadaki her ülke sizin için yeni bir ticari fırsat olabilir.

20. Denetçilere kapınızı açın. Şeffaf olun.

21. En fazla denetim ihtiyacı ise çok ortaklı şirketlerde oluşuyor.

22. Yabancı ortakları araştırın.

23. Ar – Ge yapın. Türkiye Ar –Ge çalışmalarını en hızlı artıran ülke konu-

muna gelmekle kalmadı buluş ve patent başvuru hızında dünyanın 

ilk üç ülkesi arasına girmiştir.

24. Türkiye’de son iki yılda 3000’den fazla yabancı şirket evliliği 

          imzalanmıştır.

25. Toplumsal sorumluluk olarak şirketlerin karının en az % 2,5 kısmını 

gönüllü olarak hayır kurumlarına aktarın.
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SÜNNET OLMAK
1. Sünnet olmak bir gelenektir.

2. Sünnet Kur ’an’ın emri değildir. Hz. İbrahim’den kalmış bir gelenektir.

3. Kur’an ‘da Allah’ın yaratışını, doğal durumu değiştirmenin şeytan işi 

olduğu belirtilir.

4. Hz. Muhammed getirmemiştir.

5. Yahudilikte sünnet, dinin en baş emirlerinden kabul edilir.

6. Müslümanlar sünnet olmada, İsrail oğullarından, Yahudilerden esin-

lenmişlerdir.

7. Sünnet derisinin kesilip alınmasıyla din iman ne artar, ne de eksilir.

8. Müslüman ülkelerde sünnet öyle bir gelenek haline gelmiştir ki farz 

ibadetleri bile geçmiştir.

9. Ülkemizde erkeklerin tamamına yakını sünnet oluyor. Kendilerini 

ateist gören aileler bile çocuklarını sünnet ettiriyorlar.

10. Sünnet derisi 3- 17 yaş arasında biyolojik gelişimini tamamlıyor.

11. Sünnet; penisi kısaltır, duyarlığını azaltır ve sakatlar.

12. Sünnet; sağlıklı ve gerekli bir beden parçasının kesilip, çıkarılmasıdır.

13. Penis başı, yaratılış itibariyle bir iç organdır. Penis başını koruyan üst 

deriyi kesip atmanın, göz kapaklarını kesip atmaktan bir farkı yoktur.

14. Üst deri cinsel hazzı artırmaktadır. Sünnetle birlikte erkeğin cinsel 

hazzı % 50 civarında azalmaktadır.

15. Kur’an sünnetten hiç bahsetmez. Peygamberimiz döneminde Müs-

lümanlığı kabul edenlerin sünnet olduklarına dair de hiçbir kayıt 

bulunmamaktadır.

16. Ne dini açıdan, ne de tıbbı açıdan sünneti haklı çıkaracak bir gerek-

çe vardır.



274

17. Mısırlı düşünür Issam -al D. Hafni Nassif ‘’ İnsanlık adına sünnet bü-

yük bir Yahudi hatasıdır  ‘’ demektedir.

18. Sünnetin sağlık açısından yararlı olduğu iddiası 1870 yıllarında ABD 

‘deki seks fobili doktorlar tarafından mastürbasyonu tedavi etmek 

amacıyla ortaya atılmıştır.

19. Sünnet derisi, cinsel hazzı artıran yirmi binden fazla sinir hücresine 

sahiptir, bu deri kesildiğinde bu hücrelerde yok edilmiş olur.

20. Dünyada sünneti öneren tek bir uluslar arası sağlık örgütü yoktur. 

21. Sünnet geri dönüşü olmayan bir sakatlamadır.

22. Herodot ‘a göre sünnet 6 bin yıllık geçmişi olan dünyanın bilinen en 

eski ameliyatıdır.

23. Dünya Sağlık Örgütü; bugün dünyada 100 ile 140 milyon arasın-

da kız çocukları sünnet edilmektedir ve bunların çoğu Sünni Müs-

lümanlardır.

24. Bugün en yaygın şekilde bir kız sünnetinde klitoris, küçük ve büyük 

dudaklar kesilip alınıyor.

25. Dünyada bilinen ilk sünnet çizimi Mısır’da Milattan 4400 yıl önce ya-

pılmıştır.

26. Sünnetin dinsel meşrulaştırma süreci yahudilikle başlayıp İslam’la 

devam etmiştir.

27. İslam Âlimi Cemal El Benna : ‘’ Biz insanı en mükemmel şekilde yarat-

tık ‘’ayetini hatırlatarak, erkek ve kadın sünnetinin İslam’da yeri ol-

madığını söylemektedir.

28. Üst derinin işlevleri: Koruyucu İşlevi, Duyarlılık İşlevi, Cinsel İşlevi. Üst 

derideki bezler, lizozim gibi anti bakteriyelleri ve antiviralleri üretir. 

Lizozim aynı zamanda gözyaşında ve anne sütünde de bulunur.
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29. Üst deri: Parmak uçları, göz kapakları, dudaklar kadar duyarlıdır. Üst 

deri ortalama 4 cm yüksekliği, 13 cm çevresi vardır. Penisin üst derisi 

özel sinir uçlarını içinde barındırır. Sinir uçları, hareketi sıcaklıklarda-

ki çok küçük değişiklikleri ve hassas değişiklikleri algılar.

30. Ereksiyon sırasında penis boyu % 50 oranında büyür. Uzayan peni-

sin ihtiyacı olan deri üst deriden gelir. Bu üst deri cinsel ilişki sırasın-

da korumayı ve sürtünmeyi azaltarak erken boşalmayı önler.

31. Üst deri penis gövdesi üzerinde aşağı ve yukarı kayarak penis başı-

nı bir örtüp bir açarak hem mastürbasyon hem cinsel ilişki esnasın-

da cinsel hazzı artırır. Islak ve kaygan olduğu için friksiyon ve tahri-

şi azaltır.

32. Avrupalı Bilimciler, üst derideki bazal epidermal hücrelerinde öst-

rojen alıcılarını yeni keşfetmişlerdir. Üst derinin henüz bilinmeyen 

daha nice işlevi olabilir.

33. Sünnetin gerekli olduğu durumlar: Donma, kangren, kanserdir. 

Sünnet çok acı veren bir operasyondur. Koruyucu üst derinin kaybe-

dilmesi penis başının hissini azaltır, sünnet penisin şeklini bozar, do-

laşımına zarar verir, geride kalan derinin hareket kabiliyetini azaltır.  

34. Sünnetin ortaya çıkış teorileri

 1. Tanrılara insan kurban etme geleneğinin yumuşatılmış şekli.

 2. Her hangi bir gruba, kabileye ait olmanın işareti.

 3. Esirleri üremekten alıkoyamayan ama yarı hadım eden bir ceza.

 4. Savaşta yenilen düşmanları tanıma ve aşağılama yolu.

 5. Erkeklere üreme gücünü kazandırdığına inanılan bereketlilik ritüeli.
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1. Penisin en fazla haz yaratan bölgesinde sinir ve damarlarla yo-

ğun beslenen bölgenin kaybedilmesi. 10 bin  -20 bin hassas si-

nir ucu kaybediliyor.

2. Hareketli penis derisinin %50 ‘si kaybediliyor. Penisi kuruma-

dan, aşırı sürtünmeden, tahrişten ve keratinleşmeden koruyan 

çok amaçlı kaplama kaybediliyor. Bağlayıcı dokunun kaybından 

kaynaklanan sertleşmiş penis uzunluğu 2,5 cm kadarı kaybediliyor.

3. Isıya duyarlı yumuşak kas tabakasının yaklaşık % 50’si kaybe-

diliyor.

4. Bağışıklık sisteminin bir parçası kaybediliyor. İmmunoglobin 

antikorları salgılanan yumuşak mukozanın bağışıklık sistemi 

kaybediliyor.

5. Östrojen alıcıları kaybediliyor.

Lenfatik kanallar kaybediliyor. Frenulum dokusu kaybediliyor.  

Penisi nemlendiren ve kayganlaştıran ektopik sebaceous bez-

leri kaybediliyor.

Feromenonları salgılayan apokrin bezleri kaybediliyor. ( Arzu 

duyulan cinsel partnere gönderilen güçlü koku sinyallerine fe-

romenon denilir).

Penis başının pembe kırmızı koyu mor rengi kaybedilir.

35.     Sünnet nasıl zarar verir.
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36.    Sünnet derisi pazarlaması milyonlarca dolarlık bir pazardır. 

 Yanık bölgelerine geçici yapay deri. Deri ülserlerinde kullanma.   

 Sünnet derisinden erotik, pornografik sanat eserleri. 

 Sünnet derisinden yapılmış cüzdanlar, yelekler, yüzükler,…

37.    Sünnet gibi barbarca bir davranışı günümüzde de devam ettirme   

 geleneği; gücünü sahte bilimsel araştırmalar, yaygın cinsel cehalet,  

 sessiz kalan sünnetli erkekler, güçsüz annelerden alıyor.

38.    ABD’de, Avrupa’da doktorlara davalar açılmaya başlanmıştır, 

 tıbbı bir gereksinim olmadığı halde çocukların sünnet edilmeleri,   

 dava konusu oluyor ve davaları kazanıyorlar. 

39.      Tıp Etiğine Yön Veren 4 Temel İlke:

 1. Yararlılık.

 2. Zararlı olmama.

 3. Yasallık; Hastanın vücut bütünlüğünü koruma.

 4. Otonomi; Rıza bir yakını tarafından verilmektedir.

40.     Sünnet milyonlarca çocuğa uygulanan geri dönüşü olmayan bir   

 operasyondur. Çocuklara yönelik diğer istismar ve şiddet türlerinden

 farkı, toplum tarafından kabul görmesidir. Anne, baba, doktor, din   

 işbirliği içinde uygulanması yani yasal bir hal almasıdır. Sünnet 

 insan ve hasta haklarının bir ihlalidir.
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İNSANLARIN 10 FOBİSİ
1. Yılan

 Dünyada en yaygın fobi yılan fobisi olarak görülmektedir.

2. Dişçi

 Diş Hekimi randevusunda diş üniti korkusunu çoğu insanlar 

 çekmektedir.

3. İğne 

 Enjeksiyon korkusu da insanların çoğunda görülmektedir.

4. Yükseklik

 Yüksekliklere çıkıldıkça, yüksek yerlerin kenarlarından aşağıya baka- 

 mayız, başımız döner, çarpıntılar hissederiz.

5. Uçak

 Uçak kazalarından korkanlar, uçakta panik atağa kapılıyorlar.

6. Karanlık

 Karanlıktan çocukluktan kalma korkular yaşıyoruz.

7. Şimşek

 Gök gürültüsü ve şimşek insanları korkutuyor. İnsanlar bu bölgeler-  

 den, havası daha sakin yerlere göç ediyorlar. 

8. Köpek

 İnsanlardaki köpek korkusu, daha önce ısırılmaları veya ısırılan birini  

 yakından görmeleriyle oluşuyor.

9. Örümcek

 Kadınlar, erkeklerden dört kat daha fazla korkuyor.

10. Konuşmak

 Kalabalık önünde konuşmak fobi oluşturuyor.
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SIK BAŞVURULAN 25 YALAN
1. Ben yalan söylemem.

2. Bütün gün toplantıdaydım.

3. Şimdi seni arayacaktım.

4. Feci trafik vardı.

5. Telefon sessizde kalmış.

6. Çok kitap okurum.

7. 80 milyon bizi seyrediyor.

8. Çok mükemmeliyetçiyim.

9. Önemli olan ruh güzelliği.

10. Demokrasi şart.

11. Bir ara görüşelim.

12. Seni arayacağım.

13. Sadece arkadaşız.

14. Başım ağrıyor.

15. Hastayım.

16. Doktora gidiyorum.

17. Ailevi bir mesele vardı.

18. Göründüğü gibi değil.

19. Senin gibisini görmedim.

20. Sorun sende değil bende.

21. Bayağı kilo vermişsin.

22. Sana çok yakışmış.

23. Ne güzel buyurdunuz efendim.

24. Beş dakika sonra ordayım.

25. Hemen başlıyorum.

 Hallederiz.
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ZAMANI VERİMLİ KULLANMAK
1. Günü, haftayı, ay’ı, yılı önceden planlayın.

2. Planlarınızı ajandanıza yazılı yapın.

3. Aylık, yıllık hedeflerinizi belirleyin.

4. Önemli ve öncelikli işlerinizi sabah saatlerinde programlayın.

5. İşlerinizde sakin ve sabırlı olun.

6. Masanızda gereksiz eşyalar bulundurmayın.

7. Paylaşmayı bilin, sorumluluklar verin.

8. İşlerinizi ertelemeyin.

9. Sıkıcı, zevk almadığınız işlerinizi bırakın.

10. Kendi sorumluluklarınızı, sınırlarınızı çizin.

11. Randevusuz misafirlere, lüzumsuz telefon konuşmalarına fazla za-

man harcamayın.

12. Her zaman hayır diyebilin, politik davranmayın.

13. Kararsız kalmayın, alternatifleri düşünün.

14. İş kolik olmayın.

15. Zamanı verimli kullanmada dinlenmeye, spora, sosyal aktivitelere 

de yer olsun.

16. İki saatte bir işinize 5 -10 dakika mola verin.

17. Zaman zaman kendinizi de ödüllendirin. Zevk alarak çalışmanızı 

sağlar.

18. Her zaman, zaman çizelgesi kullanın.

19. Büyük ve zor işleri bölerek çözmeye çalışın.

20. Etkin ve hızlı okuma teknikleri geliştirin.

21. Toplantılarınızda ve yoğun çalışma temposunda başka görüşme 

yapmayın.

22. Saat saat program çıkarmaya alışın.
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23. Gerektiğinde ‘’ rahatsız etmeyin ’’yazısı uyarısı yapın.

24. Elektronik postalarınıza ve telefonlarınıza günün belirli saatinde ce-

vap verin.

25. Aceleci olmayın, kızgın anlarınızda karar almayın.

26. Plan yaparak, önemli işlerinizi öncelikle çözersiniz.

27. Yetişmeyecek işleri planlayarak stresi engellersiniz.

28. Zamanı verimli kullanmak, hem iş hem de özel yaşamda bir denge 

sağlamış olur.

29. Zamanı iyi kullanarak kendinize olan güveniniz artar, verimli olur-

sunuz.

30. Zamanı iyi kullanarak işyerindeki karışıklıklar ortadan kalkar, düzen 

gelir.

31. Planlarınızın net olmaması zaman kaybına neden olabilir.

32. Alınan kararların ertelenmesi zaman kaybı olur.

33. Uzayan çay, kahve molaları zaman kaybına neden olur.

34. Uzayan toplantılarla zamanı verimli kullanmamış oluruz.

35. Uzun mesajlaşmalarla (kişisel e posta, sosyal medya) zamanı verim-

li kullanmamış oluruz.

36. İşyerinin teknik yetersizlikler, dijital yetersizlikler zaman kaybına ne-

den olur.

37. İş yerinin görev ve iş tanımlarının tam yapılmaması zaman kaybı-

na neden olur.

38. İş yerinin hedeflerinin belirsizliği zaman kaybına neden olur.

39. İşyerinin düzensizliği, disiplinsizliği, aşırı evrak düşkünlüğü, zaman 

kaybına neden olur.

40. Güne bir saat kitap okuyarak, duş yaparak başlamak zamanı verimli 

kullanmamızı sağlayacaktır.
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50 YAŞ ÜZERİ ÇALIŞMA 
1. En verimli olabilecek dönemdir.

2. Oturmuş bir düzenleri vardır.

3. Gençleri yönlendirmede hayat ve meslek tecrübeleri vardır.

4. Çok daha fazla bir sadakat anlayışına sahiptirler.

5. İş değiştirme peşinde koşmazlar.

6. Daha çok kendi işini kuruyorlar.

7. İş yerinde eğitim veriyorlar.

8. Danışmanlık yapıyorlar.

9. İş yerlerinin denetçiliğini yapıyorlar.

10. Ben ne yapabilirim, ben neyi yapmaktan keyif alabilirim, bu yaş gru-

bu için oldukça önemlidir.

11. Gelişen teknolojiye adaptasyonları zayıf.

12. Sosyal medya konusunda çoğunluğu ön yargılı.

13. Yabancı dil bilme oranı genç kuşaklara göre daha az.

14. Birçok alanda yetenek, deneyimin önüne geçmiştir.

15. Kendilerini gelişmelerden uzak tutuyorlar.

16. Değişen stratejilerle kolay baş edemiyorlar.

17. Genelde güven eksikliği yaşıyorlar.

18. Değişen dünya koşullarına, bilginin sürekli güncellenmesine uyum 

sağlayamıyorlar.

19. Esnek çalışma saatleri istiyorlar.
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20. Bu yaş grubundaki kişilerin sürekli hastalık izni aldığı düşünülüyor.

21. Kimse sizin bir yere kaçıp gitmenizi beklemiyor.

 Uçak kaçırma olayında ilk siz serbest bırakılıyorsunuz.

 Organ bağışınız genelde kabul edilmiyor.

22. Erken uykuya dalıyorsunuz.

 Hayattan ders alınacak bir şeyleri kalmamıştır.

 Seks olmadan da yaşayabilirler.

23. Gözlük olmadan yaşayamazlar.

 Göbeğini içeri çekme sorunları yoktur.

 Eklemleri genelde hep ağrıyacaktır.

 Hafızaları zayıflamaya başlamıştır, hatırlamadıkları çoktur.

24. Cinsiyet, engelliler gibi yaş da ayrımcılık nedeni olacaktır.

 Kariyerleri doğrultusunda gelişme göstermelidirler.

 Daha yüksek ücret beklememelidirler.

25. Büyük şirketler kendi yetiştirdikleri personelleri yönetici olarak ata-

maktadırlar.

 Bu yaş grubunun işsiz kalma riskine karşı bir B planı hazırlamalıdırlar.
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50 YAŞINA KADAR ÖĞRENDİĞİMİZ 50 ŞEY
•	 Küçük şeyleri dert etmemek.
•	 Öfkenizi kontrol etmek.
•	 Hatalardan dolayı kendinizi ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmek.
•	 Sevdiklerinizle iletişim yollarını hep açık tutmak.
•	 Bazı zaman hayır demek.
•	 Çalışmak kadar dinlenmek.
•	 Yaptığınız işlerinizi sevmek.
•	 Yaşadığınız şehri bir yabancıya gezdirecek kadar tanımak.
•	 Temel ihtiyaçlarınızın ev ekonomisi bilgisine hâkim olmak.
•	 Aç kalmayacak kadar yemek yapma becerisi edinmek.
•	 Fobilerini yenmek.
•	 Hobiler edinmek.
•	 Vücudunu hoyratça kullanmamak, vücudumuzun emanet olduğu-

nu bilmek.
•	 Kişisel bakımınıza özen göstermek.
•	 Yaşına, bedenine uygun giyinmek.
•	 Yurtdışında hayatta kalacak kadar dil bilmek.
•	 Tek başına tatilin, yalnızlıklarında dünyanın sonu olmadığını anlamak.
•	 Hayatta insanlarla muhabbet edecek kadar girişkenlikte bulunmak.
•	 Keşfetmek istediğin yerleri gezmeyi planlamak.
•	 Hayatta kalabilecek kadar birikim sahibi olmak.
•	 Hatalı olduğun durumlarda özür dilemek.
•	 Sana yapılan iyi güzel şeylere teşekkür etmek.
•	 Takım çalışmasının gücünü kavramak.
•	 Her zaman BEN değil, BİZ demek.
•	 Eleştiri ve hakaret, iltifat ve asılma arasındaki ince farkı öğrenmek.
•	 Farklı lezzetleri tatmaya açık olmak, Tam Yaşamak.
•	 Hiçbir şeyde aşırıya kaçmamak.
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•	 Her şeyde mizanı ölçüyü tutturmak.
•	 Hayatta her istediğinizin olmayacağını kabullenmek.
•	 Etrafınızda her zaman sizden daha akıllı ve başarılı insanlar olabile-

ceğini öğrenmek.
•	 Kimsenin ve hiçbir şeyin vazgeçilmez olmadığını anlamak.
•	 Mecbur kaldığın hallerde durumu idare etmek, gazını almak, beyaz 

yalan söylemek.
•	 Karşısındakini dinlemeyi öğrenmek.
•	 Sevdiklerinizin zor zamanlarında onların yanında olmak.
•	 50’li yaşlarda yaşıtlarınızın % 40’ı makberdedir, taziyelere gitmek. 
•	 Size yük olmuş insanlarla yürüttüğünüz zoraki ilişkileri bitirmeyi 

başarmak.
•	 Detaylarda boğulup da manzaranın bütününü kaçırmamak.
•	 Sorunlardan kaçmamak, konuşarak alternatifli çözmek, sabretmek.
•	 Bir masada, bir ortamda nerede durman gerektiğini öğrenmek.
•	 Kendinizi ve başkalarını affetmeyi öğrenmek.
•	 Düşüncenizde kin ve nefreti silip atmak, kibirden uzak durmak.
•	 Yaşadığınız acı ve tecrübelerden dersler çıkarmak.
•	 Neden sonuç ilişkileri üzerinde düşünmek.
•	 Her şeyin geçici olduğunu öğrenmek. Sağlığın devlet olduğunu 

öğrenmek.
•	 En güzel şeyin aile ocağı olduğunu bilmek.
•	 Bazı şeylerin yerinin doldurulamayacağını anlamak.
•	 Anne babaya hürmet etmek ama etkilerinden kurtulmayı da ba-

şarmak.
•	 Durulmak, sakinleşmek, olgunlaşmak, iyi insan, adil insan olmak.
•	 Üzerine güneş doğmadan kalkmak, bir saat O’nu okumak.
•	 Vardan ve yoktan yaratan sadece Allah olduğunu öğrenmek.
•	 Yaratıcı Allah’la her an rabıta kurmak.
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KADIN YÖNETİCİLER
1. İşleri organize etmede erkeklerden daha başarılılar.
2. İşlerin takibinde ve sonuçlandırılmasında daha iyiler.
3. Sorumluluk duyguları daha fazla.
4. Daha disiplinliler.
5. Duygusal zekâları erkeklerden daha yüksek.
6. İnsan ilişkileri odaklı bir yönetim anlayışları var.
7. Empati kurabilme yeteneğine sahipler.
8. Daha detaycı, daha fazla operasyonların içerisinde oluyorlar.
9. Daha katılımcı bir yönetim stiline sahipler.
10. Olacakları daha iyi görebiliyorlar.
11. Çok daha stratejik davranabiliyorlar.
12. İnsanları daha iyi tanıma ve anlama yeteneğine sahipler.
13. Kadınlar insan ilişkilerinde daha verici ve tutkulular.
14. Daha mükemmeliyetçiler.
15. Denetimlerde daha titizler.
16. Yeni yetenekleri bünyede tutmada daha başarılılar.
17. Kadın yöneticiler daha çok çalışıyorlar.
18. Kadın yöneticiler kendileri gibi astlarından da mükemmellik istiyor-

lar. Astlarını daha fazla rahatsız edebiliyorlar.
19. ‘’ İş adamı ‘’ yerine ‘’ iş insanı ’’ söylemini kullanıyorlar.
20. Daha sahiplenen.
21. Daha kucaklayıcı.
22. Daha toparlayıcı.
23. Daha talepkar.
24. Daha sorgulayıcı.
25. Erkekler kadın yöneticiye kadınlardan daha sıcak bakıyorlar.
26. Kadınların kadın yöneticilerle çalışmak istememeleri otoriteye layık 

görmedikleri içindir.
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27. Liderlik özellikleri daha zayıf.

28. Güven duygusu daha az.

29. Daha gergin, agresif olabiliyorlar.

30. Daha sabırsız, daha tez canlılar.

31. Kadınların kadınlarla anlaşması biraz daha zordur.

32. Kadınlar biraz daha çetrefilli, kompleksli.

33. Daha hassas.

34. Daha kaprisli.

35. Daha değişken.

36. Daha ayırımcı.

37. Daha keskin dilli.

38. Aşırı rekabetçi.

39. Kişisel sorunlarını işe getiren.

40. Daha az mantıklı.

41. Daha entrikacı.

42. Daha titiz.

43. Daha saldırgan.

44. Kadın yöneticiler insanları daha çok memnun ediyorlar.

45. Kadınlar arasında bir çekişme olduğu kadar bir dayanışma da vardır.

46. Kadınlar daha ulaşılabilir.

47. Daha arkadaş canlısı.

48. Çocukları olan kişilere daha anlayışlı.

49. Kadın çalışanlarına ailevi bazı durumlarda ya da annelik süreçlerin-

de daha çok yardımcı oluyorlar.

50. Kadın erkek eşittir.

 Kadın da, erkek de genetik olarak ve hak ederek  liyakatiyle her   

 zaman yönetici olabilir.
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MATEMATİK SORULARI
BEYİN TESTİ

I- 1. Bir koşuya katılıyorsun, ikinci koşucuyu geçiyorsun. Hangi   

      sıralamada yer alırsın?    

 2. Bir koşuda sonuncuyu geçiyorsun, hangi sıralamaya çıkarsın?

 3. Aylin’in babasının 5 kızı var. İsimleri çaça, çeçe, çiçi,çoço. 

      Beşinci  kızın adı nedir?            

 4. Sadece 8 tane 8 rakamını kullanarak 1000 sayısına nasıl ulaşırsınız?

 5. Hangisi daha büyüktür?

       3,  2

 6. Dünyada yüzebilen ama uçamayan tek kuş hangisidir?

II- Beyin Testi

8U     M354J   21HN1M121N   N3   K3D3R   H4R1KUL4D3,  3TK1L3Y1C1   

53YL3R    Y4PT1Ğ1N1N   K4N1T1D1R.

845L4NG1ÇT4      OKUM4K    2ORDU,   F4K4T     51MD1    8U   54T1R1    

Z1HN1N12       K4F4    YORM4D4N      OTOM4T1K   OL4R4K      OKUY481L-

1YOR       D3Ğ1LM1?

GURUR         DUY4B1L1R 51N1Z !        

S1RT1N121N      S1V42L4NM451N1           H4K         3D1YOR5UNUZ.

83Ğ3ND1Y53N13   V3   OKUY38İLDİY53NİZ   5İZ D3  P4YL4ŞIN

Bir İgnliiz Üvinersitesinde ypalın arşaıtramya gröe, klemileirn hrflareimin 

hnagi srıdaa yzaldıklarıı ömneli dğeliimş asılnda,öenmli oaln, birinci ve 

sonncuu herflarin yrenide olamsımyış. Çnküü, kleimleri hraf dğeil, btü-

ün oalrkoykuormuşsz. Ardakai hraflrein sırsaı kıraşıkda osla düüzgn ouk-

nuyormuş.

32 232 3
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CEVAPLAR

1. İkinci olursun.

2. Sonuncuyu nasıl geçersin, sen onun arkasındaysan sonuncu olmaz.

3. Çüçü değil, Aylin olacak.

4. 888  + 88 + 8 + 8 + 8 =1000 

5. 3     = 3     = 245

          2     = 2       = 1976

6. Penguen

2 9 512

3 8 6561
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TÜRKİYE’DEKİ MİLYONLUK BÜYÜK ŞEHİRLER
1. İstanbul  13.624.240  39 ilçe 
2. Ankara  4.890.893   25 İlçe  
3. İzmir   3.965.232   30 İlçe 
4. Bursa  2.652.126   17 İlçe 
5. Adana  2.108.805   16 İlçe 
6. Antalya  2.043.482   19 İlçe 
7. Konya  2.038.555   31 İlçe 
8. Gaziantep  1.753.596   9 İlçe  
9. Mersin  1.667.939   13 İlçe 
10. Şanlı Urfa  1.663.371   10 İlçe 
11. Diyarbakır  1.570.943   17 İlçe 
12. Kocaeli  1.601.720   12 İlçe 
13. Hatay  1.480.571   11 İlçe  
14. Manisa  1.379.484   15 İlçe 
15. Kayseri  1.255.349   16 İlçe 
16. Samsun  1.251.349   17 İlçe 
17. Balıkesir  1.152.323   18 İlçe 
18. Kahramanmaraş 1.044.816   8 İlçe  
19. Van   1.035.418   11 İlçe 
20. Aydın  989.862   16 İlçe  
21. Denizli  931.823   18 İlçe 
22. Sakarya  835.222   16 İlçe 
23. Muğla  817.503   11 İlçe 
24. Tekirdağ  798.109   8 İlçe 
25. Erzurum  784.941   20 İlçe 
26. Trabzon  763.714   17 İlçe 
27. Malatya  757.863   13 İlçe 
28. Mardin  745.778     9 İlçe  
29. Eskişehir  724.849   14 İlçe 
30. Ordu  715.409   18 İlçe   

31. Afyon  701.572   17 İlçe   
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TÜRKİYE’NİN DAĞLARI-GÖLLERİ-NEHİRLERİ

I-   Türkiye’nin Dağlarından

          Dağlar  Zirve  Bölge 

1. Ağrı Dağı  5137  Van 

2. Cilo Dağı  4135  Hakkari 

3. Erciyes Dağı  3917  Kızılırmak 

4. Aladağ  3756  Adana 

5. Beydağları  3070  Antalya 

6. Kaçkar Dağı  3932  Doğu Karadeniz 

7. Köroğlu Dağları 2400  Batı Karadeniz 

8. Canik Dağları  2181  Orta Karadeniz 

9. Bozdağ  2159  Ege 

10. Uludağ  2543  Marmara 

11. Palandöken Dağları 2925  Erzurum 

12. Nemrut Dağı  2801  Doğu Anadolu 

13. Ilgaz Dağı  2587  Kuzey Anadolu 

14. Hasan Dağı  3268  İç Anadolu 

15. Mercan Dağı  3129  Fırat 

16. Sandıklı Dağı  2117  Batı Anadolu 

17. Samanlı Dağı  1601  Kuzey Anadolu 

18. Kaz Dağı  1774  Ege 

19. Nur Dağı  2240  Toroslar 

20. Bolkar Dağları  3524  Toroslar 
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II-   Türkiye’nin Göllerinden
       Göller  Yüzölçümü Su Özelliği Bölge
1. Van  3712 km²  Sodalı  Van
2. Tuz  1500 km²  Tuzlu   Ankara
3. Beyşehir 656 km²  Tatlı  Konya
4. Eğirdir 468 km²  Tatlı  Isparta
5. Akşehir 353 km²  Az Tuzlu  Konya
6. İznik  298 km²  Tatlı  Bursa
7. Burdur 200 km²  Acı  Burdur
8. Manyas 166 km²  Tatlı  Balıkesir
9. Acıgöl 153 km²  Acı  Afyon
10. Çıldır 124 km²  Tatlı  Ardahan
III-   Türkiye’nin Nehirlerinden
 Nehirler  Uzunluğu      Doğduğu yer    Döküldüğü yer

1. Kızılırmak 1355 km  Kızıldağ              Karadeniz

2. Fırat  1263 km (2800 km) Dumlubaba           Basra Körfezi

3. Sakarya 824 km    Bayat Yaylası          Karadeniz

4. Seyhan 560 km  Uzunyayla               Akdeniz

5. Aras  548 km(920 km) Tekman               Hazar Denizi

6. Dicle  523 km(1900 km) Hazar Baba Dağı     Basra Körfezi

7. Yeşilırmak 519 km  Köse Dağ               Karadeniz

8. Ceyhan 509 km  Nurhak Dağ            Akdeniz

9. Çoruh 442 km (466 km) Mescit Dağları       Karadeniz

10. Gediz 350 km  Murat Dağı             Ege Denizi

11. Göksu 308 km  Kartal Dağları        Akdeniz

12. Büyük Menderes 307 km  Suçıkan               Ege Denizi

13. Meriç 211 km(480 km) Rila Dağ               Ege Denizi

14. Kura  189 km(1523 km) Ardahan               Hazar Denizi

15. Asi  97 km(380 km) Bekaa Vadisi           Akdeniz
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TÜRKİYE İSTATİSTİK ORTALAMALARI
1. Türkiye’de ortalama yaşam süresi 73,8 yıl.
 1960 Yılında yaşam süresi 48,5 yıl.
2. Türkiye’de Diabet nüfusun %8’inde görülüyor.
 Dünyada en sık diabet görülen 6. ülkeyiz.
3. Türkiye’nin  %33,7’sinin tansiyonu yüksek.
 Tedavi olanların oranı %20’yi geçmiyor.
4. Türkiye’de sigara tüketimi nüfusun % 27,4 ‘de görülüyor.
 Dünyada en sık sigara tüketen 5. ülkeyiz. En çok sigara içen ülke 
 Yunanistan.
5. Türkiye’de kişi başı yıllık alkol tüketimi 1,5 litre.
 Fransa 1. sırada.
6. Türkiye’de obezite oranı %15,2.
 Türkiye obezite de dünyada 22. sırada. Amerika 1. Sırada.
7. Türkiye’de 1000 doğumda yaşanan çocuk ölüm oranı %13,6.
 Dünyada 34. sıradayız. İzlanda 1,8 çocuk ölümüyle 1. sırada.
8. Türkiye’de 1000 kişiye düşen doktor oranı 1,7.
 Avrupa ortalaması 3,5. Yunanistan 1. sırada: 6.
9. Türkiye’de 1000 kişiye düşen hemşire oranı 1,9.
 Avrupa ortalaması 3. Almanya 1.sırada: 10.
10. Türkiye’de sağlık harcaması 6,7 GSYH.
 Fransa’da sağlık harcaması 11,7.
11. Türkiye’de Türk silahlı Kuvvetlerinin genel toplamı 720,000.
 Dünyanın 10. Büyük Ordusu.
12. Türkiye 12,726 milyar dolarla en fazla Almanya’ya ihracat yapıyor.
 Toplam ihracatımız 121,352 milyar dolar. İhracatta Almanya’dan   
 sonra İtalya, Irak, İngiltere, Fransa sıralanıyor.
13. Türkiye 19,358 milyar dolarla en fazla Almanya ile İthalat yapıyor.

 Toplam ithalatımız 201,581 milyar dolar.
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14. Türkiye’de sağlık harcaması kişi başı yıllık 550 Dolar.

 Bütçedeki sağlık payı %12.

15. Türkiye’de kişi başı milli gelir 10,973 dolar. Büyüme % 4.

16. Türkiye’de gelirden alınan payın dağılım oranı.

 En zengin %20 - % 44,9 alıyor.

 En yoksul %20 –  % 6,5 alıyor.

17. Türkiye’deki kadınların:

 % 53 doğum günü, evlilik yıldönümünü hiç kutlamamış.

 % 46 hiç tatil yapmamış.

 % 37 hayatında hiç lokantaya gitmemiş.

 % 27 hiç kuaföre gitmemiş.

18. Türkiye’de sağlık çalışanları içinde.

 Erkeklerin % 45 ‘i sigara içiyor.

 Kadınların %29’u sigara içiyor.

19. Erkeklerin % 60’ı fazla kilolu veya obez.

 Kadınların %37’si fazla kilolu veya obez.

20. Sağlıkçıların % 33’ü hiç fiziksel aktivite yapmıyor.

21. Türkiye’de boşanmaların 3,5 nedeni vardır.

 1.  Eşlerin birbirlerine şiddet uygulamaları.

 2. Eşler arasında zekâ seviyesinde, kendini geliştirme bakımından 

      çok farkın, uçurumun olması.

 3.  Eşlerden birinin doğal seksin üzerinde, seks beklentisi içinde   

      olması.

  Yarım neden de, kadının bir başka erkeği sevmesi evliliğini   

  bozuyor, boşanıyor. Erkeğin bir başka kadını sevmesi evliliğini 

  bozuyor, boşanmıyor.

22. Türkiye’de bireylerin mutluluk kaynaklarının oranları.

 Sağlık % 71, Sevgi % 13, Başarı % 7, Para % 5, İş % 4.
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23. Türkiye’de erkeklerin % 18,8’i alkol kullanıyor.

 Türkiye’de kadınların % 3,3’ü alkol kullanıyor.

24. M.Ö 50,000’den günümüze kadar dünyaya gelen insan sayısı yakla-

şık 108 milyar.

25. Türkiye’de 100 kişiden 4 kişi kitap okuyor.

26. Dünya kitap okuma ortalaması Türkiye’nin kitap okuma ortalama-

sından 3 kat daha fazla.

27. Türkiye’de ihtiyaç malzemeleri sıralamasında kitaplar 235. sırada yer 

almaktadır.

28. Amerika’da % 12’si, Japonya’da % 14’ü, İngiltere’de % 21’i  düzen-

li kitap okurken Türkiye’de yalnız 10 bin kişide 1 kişi düzenli kitap 

okuyor.

29. Dünyada çocuklara özel günlerde kitap hediye edilmesi sıralama-

sında Türkiye 180 ülke arasında 140. sırada yer almaktadır.

30. Türkiye de kamudaki sağlık harcamaları 1999’da 5 milyar TL iken 

2011’de 57 milyar TL’ye çıkmıştır. (2013 öngörüsü 64 milyar TL’dir.) 

2011’de Türkiye’de toplam sağlık harcaması 76 milyar TL’dir. % 75 ‘ini 

kamu harcamaktadır.

31. Cepten sağlık harcaması 1999’da  % 29,1 iken, 2011 ‘de % 16,2 düze-

yine gerilemiştir. OECD Ülkelerinde cepten sağlık harcaması 

          % 19,2’dir. 

32. Sağlıkta memnuniyet oranı 1999’da % 39,5 iken, 2011 ‘de % 75,9 ‘a 

çıkmıştır.

33. Türkiye’de boşanmaların % 84’ü tekrar evlilik yapmaktadır, bunun  

% 14 ‘ü boşandığı eşle tekrar evlilik şeklinde olmaktadır.
34. Türkiye; 0- 14 yaş nüfus oranı % 26
 15- 64 yaş nüfus oranı % 68
 65 yaş üstü nüfus oranı % 6 
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35. Avrupa’da 100 bin kişiye, 350 Doktor düşüyor. 
          Türkiye’de 100 bin kişiye, 170 Doktor düşüyor
 Türkiye’de her 100 doktora, 95 hemşire düşüyor. 
 Avrupa Birliği ortalaması her 100 doktora 246 hemşire düşüyor.
36. Türkiye’de 2002 yılında Tıp Fakültelerine 4500 öğrenci alınırken,
 2013 yılında Tıp Fakültelerine 12 bin öğrenci alınacak,    
 2023 yılında hedeflenen doktor ihtiyacı karşılanmış olacaktır.
37. Türkiye’de günde 1,5 milyon insan hastalanarak doktora çıkıyor.
 Toplumun % 2’si her gün hastalanarak doktora çıkıyor.
38. Türkiye’de 2002’de 271 hastane varken, 
 2012’de 825 hastaneye ulaşmıştır.
 Türkiye’de 2002’de, 1 milyon m2 sağlık binası varken
 2012’de, 6 milyon m2 sağlık binasına ulaşmıştır. 
 Her yıl Avrupa’da 100 bin insan Türkiye’ye gelerek sağlık hizmeti 
 almaktadır. Göz ameliyatları, kalça protez ameliyatları, implant 
 ameliyatları çoğunlukta.
39.   Türkiye’de her 1000 bebekten 13,6’sı 1 yaşını doldurmadan ölüyor.   
 Avrupa Birliği ortalaması 4,2’dir. 
 Türkiye’de Avrupa Birliği ortalamasının 3 katından fazla
 bebeklerimiz ölüyor. 
40.   Türkiye’de 21,248 hasta böbrek,
 2,692 hasta karaciğer,
 355 hasta kalp,
 16 hasta akciğer,
 216 hasta pankreas,
 1 hasta incebağırsak nakli için Sağlık Bakanlığı listesinde bekliyor. 
 (Kasım 2012) 
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DÜNYA ÜLKELERİ
1. Amerika   305 milyon  Washington  İngilizce  Dolar

2. Almanya   85 milyon  Berlin   Almanca  Euro

3. Fransa   65 milyon  Paris    Fransızca  Euro

4. İngiltere   61 milyon  Londra   İngilizce  Pound

5. İtalya   60 milyon  Roma   İtalyanca  Euro

6. Rusya   142 milyon  Moskova   Rusça  Ruble

7. Hollanda   20 milyon  Amsterdam  Hollandaca Euro

8. İspanya   45 milyon  Madrid   İspanyolca Euro

9. Yunanistan  15 milyon  Atina   Yunanca  Euro

10. İsrail    7 milyon   Telaviv   İbranice  Şekel

11. Avustralya  22 milyon  Canberra   İngilizce  Dolar

12. Çin    1,350 milyon  Pekin   Çince  Yuan

13. Hindistan  1,150 milyon  Yeni Delhi  Hintçe  Rupi

14. Japonya   130 milyon  Tokyo   Japonca  Yen

15. Pakistan   165 milyon  İslamabad  Urduca   Rupi

16. İran    75 milyon  Tahran   Farsça  Riyal

17. Mısır   80 milyon  Kahire   Arapça  Paund

18. Suudi Arabistan 25 milyon  Riyad   Arapça  Riyal

19. Suriye   20 milyon  Şam    Arapça  Paund

20. Irak    30 milyon  Bağdat   Arapça  Dinar

21. Bulgaristan  8 milyon   Sofya   Bulgarca  Levi

22. Gürcistan   5 milyon   Tiflis    Gürcüce  Lari

23. Ermenistan  4 milyon   Erivan   Ermenice  Dram

24. Azerbaycan  10 milyon  Bakü   Türkçe  Manat

25. Türkmenistan  5 milyon   Aşkabat   Türkmence Manat
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26. Kazakistan  16 milyon  Astana   Kazakça         Tenge

27. Kırgızistan  6 milyon   Bişkek   Kırgızca   Som

28. Özbekistan  30 milyon  Taşkent   Özbekçe   Sum

29. KKTC   0,3 milyon  Lefkoşa   Türkçe   Lira

30. Afganistan  30 milyon  Kabil   Pestuca   Afgani

31. Kanada   35 milyon  Ottowa   İngilizce   Dolar

32. Arjantin   41 milyon  Buenos Aires  İspanyolca  Pezo

33. Brezilya   188 milyon  Brasilia   Portekizce  Real

34. Meksika   107 milyon  Mexico City  İspanyolca  Pezo

35. Arnavutluk  5 milyon   Tiran   Arnavutça  Leki

36. Makedonya  4 milyon   Üsküp   Makedonca  Dinar

37. Kosava   2 milyon   Priştine   Arn-Sırp-Türkçe Euro

38. Bosna Hersek  5 milyon   Saraybosna  Boşnakça          Marka

39. Sırbıstan   7 milyon   Belgrad    Sırpça   Dinar

40. Slovakya   6 milyon   Bratislava   Slovakça   Kron

41. Hırvatistan  5 milyon   Zagreb   Hırvatça   Kuna

42. Avusturya  9 milyon   Viyana   Almanca   Euro

43. Belçika   10 milyon  Brüksel   Fran- Flamanca Euro

44. İsviçre   8 milyon   Bern    Alm-İng-Frans  Frank

45. Çekoslavakya  10 milyon  Prag    Çekçe           Krona

46. Macaristan  10 milyon  Budapeşte  Macarca          Porint

47. Norveç   5 milyon   Oslo    Norveçce   Kron

48. Danimarka  5 milyon   Kopenhag  Danca   Kron

49. İsveç   10 milyon  Stokholm  İsveçce   Kron

50. Finlandiya  5 milyon   Helsinki   Fince   Euro
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51. Polonya   40 milyon  Varşova   Polonyaca Zlotu

52. Romanya   22 milyon  Bükreş   Romence  Leu

53. Portekiz   10 milyon  Lizbon   Portekizce Euro

54. Ukrayna   47 milyon  Kiev    Ukraynaca Hryunia

55. Moldova   5 milyon   Kişinev    Moldovaca Leu

56. Litvanya   4 milyon   Vilnius   Litvanyaca Litas

57. Estonya   1 milyon   Tallinn   Estonca  Kron

58. Letonya   2 milyon   Riga    Lethonca  Latı

59. Cezayir   34 milyon  Cezayir   Arapça  Dinar

60. Tunus   10 milyon  Tunus   Arapça  Dinar

61. Libya   7 milyon   Trablus   Arapça  Dinar

62. Fas    32 milyon  Rabat   Arapça  Dirhem

63. Ürdün   6 milyon   Amman   Arapça  Dinar

64. Filistin   2 milyon   Kudüs   Arapça  Dinar

65. Lübnan   5 milyon   Beyrut   Arapça  Paund

66. Kuveyt   3 milyon   Kuveyt   Arapça  Dinar

67. B.A.E.   5 milyon   Abu Dabi   Arapça  Dinar

68. Katar   1 milyon   Doha   Arapça  Riyal

69. Yemen   22 milyon  Sana   Arapça  Riyal

70. Bahreyn   1 milyon   Manama   Arapça  Dinar

71. Moğolistan  3 milyon   Ulan Batur   Moğolca  Togrok

72. Güney Kore  50 milyon  Seul    Korece  Wonu

73. Malezya   28 milyon  Kuala Lumpur  Bahosaca  Rignt

74. Endonezya  232 milyon  Jakarta   Endonezce Rupi

75. Küba   12 milyon  Havana   İspolyalca Pezo



300

TÜRK VE YABANCI RESSAMLAR
Türk Ressamlar

1. Osman Hamdi Bey : Kaplumbağa Terbiyecisi

2. İbrahim Çallı : Adada Gezintiye Çıkan Kadınlar

3. Hoca Ali Rıza : Çınar altında

4. Şeker Ahmet Paşa : Narlar ve Ayvalar

5. Pertev Boyar : Vazoda Süsenler

6. Süleyman Seyyit Bey : Kirazlar

7. Nazmi Ziya Güran : Sokak Manzaraları

8. Naci Kalmukoğlu : Haliç

9. Abidin Dino : Atom Korkusu

10. Nurullah Berk : Ütü Yapan Kadın 

Yabancı Ressamlar

1. Leonardo Da Vinci (İtalya)  : Mona Lisa 

2. Pablo Picasso (İspanya) : Avignonlu Kadınlar

3. Jean Auguste Dominique İngres (Fransa) :Türk Hamamı

4. Paul Delvaux (Belçika ) :Uyuyan Venüs

5. Vincent Van Gong (Hollanda) :Ay Çiçeği

6. Edvard Munch (Norveç) :Çığlık

7. Salvador Dali (İspanya): Belleğin Azmi

8. Claude Monet (Fransa): Gün Doğumu

9. Rembrandt (Hollanda): Dr. Nilolaes Tulp’un Anatomi Dersi

10. Albrecht Dürer (Almanya): Meryem’in Yedi Çilesi, Mısır’a Kaçış



301

OBEZİTE (ŞİŞMANLIK)
1. Dünya Sağlık Örgütü; dünyada her yıl 2,8 milyon insan obezite (faz-

la kiloları) nedeniyle hayatını kaybediyor.

2. Obezitenin neden olduğu hastalıklar : Diyabet, Hipertansiyon, Koro-

ner Arter Hastalığı, Metabolik Sendrom, Safra Kesesi Hastalıkları, Ka-

dınlarda Endometrium, Yumurtalık ve Meme Kanserleri. Erkeklerde 

Prostat ve Kolon Kanserleri. Karaciğer Yağlanması, Felç, Astım, Solu-

num Yetmezliği, Kas İskelet Sistem Hastalıkları, Toplumsal Uyumsuz-

luklar, Ruhsal Sorunlar,…

3. Obezitenin oluşmasında en önemli faktör, aşırı ve yanlış beslenme 

alışkanlıklarıdır.

4. Yetersiz fiziksel aktivite obezitenin oluşmasında en önemli etkenler-

den biridir. Mortalite için başlıca dördüncü risk faktörünü oluştur-

maktadır.

5. Genetik etkenler, psikolojik problemler, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 

sosyo -kültürel etmenler, gelir durumu, hormonal ve metabolik et-

menler, sigara, alkol kullanımı, kullanılan bazı ilaçlar (antidepresan-

lar v.b.)…obezitenin oluşmasında başlıca risk ve riski etkileyen fak-

törlerdendir.

6. Dünya Sağlık Örgütü Obezite sınıflandırılmasında Beden Kit-

le İndeksi(BKİ)’ni kullanıyor. BKİ, bireyin vücut ağırlığının(kg), boy 

uzunluğunun(metre) karesine bölünmesiyle elde edilir.

 Buna göre BKİ’niz 18,50 ve altındaysa Zayıf

 18,50 – 24,99 ise Normal

 25,00 -29,99 ise Toplu, Fazla Kilolu

 30,00 ve üzeri ise Obez.
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7. Ülkemizde 30 milyon civarında obez insan bulunmaktadır. Ülkemiz-

de en obez İç Anadolu. Ülkemizde obezite görülme sıklığı erkekler-

de %21,2, kadınlarda %41,5.

8. Amerikalılar obez kilonun %34’ ünü teşkil ediyor.

 Asyalılar obez kilonun %13’ünü teşkil ediyor.

9. Kahvaltı, öğün atlamak ve hareketsizlik kilo aldırıyor, obez yapıyor.

10. Ailelerin gürbüz ve kilolu çocuk sağlıklıdır düşünceleri obeziteyi ar-

tırıyor.

11. Ailelerin çocuğum şişman değil, büyüdükçe normalleşir düşünce-

leri yanlıştır.

12. Obez çocuğu olan ailelerin profesyonel destek almalıdırlar, diyetis-

yen ve doktorlara müracaat etmeleri gerekiyor. 

13. Çocuğun her yerde, öğün dışında yemek yemeleri, çoğunlukla kar-

bonhidratlı yiyecekler yiyerek ve çabuk acıkarak tekrar yiyerek obe-

ziteleri artıyor.

14. Hiç kahvaltı yapmamaları, çok fazla meyve suyu, kolalı içecekler tü-

ketmeleri, çok az su içmeleri, çok şeker tüketmeleri obeziteleri ar-

tırıyor.

15. Kilo verebilmek için günde 10 bin adım atmalıyız. 30 dakikalık yü-

rüme, fiziksel hareketler, yüzme, bisiklet kullanma faydalı olur. Obez  

isek daha az kalori almalıyız, tıka basa yememeliyiz. 

 Asitli, kolalı içecekler içmemeliyiz. Fast food, kızartmalardan, cipler-  

 den uzak durmalıyız. İşyerleri, okullar gibi, toplu yaşanan yerler  

 de diyetisyenlerin hazırladığı yemekler tüketilmelidir; sebze, salata,  

 kuru baklagiller, ızgara veya haşlama et ve balık gibi sağlıklı gıdalar-  

 dan olmasına dikkat edilmelidir. 
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16. Gıda alışverişine çıkmadan önce hangi besinlerin size kilo aldıraca-

ğını bilin.

17. Az gıda alışverişi yaparak alışverişi abartmayın.

18. Yemek porsiyonlarınızı küçültün, yemekten tam doymadan kalkın.

19. Daha az yağ tüketin. Tercihiniz zeytinyağı da olsa az tüketin.

20. Ayaküstü atıştırmalardan uzak durun.

21. Mutfağınızda çok fazla zaman geçirmeyin.

22. Besinlerinizi çeşitlendirin. Farklı protein kaynakları: Et, balık, tavuk, 

yoğurt, peynir, süt, tereyağı ,.. deneyin.

23. Farklı bakliyat grubu, farklı sebzeler tüketin.

24. Yavaş yiyin. Lokmaları yavaş yavaş ve iyice çiğnemeyi alışkanlık edin.

25. Kilo artışına sebep olan tıbbı sorun varsa öncelikle bu sorun tedavi 

edilmelidir, bu sorun çözülmeden diyetlerle verilen kilolar kısa sü-

rede tekrar alınır. 
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BAŞ AĞRISININ TEDAVİLERİ
1. Akupunktur : Migrende, tansiyona bağlı baş ağrılarında, kronik baş 

ağrılarında öneriliyor.

2. Masaj : Baş, boyun, sırt ve omuz masajları baş ağrısının geçmesin-

de faydalıdır.

3. Meditasyon : Ruhla beden arasındaki bağlılığa odaklanma baş ağ-

rılarını hafifletmektedir.

4. Yoga : Yoga yapanlar baş ağrısıyla daha kolay baş ediyorlar.

5. Egzersizler : Egzersiz yaparak derin nefes almak baş ağrısına iyi ge-

liyor.

6. Aerobik : Düzenli aerobik, tempolu, yürüyüş, bisiklete binme, yüz-

me… baş ağrılarını azaltıyor.

7. Nöroterapi : Kasları gevşeterek baş ağrısını yenebilirsiniz.

8. Botoks : Botoksun plasebo etkisiyle dahi baş ağrısı geçebiliyor. 

9. Manyetik Uyarma : Baş bölgesine yerleştirilen elektronik sarmallar 

beyine titreşim göndererek baş ağrısını gideriyor.

10. Elektrot İmplantı : Beyin sinirini uyarmasıyla beyine titreşimler 

göndererek baş ağrısını giderir.

11. Abdest almak-Namaz kılmak : Hem fiziksel, hem ruhsal aktivite 

olarak baş ağrısını engeller.

12. Oruç tutmak : Baş ağrısına neden olan yiyeceklerden, streslerden 

uzak, oruçlu olmak baş ağrılarını azaltır.

13. Yardım yapmak : Gelirinin %2,5 – 4-10 -20’sini ihtiyaç sahiplerine 

karşılıksız vermek baş ağrısını giderir.

14. Beyinde ağrıyı yenmek : Düşünerek, inanarak, beyine komut vere-

rek baş ağrısını yenmek mümkündür.

15. Doktora müracat etmek : Baş ağrısı çok ciddi bir hastalığın kanser 

gibi belirtisi de olabilir. Muayene ve analizlerin yapılması gerekir.  
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AKRAN ZORBALIĞI
I- Sözle Yapılan Şiddetler

1. Boyu, kilosu, fiziksel görüntüsüyle alay etmeler.

2. Giysileri, gözlüğü, ayakkabısı, takılarıyla alay etmeler.

3. Konuşma tarzı, aksanı, şivesiyle alay etmeler.

4. Adı ya da soyadıyla dalga geçmeler.

5. Küçük düşürücü isimler, lakaplar takmalar, küfür etmeler…

II-  Fiziksel Yapılan Şiddetler

1. Kulak çekmek

2. Tekme atma, çelme takma

3. Tokat atma, kafaya vurma, enseye vurma

4. Herhangi bir cisimle vurma

5. Oyun alanını terk etmeye zorlama…

III-  Cinsel Şiddetler

1. Cinsel anlamı olan hareketler yapmak, sözcüklerle hitap etme.

2. Cinsel konularda rahatsız edici konuşmalar yapmak

3. Cinsel içerikli söylentiler çıkarma ve yayma

4. Birinin giysilerini isteği dışında açma.

5. Birileri hakkında cinsel içerikli duvar yazıları yazma.
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IV-  Dışlama, Eşyalara Zarar Verme

1. Oyun ve etkinliklere almama, grup dışına itme, görmezlikte gelme

2. Arkadaşlık yapmasını engelleme, arkadaşlarını kendisine karşı kış-

kırtma.

3. Hakkında dedikodu yapma, iftira atma.

4. Eşyalarını zorla alma, para ya da eşyalarını çalma.

5. Defter ya da kitaplarını karalama, kötü şeyler yazma, ödünç aldıkla-

rını vermeme.

V-  Yapılması Gerekenler

1. Şiddete maruz kalanlar  :Okuldan soğuyor, derslerde başarısız olu-

yor, sık sık hastalanıyor, sosyal çekilme, şiddetin dışa vurumu olan 

yazı, resim ve oyunda kendini gösteriyor.

2. Zorbaların özellikleri : Zorbanın güçlü, maruz kalanın zayıf ol-

ması. Topluma yanlış bir kabadayılık algısı yerleşmesi, bu eylemlerin 

övünülecek bir şey gibi sunulması.

3. Şiddete maruz kalanlar, şiddete şiddetle karşılık vermesinler. 

Sükûnetlerini koruyup kendilerine duydukları güveni göstersinler. 

Duygularıyla değil, akıllarıyla hareket etsinler.

4. Zorbalığın gerçekleştiği ortamdan uzaklaşıp, daha kalabalık yerle-

re gitsinler.

5. Bu zorbalığı ispiyonculuk olarak düşünmeyip, yetişkinleri olaydan 

haberdar etsinler. Kendilerinin başına gelmiyorsa bile zorbalığa se-

yirci kalmasınlar.
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Z KUŞAĞI JENERASYON

1. Bireyci.

2. Bağımsız.

3. Bilinçli.

4. Eğitimli.

5. Özgüvenleri yüksek.

6. Yeniliğe açık.

7. İnternet düşkünü.

8. Hedefleri doğrultusunda yaşıyorlar.

9. Açık iletişim kuruyorlar.

10. Kendi istek ve amaçlarının farkındalar.

11. Hayatta her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorlar.

12. Çevrelerinde ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyorlar.

13. E- posta diye bir iletişim aracını tanımıyorlar.

14. Sosyal mecralar, mobil teknolojilerle iletişimdeler.

15. Ailelerin korumacı yapısı altında yaşıyorlar. 
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KAYIP KUŞAK (NE OKUYORLAR – NE ÇALIŞIYORLAR)
•	 Ne okuyorlar, Ne çalışıyorlar.

•	 Kızlara ‘’ Evlen artık ‘’, erkeklere ‘’ Daha ne kadar baba parası yiye-

ceksin ‘’ baskısı, onları bunaltıyor.

•	 Okumuyor, çalışmıyor ve herhangi bir eğitim de görmüyorlar.

•	 Türkiye’de TÜİK verilerine göre; 15- 29 yaş arası 15,6 milyon kişi bu 

grupta yer alıyor. Ekonomiye kaybı ise tahmini 841 milyar TL.

•	 Avrupa birliğinde bu yaş grubundaki gençlerin sadece % 34’ü is-

tihdam ediliyor.

•	 Her 100 Üniversite mezunu gençten 37’si işsiz konumunda. Bu 

oran ilköğretim mezunu gençte  % 20’ye geriliyor. 

•	 Türkiye’de çalışan nüfusun toplam nüfusa oranı, yani istihdam ora-

nı % 33,3.

•	 Türkiye’de 15- 24 yaş arası kadın nüfusun istihdam oranı % 21, iş-

sizlik oranı % 22,9.

•	 Türkiye’de 15 -24 yaş arası erkek nüfusun istihdam oranı % 45,8, iş-

sizlik oranı % 15,5.

•	 Ekonominin herkese yetecek iş yaratamaması işsizlik oluşturuyor.

•	 İşte istikrar göstermeyenler işsizlik oluşturuyor.

•	 Mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerin piyasanın beklentilerini karşı-

lamaması işsizlik oluşturuyor.

•	 İş bulamam diye iş aramayanlar işsizlik oluşturuyor.

•	 Kadınların ev kızı ya da ev kadını olarak iş aramamaları işsizlik oluş-

turuyor.

•	 Öğrenci olanlar işsizlik oluşturuyor.

•	 Üniversiteye hazırlananlar, dershanelere gidenler işsizlik oluşturuyor.
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•	 Mesleksizlik işsizlik oluşturuyor.

•	 Çoğu zaman iş beğenmeyenler işsizlik oluşturuyor.

•	 Engelli veya hasta olduğunu ya da ailevi nedenleri öne sürenler iş 

gücüne katılmıyor.

•	 Bugün evinin kadını, eşinin karısı olmakla yetinen 12 milyon kadın 

iş gücüne katılmıyor.

•	 Eğitimli işsiz gençlerin önündeki bir başka problem kamunun da-

ralan iş hacmi.  

•	 Her 100 Üniversiteli işsiz gencin % 34’ü 25- 34 yaş grubunda yer alıyor.

•	 Ne okuyorlar, Ne çalışıyorlar oranı İngiltere’de % 15,5, Fransa’da 

% 14,5, İtalya’da % 22,7, Almanya’da % 9,7, Hollanda’da % 5,5, 

Yunanistan’da % 23,2, Bulgaristan’da % 24,6.

•	 Türkiye’de işsizlik oranı % 18 düzeyinde. Hem bireysel hem de Ulusal 

kaynakların israfı söz konusu. Eğitim süresince iş gücünden çekilen 

kişiler, işgücü piyasasına vasıf ve becerilerine uygun iş bulamadıkla-

rında işsiz kalıyorlar, bu durumda eğitime yapılan yatırımlar kaynak 

israfı anlamına geliyor.

•	 Kadın erkek her insanın bir mesleği olmalıdır. Her mesleği Allah ya-

ratmıştır, hiçbir meslek diğer meslekten üstün değildir, üstünlük 

mesleğini liyakatli ve dürüst olarak yapmaktır. Bir insan her işi ya-

pabilirim diye ortaya çıkmamalıdır, ülkemizin ihtiyacı olan meslek-

lerden birinin eğitimini alarak o mesleğin mensubu olmalıyız. Onur-

lu yaşamak kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde 

durmamızla olur.Bu da mesleğimizin olması, çalışkan olmamız, dü-

rüst olmamızla sağlanır.Görev ve sorumluluk, iman,karara itaat, is-

tikrar, istikamet her insanda olmalıdır.
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İŞ GÖRÜŞMELERİNDE YAPILAN HATALAR
1. Hazırlıksız görüşmelere gelmeleri.

 CV ‘si eksik ve özensiz dolduruyorlar.

 Firmayı, sektörü, pozisyonlarının gereklerini doğru dürüst 

 araştırmıyorlar.

2. Doğallıktan uzak, yapmacık davranmalar.

 Doğal davranmayıp, aşırılıklara kaçıyorlar. Aşırı mutlu, aşırı kendine  

 güvenli tavırlar sergileyerek yapmacık kaçıyorlar.

3. Aşırı makyaj, uygunsuz kıyafetler giymeler.

 Kurumsal hayata uygun olmayan tarz ve renklerde kıyafetler, aşırı   

 parfüm kullanmak, aşırı bakımsız gelmek. Dış görünüş güçlü bir ilk  

 etki yaratmada büyük rol oynar. Uyumsuz saç ve parfümle gitmek   

 kabul edilemez.

4. Profesyonellikten uzak davranışlar.

 Adaylar randevularına zamanında gelmiyorlar, geç kalacaklarını

 telefonla haber vermiyorlar. İş görüşmesinin yapılacağı yere 10 -15  

 dakika önceden varın.

5. Abartılı söylemler ve muğlâk ifadeler. 

 Okuldan mezun olduktan sonraki boşluklarda ne yaptığı 

 sorulduğunda adaylar abartılı, yanlış bilgiler veriyorlar. İşten niçin   

 ayrıldığı sorulduğunda adaylar zorlanıyor, muğlâk ifadelere 

 başvuruyorlar. Kurumlar işten ayrılma sebeplerini tüm gerçekliğiyle  

 bilmeleri gerekir.

6. Göz kontağı kurmamak. 

 Soruları cevaplarken bütün mülakatı yapanlarla göz teması 

 kurmaya çalışın. 
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7. Ezberlenen yanıtlar. 

 Sorulara internetten alındığı belli yanıtlar verilmesi, mülakatçılar 

 tarafından komik bulunuyor. Sorulara tatmin edici cevaplar verilmelidir.

8. Soru soramamak.

 Soru soramamak hazırlıksızlığın göstergesidir. Adaylar işle ilgili 

 sorular sormalıdır. Maaş ve terfi olanaklarını soran adaylar sabırsız   

 olarak nitelendiriliyor. Eski patron ve yöneticilerini yerden yere 

 vurmak yanlıştır. Bu şekilde yakınan adaylar, işe alınmaması 

 gerekenler olarak düşünülür.

9. Şirket kültürü ve çalışanların entelektüel seviyesi.

 Şirket kültürü ve çalışanların entelektüel seviyesi ile ilgili sorular 

 sorulmalıdır. Üniversiteyi bitirmiş adaylarda dahi sorulan şu soruda:  

 ‘’ Ortadoğu coğrafyasından üç ülke sayın ‘’ adaylardan doğru cevap  

  alınamıyor, mülakat heyecanından olsa gerek.

10. İş başvurusu yapan yeni nesil adaylar da hata yapmaması için:

	  Genelde ezberci olmayacak, mesleğini iyi bilecek.

	  Aşırı rahat tavırlı değil, doğal olacak.

	  Azim duygusundan yoksun olmayacak.

	  Aidiyet duygusu olacak.

	  Gülümseyen olacak.

	  Göz teması kuracak.

	  Hoşgörülü olacak.

	  Şirketin gelecek planlarını bilecek.

	  Şirketin kültürünü bilecek.

	  Yalan söylemeyecek, sözünde duracak, kendisine verilen emaneti  

     koruyacak.
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 AHİLİKTE MESLEKLER VE PİRLERİ

1. Tüccar                – Piri Hz. Muhammed

2. Sütçü                    – Piri İbrahim

3. Çoban                   – Piri Musa

4. Hekim, Seyyah      – Piri İsa

5. Çiftçi                     –       Piri Adem

6. Marangoz            – Piri Nuh

7. Terzi                    – Piri İdris

8. Demirci  – Piri Davut

9. Saatçi                  – Piri Yusuf

10. Balıkçı                 – Piri Yunus

11. Deveci                 – Piri Salih

12. Fırıncı                 – Piri Zülkifl

13. Bağcı                   – Piri Uzeyr

14. Çulhacı               – Piri İlyas

15. Postacı                – Piri Varaka

16. Hallaç                  – Piri Şit

17. Tarihçi                – Piri Lut

18. Berber                 – Piri Selmani Farisi 

19. Sabuncu              – Piri Ahmet İbn Abdullah

20. Mimar                  – Piri Muhammed İbn Ebubekir

21. Bakkal                 – Piri Adn İbn Abdullah 

22. Kasap                   – Piri Ebul Muhcin

23. Kuyumcu            – Piri Nusr İbn Abdullah

24. Attar                     – Piri Husam İbn Abdullahı Kufi

25. Ahiliğin Kurucusu     – Piri Ahi Evran
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AHİLERİN AHLAK İLKELERİ
1. Doğruluktan ayrılmamak.

2. Cömert olmak.

3. Alçak gönüllü davranmak.

4. İyi huylarını geliştirmek.

5. Kendisini halka adamak.

6. Misafirleri sevmek.

7. İnsanları iyi yola yöneltmek. 

8. Suçluyu affetmek.

9. İş sahibi olmak.

10. Dindar olmak.

11. Utanma duygusuna sahip olmak.

12. Hile yapmamak.

13. Yalan söylememek.

14. Kusur aramamak.

15. Dedikodu yapmamak.

16. İçki içmemek.

17. Zinaya yaklaşmamak.

18. Livata yapmamak.

19. Zenginlere karşı minnetsiz olmak.

20. Kimseye karşı düşmanlık beslememek.

21. Kin gütmemek.

22. Büyüklere hürmetkâr olmak.

23. Küçüklere şefkatli olmak.

24. Bel bağlamamak.

25. Nefisle mücadele etmek.

26. Münafıklar, kâfirler ‘’ Ahi ‘’ olamazlar.
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27. Kestiği hayvanı inciten  ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

28. Herhangi bir ihtiyaç maddesini saklayıp kıtlık yaratan ve sonra paha-

lıya satan ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

29. Kötü kanun yapan ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

30. Vaadinde durmayan ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

31. Halkın zararına çalışan ‘’ Ahi ‘’ olamaz.

32. Yemeklerden önce ve sonra el yıkamak.

33. Lokmaları küçük almak.

34. Ağzını şapırdatmamak.

35. Hakkından fazlasını yememek.

36. Yediğinin helal olduğunu bilmek.

37. Yerine ve yeterince harcamak.

38. Ölçü tartı ehli olmak.

39. Yararlı şeyler üretmek.

40. Yardım etmek.

41. Kalbi Allah’a bağlamak.

42. Kapısı 72 millete açık olmak.

43. Mürüvvet ve merhamet üzere olmak.

44. Ahlakı ana sermaye edinmek.

45. Akıl yolunda yürümek.

46. İlim istemek.

47. İlmiyle amel etmek.

48. Yararlı çalışmayı elden bırakmamak.

49. Türk örf ve adetlerini sahiplenmek.

50. İslam dinine uymak.

51. Hırsızlık etmemek.

52. Barbarlık etmemek.
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53. Kötülük etmemek.

54. Küfür ve hakaret etmemek.

55. Başkalarının namusuna dokunmamak.

56. Başkalarının onuruna dokunmamak.

57. Düşkünlere yardım etmek.

58. Yoksullara yardım etmek.

59. Muhtaçlara yardım etmek.

60. Kız çocuklarına:  

  Evinin ailenin işini ihmal etme.

  İyi yemek pişir.

  İdareli ol.

	  Kocana sahip olmasını bil.

61. Harama bakma.

62. Haram yeme, haram içme.

63. Doğru ol.

64. Sabırlı ol.

65. Dayanıklı ol.

66. Büyüklerinden önce söze başlama.

67. Kimseyi kandırma.

68. Kanaatkâr ol.

69. Dünya malına tamah etme.

70. Yanlış ölçme, eksik tartma.

71. Kuvvetli ve üstün durumda iken affetmesini bil.

72. Hiddetli iken yumuşak davranmasını bil.

73. Kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

74. Kibir gösterme.

75. Hased etme.
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76. Kimsenin sanatına tamah etmeyesin.

77. Her kimin ayıbını görürsen örtesin.

78. Dünyaya aşırı muhabbet göstermeyesin.

79. Ana, baba, hoca, usta hakkına saygı gösteresin.

80. Taşı tut altın olsun.

81. Allah seni iki cihanda aziz etsin.

82. Tuttuğun işten hayır gör.

83. Allah rızkını bol etsin.

84. Yoksulluk göstermesin.

85. Sıkıntı çektirmesin.

86. Halka zulmetmeyeceksin.

87. Kâfir hakkı yemeyeceksin.

88. Yetim hakkı yemeyeceksin.

89. Ahilik tembelliği hoş görmez.

90. Ahilik hazır yiyiciliği hoş görmez.

91. Çalışmayı teşvik et.

92. Üretmeyi teşvik et.

93. Atılımı teşvik et.

94. Hizmetin müşteri memnuniyetine yönelik olsun.

95. Ahilikte müşteri velinimettir.

96. Tevazu göster.

97. Merhametli ol.

98. Bencil olma.

99. Ahilik Akıl, Bilim, Çalışma, Ahlak demektir.- 

100. Ülkemizde toplumsal adaletin tabana yayılması için öncelikle baş-

vurulacak düzen Ahiliktir.
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YALNIZ YAŞAMAK
1. Tek başına yaşanan bir krallıktır.

2. Yeryüzünün en güzel şeylerinden biridir yalnızlık.

3. Kafayı dinlemektir yalnızlık.

4. Figüranlıktan kahramanlığa geçmektir yalnızlık.

5. Yüreğinin derinliklerinden kafayı çıkarmaktır yalnızlık.

6. İnsanın kendisiyle mektuplaşmasıdır yalnızlık.

7. Paylaşmak zorunda olmadığın bir şeydir yalnızlık.

8. İstediğin zaman kalkmak, istediğin zaman yatmaktır yalnızlık.

9. İstediğin saatte eve girmek, istediğin saatte evden çıkmaktır yalnızlık.

10. İstediğin seyahatleri yapabilmektir yalnızlık.

11. Yalnızlık yığınlar içinde kendini yalnız hissetmektir.

12. Yalnızlık dünya görüşüne uygun hiç kimse bulamamaktır.

13. Yalnızlık herkes uykudayken yalnız kalmaktır.

14. Yalnızlık kominlerin içinde olmamaktır.

15. Yalnızlık tarikatların, cemaatlerin,… içinde olmamaktır.

16. Yalnızlık ci, cü olmamaktır.

17. Yalnızlık herhangi bir yere bağlanmamaktır.

18. Yalnızlık düşünmeye zaman bulmaktır.

19. Yalnızlık yaşamın muhasebesini yapabilmektir.

20. Yalnızlık kuş olup uçabilmektir.

21. Yalnızlık zirvelere çıkabilmektir.

22. Yalnızlık mucizeler yaşayabilmektir.

23. Yalnızlık sekiz milyar insanın önüne geçebilmektir.

24. Yalnızlık bir statünün esiri olmamaktır.

25. Gerçek yalnızlık Yaratıcı Allah’la sadece rabıta kurmaktır.
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ÖMRÜ UZATAN ÖNERİLER
1. Yaşamınızdaki dağınıklıkları azaltın.

 Toparlanın, ilişkileri düzeltin.

2. Hep geleceğe yatırım yapmayın.

 Bugünü yaşamanın yollarını arayın.

3. Sosyal bağlarınızı güçlendirin.

 Çoğalın, kalabalıklaşın.

4. Çeşitli ve sağlıklı şeyler yiyin, için.

 Yeterli ve dengeli beslenin.

5. İçinde bulunduğunuz zamanı nitelikli, keyifli yaşayın.

 Daha huzurlu bir süreç gibi yaşamanın yollarını bulun.

6. Belleğinizi geliştirme çalışmaları yapın. 

 Sorular çözün, çözümler üretin.

7. Sakin olun.

 Sabırlı davranın.

8. Sık sık seyahat edin.

 Görmediğiniz yerleri görün.

9. Sosyal yardım kuruluşlarında görev alın.

 Hayır hizmetleri yapın.

10. Yaşlıları, hastaları, yoksulları düşünün.

 Onlar için bir şeyler yapmaya gayret edin.

11. Empatiye önem verin.

 Olaylara karşınızdakinin bakış açısıyla bakmaya çalışın.

12. Sizi sıkan, üzen, yük olan ilişkileri sürdürmeyin.

 Canınızı sıkmasına izin vermeyin.

13. Sizi paçanızdan aşağı doğru çekmesinler.

 Çekenlerle ilişki sürdürmeye çalışmayın.
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14. Mevcut ilişkilerinizin iyilerini korumaya ve geliştirmeye çalışın.

 Kötülerden kurtulmaya özen gösterin.

15. Yeni ilişkilerle çevrenizi büyütün.

 Çevrenizi çeşitlendirin.

16. Düzenli seks yaşamının çok önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

 Seks her yaşta mümkündür.

17. Eşinizi ya da birlikte olduğunuz kişiyi içten, yürekten, tutkuyla sevin.

 Tutku hormonu serotonin beyinde arttıkça yaşamınız uzayacak   

 daha keyifli olacak.

18. Aile, arkadaş ve dostlarınız olsun.

 Tek kişilik masalar sıkıcıdır.

19. Ana babanızı sakın ihmal etmeyin.

 Onların kaygı, korku ve hastalık durumlarında yakınlarında olun. 

20. Her şeyi aynı anda ve birlikte yapmaya çalışmayın.

 Beyninizde bir kapasite olduğunu unutmayın.

21. Öfkeden uzak kalın.

 Kızmamaya çalışın.

22. Kıskançlıklar göstermeyin.

 Kindar olmayın.

23. İyi ve güzel uyumaya gayret edin.

 Üzerinize güneş doğmadan kalkın.

24. Fiziksel aktiviteler yapın.

 Her gün yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

25. Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturun.

 Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayın.
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KAHVE ÇEKİRDEKLERİ
Bilge kişi, ocağa aynı büyüklükte üç kap koymuş. Hepsini suyla doldu-

rup altlarını yakmış. Birinci kaba iki havuç, ikinci kaba iki yumurta, üçün-

cü kaba iki kavrulmamış kahve çekirdeği koymuş.

Havuçlar haşlandıkça aslını kaybedip yumuşamış.

Yumurtalar, görünüşte baştaki gibi sert duruyorlar ama içleri katılaşmış. 

Kahve taneleri ise olduğu gibi duruyor, başta neyseler sonunda da öyle-

ler. Bilge kişi asıl tavsiyesini yapmış; Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalı-

dır. Aşksız bir evlilikte her iki eş de şu gördüğünüz havuçlar gibi birbirleri-

ni tüketirler, eskitirler, pörsütürler. Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirle-

rine ne kadar tahammül etseler de şu gördüğünüz yumurtalar gibi, içten 

içe katılaşırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar.

Aşkın da şefkatinde olduğu bir evlilikte ise şartlar ne olursa olsun, eşler 

tıpkı bu kahve çekirdekleri gibi birbirlerinin yanında kalırlar, kendi kişilik-

lerini yitirmezler. Kahve çekirdeklerinin tekrar kaynatılmaya hazır olma-

ları gibi, onlarda birbirleriyle baş başa uzun yıllar geçirmeye isteklidirler.

Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan suya bakın.  İkisinde de bir tat 

yok. Kahve çekirdeklerinin olduğu kaptaki su mis gibi taze kahve kok-

maktadır.

Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen eşlerin paylaştığı yuva da 

işte böyle olur. Mis gibi, temiz ve huzur verici.Çünkü onlar birbirlerini har-

camayarak, birbirlerine aşkla ve şefkatle davranarak hayata kendi tatları-

nı, kokularını ve renklerini katmayı başarırlar.

Kahve çekirdekleri gibi olabileceğiniz bir yaşam geçirmeniz dilekleriyle.
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SELAM ‘IN ANLAMLARI   

1. Duadır   21.      Vicdandır

2. Rahmettir  22.      Yürektir

3. Berekettir  23.      Gönüldür

4. Güvendir  24.      Kalptir

5. Vefadır  25.      Affetmektir

6. Huzurdur  26.      Şefkattir

7. Emniyettir  27.      Merhamettir

8. Mutluluktur  28.      Emektir

9. Sağlıktır  29.      Kültürdür

10. Haktır  30.      Dayanışmadır

11. Sevgidir  31.      Vermektir

12. Saygıdır  32.      Yakınlaşmaktır

13. Hoşgörüdür  33.      Konuşmaktır

14. Güzelliktir  34.      Dertleşmektir

15. Barıştır  35.      Rahatlamaktır

16. Kardeşliktir  36.      Sabırdır

17. Dostluktur  37.      Bilmektir

18. Medeniyettir  38.      Sorumluluktur

19. Muhabbettir  39.      İstikamettir

20. Gönül Almaktır  40.      Allah’ın Selamı Üzerinize Olsun 
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EN DEĞERLİ İNSAN KULAĞINDAN GİRENİ 
YÜREĞİNE GÖMEN İNSANDIR

ÜÇ HEYKEL

İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar ama her fırsatta 

birbirlerini rahatsız ederlerdi. Doğum günleri, bayramlar ilginç armağan-

lar göndererek karşıdakine zekâ gösterisi yapma fırsatlarıydı.

Hükümdarlardan biri günün birinde ülkesinin en önemli heykeltıraşını 

huzuruna çağırdı. İstediği, birer karış yüksekliğinde, altından, birbirine tı-

patıp aynısı üç insan heykeli yapmasıydı. Aralarında bir fark olacak ama 

bu farkı sadece ikisi bilecekti.

Heykeller hazırlandı ve doğum gününde komşu ülke hükümdarına gön-

derildi. Heykellerin yanına birde mektup konmuştu. Şöyle diyordu hey-

kelleri yaptıran hükümdar: ‘’ Doğum gününü bu üç altın heykelle kutlu-

yorum. Bu üç heykel birbirinin tıpatıp aynısı gibi görünebilir ama içlerin-

den biri diğer ikisinden çok daha değerlidir. O heykeli bulunca bana ha-

ber ver ‘’.

Hediyeyi alan hükümdar önce heykelleri tarttırdı. Üç altın heykel gramı-

na kadar eşitti. Ülkesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa çağırttı. 

Hepsi de heykelleri büyük bir dikkatle incelediler ama aralarında bir fark 

göremediler. Günler geçti, bütün ülke hükümdarın sıkıntısını duymuştu 
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ve kimse çözüm bulamıyordu. Sonunda, hükümdarın fazla isyankâr oldu-

ğu için zindana attırdığı bir genç’e haber gönderdi. İyi okumuş, akıllı ve 

zeki olan bu genç, hükümdarın bazı isteklerine karşı çıktığı için zindana 

atılmıştı. Başka çaresi olamayan hükümdar bu genci çağırttı.

Genç heykelleri sıkı sıkıya inceledi. Sonra çok ince bir tel getirilmesini is-

tedi. Teli birinci heykelciğin kulağından soktu, tel heykelin ağzından çık-

tı. İkinci heykelde de aynı işlemi yaptı. Tel bu kez diğer kulağından çıktı. 

Üçüncü heykelde tel kulaktan girdi ama bir yerden dışarı çıkamadı. An-

cak telin sığabileceği bir kanal, kalp hizasına kadar iniyor, oradan öteye 

gitmiyordu.

Hükümdar heykelleri gönderen komşu hükümdara cevabı yazdı:

‘’ Kulağından gireni ağzından çıkaran insan makbul değildir ‘’.

‘’ Bir kulağından giren diğer kulağından çıkıyorsa, o insanda makbul de-

ğildir ‘’.

‘’ En değerli insan, kulağından gireni yüreğine gömen insandır ‘’. 
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ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERDEKİ MESLEK HASTALIKLARI

1. Aşırı stres ve sorumluluk nedeniyle kalp krizi riskleri çok fazladır.

2. Erken yaşta enfarktüs ve bypass geçiriyorlar.

3. Ülser, kolit gibi kronik sindirim sistemi rahatsızlıkları da mide bağır-

sak hastalıkları sık görülmektedir.

4. Düzensiz beslenme ve hareketsizlik birçok riski de kronik hastalıkla-

rı da beraberinde getiriyor.

5. İş stresi, yüksek sorumluluk, aşırı rekabet ve hedef baskısının çok ol-

duğu bu meslek grubunda kalp ve damar hastalıkları en başta gö-

rülüyor.

6. Deneyimlerinin çok üzerinde sorumluluk yüklenmesi sorunları da 

beraberinde getiriyor.

7. Bulunduğu sorumluluğun yeterince eğitimini almamış ve yeterince 

deneyim kazanmamışlarda sık görülüyor.

8. Diabet, şeker hastalığı bu meslek grubunda çok görülmektedir. 

9. Tansiyon yükselmesi, burun kanaması, beyin kanaması, felçler ola-

bilmektedir.

10. Kilo fazlalığı, obezite oluşmasında kronik hastalıklara davetiye çıkar-

maktadır.

11. Başarı hedeflerinin yüksek tutulması, mesai saatlerinin uzaması stre-

si artırmaktadır.
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12. Anksiyete bozukluğu depresyonlarda sık görülebilmektedir.

13. Kronik yorgunluk sendromu, tükenmişlik sendromu atlanmamalı 

gerekli tıbbı destek alınmalıdır.

14. Bu meslek grubunda yoğun sigara ve alkol tüketimi de çok fazla ol-

duğu için bunlarda başta kanserler olmak üzere birçok hastalığa da-

vetiye çıkarmaktadır.

15. Yönetici meslek grubu, düzenli olarak yıllık tıbbı kontrollerini yap-

tırmalıdırlar.

16. İşyerlerinin daha sağlıklı ortama dönüştürülmesi streslerini azaltacaktır.

17. İşyerlerinin iş sağlığı ve iş güvenliği sağlanmalıdır. 

18. Yöneticiler haftada bir gün çalışmayıp, dinlenmelidirler. 

19. Haftada iki veya üç gün spor merkezlerine gidip spor yapmalıdırlar.

20. Her gün yatmadan en az bir saat önce televizyonu kapatıp, günü-

nün  muhasebesini yapmalıdırlar.

21. Gece yatmadanüç saat önce yeme içmeyi kesmelidirler.

22. Kitap okumadan uyumamalıdırlar.

23. Sabah üzerine güneş doğmadan kalkıp, her gün duş almalıdırlar.

24. Besmele çekerek, Allah’a inanarak her gün işinin başına koşmalıdır.

25. Allah’ın yardımının geldiğini görecekler.
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KÖTÜ İNSANLAR
Allah’ın Gazabı Bu Kötü İnsanlaradır.

1. İnkârcıdırlar. Her şeyin sahibi ve hesap sorucusu Allah’ı inkâr ederler.

2. Salih amel işlemezler.

3. İftira ederler. Yapmadığınız bir fiil hakkında sizleri suçlarlar, ihanet-

te bulunurlar.

4. Zina ederler. Zinaya yaklaşarak bu fiili işlerler.

5. Zinayı ifşa ederler. Zina etmekten daha büyük günah, zinayı yay-

maktır.

6.  Yalan söylerler.

7. Emanete hıyanet ederler.

8. Sözünde durmazlar. 

9. Rüşvete hediye, bağış, danışmanlık ücreti gibi adlar koyarlar.

10. Kul hakkı yerler.İnsanların alın terini ödemezler, çocukların, yetimle-

rin, kimsesizlerin, yoksulların,… haklarını teslim etmezler.

11. Kamu malını çalarlar. Tüm insanların hakkı olan kamu emanetini ko-

rumazlar.

12. Savaştan kaçarlar. Vatanlarını, topraklarını korumazlar.

13. Haksız yere insan öldürürler. Bir insanı haksız yere öldürmek tüm in-

sanları öldürmüş gibidir, bir insanı yaşatmak, devleti yaşatmaktır.

14. Şiddet uygularlar, zulmederler. Bir yerde şiddet, zulüm varsa tüm in-

sanlık bundan sorumludur, gereğini yapmak zorundadır.

15. Ahirete inanmazlar. İkinci boyuttaki Allah’ın hesaba çekeceğine, her 

anın hesabını soracağına inanmazlar ve kaybedenlerden olurlar.
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TAM YAŞAMAK
1. Okumak

2. Düşünmek

3. Yazmak

4. Uyumak

5. Dinlenmek

6. Gece Kalkmak

7. Secdeye Varmak

8. İbadet Etmek

9. Yaşamımızı Değerlendirmek

10. Şükretmek

11. Seherde Kalkmak

12. Sabah Ezanını Dinlemek

13. Sabah Namazını Beklemek

14. Güneşin Doğuşunu Seyretmek

15. Görmek

16. Duymak

17. Sorgulamak

18. Ayılmak

19. Hissetmek

20. Var Olmak

21. Duş Almak

22. Kahvaltı Yapmak

23. Konuşmak

24. Konuşturmak

25. Haberleşmek

26. Sevmek

27. Sevilmek

28. Aşık Olmak

29. Evlenmek

30. Süslenmek

31. Güzelleşmek

32. Kendinle Barışık Olabilmek

33. Dertleşmek

34. Keyiflenmek

35. Dinlemek

36. Sarılmak

37. Yaklaşmak

38. Yakınlaşmak

39. Aşkı Bulmak 

40. Beraber Olmak

41. Bütünleşmek

42. Rahatlamak

43. Çocuk Yapmak

44. Anne - Baba Olmak

45. Çalışmak

46. Emek Vermek 

47. Bulmak

48. Tasarlamak

49. Üretmek

50. Başarmak

51. Keşfetmek

52. Geçmek
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53. Güçlenmek

54. Desteklemek

55. Uygulamak

56. Hazırlamak

57. Yetişmek

58. Eğitim Görmek

59. Mesleği Olmak

60. Sevdiği İşte Çalışmak

61. Temel İhtiyaçlarını Karşılamak

62. Mola Vermek

63. Çay - Kahve İçmek

64. Çıkmak

65. Tatil Yapmak

66. Dolaşmak

67. Yürüyüşler Yapmak

68. Harcamak

69. Çoşmak

70. Koşmak

71. Spor Yapmak

72. Güneşlenmek

73. Yüzmek

74. Futbol Oynamak

75. Maç Seyretmek

76. Yemek Yemek

77. Bilmek

78. Öğrenmek

79. Öğretmek

80. Vermek

81. Sosyal Medyaya Girmek

82. Gazete İncelemek

83. Televizyon Seyretmek

84. Renklenmek

85. Islanmak

86. Üşümek

87. Isınmak

88. Donmak

89. Kaymak

90. Toplumsal Sorumluluk 

 Duymak

91. Elinden Tutmak

92. Yardımlaşmak

93. İnfak Etmek

94. Yükselmek

95. Dost Olmak 

96. Birlikte Olmak

97. Sohbet Etmek

98. Tartışmak 

99. Barışmak

100. Barıştırmak

101. Seyahat Etmek

102. Gezmek

103. Görmek
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104. Özgür Olmak

105. Eğlenmek

106. Tırmanmak

107. Tavaf Etmek

108. Kutlamak

109. Doymak

110. Anlamak

111. Huzur Duymak

112. Hayran Olmak

113. Soluklanmak

114. Dokunmak

115. Koklamak

116. Anmak

117. Etkilenmek

118. Etkilemek

119. Paylaşmak

120. İnanmak

121. Kurtulmak

122. Tamamlamak

123. Hastalanmak

124. Ameliyat Olmak

125. Tedavi Görmek

126. Sağlıklı Olabilmek

127. Temiz Olmak

128. Doğal Olmak 

129. Emaneti Korumak

130. Sözünde Durmak

131. Mutlu Olmak

132. Ahlaklı Olmak

133. Pozitif Olmak

134. Merhametli Olmak

135. Sanat Yapmak

136. Evrensel Bakmak

137. Bilimsel Yaklaşmak

138. Adaletli Davranmak

139. Sabırlı Durmak

140. Dürüst Olmak

141. Ayaklarının Üstünde 

          Durabilmek

142. Gerçekte Hep Kazanmak

143. Gülmek - Ağlamak

144. Hediyeleşmek

145. Opsiyonları Olmak

146. Secde Etmek

147. Allah, Allah Demek

148. Allah’la Rabıta Kurmak

149. Ahiret’te Hesaba İnanmak 

150. Vadesinde Ölmek

151. Arınmış Ruhla Gitmek

152. İyi İnsan Olmak
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GÜNLÜK – YILLIK – 25 YILLIK PLANLAR
I- Günlük Plan
1. Kitap okumak 1 saat
2. Deftere yazmak 1 saat
3. Uyku uyumak 6 saat (Allah’la Rabıta Yaparak)
4. Namaz kılmak 1 saat
5. Duş, kahvaltı 1 saat
6. Gazete, internet 1 saat
7. Spor, sanat 1 saat
8. Telefona cevap, telefon açma 1 saat
9. Arabada geçen süre 1 saat
10. Yemekte geçen süre 1 saat
11. Televizyon seyretme 2 saat
12. Aileyle birliktelik 2 saat
13. İşte çalışma 5 saat
II-  Yıllık Plan
1.  Yılda en az 12 kitap okumak.
2. Yılda bir yurtdışı seyahati yapmak.
3. Tatilleri denizde, yaylada geçirmek.
4. Kayak öğrenip, her yıl kayak yapmak.
5. Sivil Toplum Kuruluşunda sosyal ve hayır faaliyetleri yapmak.
6. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım ve iftarlar vermek.
7. Her cuma sabah namazını cemaatle kılmak.
8. Haftada 2 – 3 gün spor merkezlerine gitmek.
9. Haftada 1 akşam kültür faaliyetlerine katılmak.
10. Sanat etkinliklerini takip etmek.
11. Ailece veya dostlarınızla haftada veya ayda bir dışarıda yemek ye-

mek.
12. Akrabalarınızı, dostlarınızı, kimsesizleri, çaresizleri sürekli periyotlar 

halinde aramak.
13. Kandillerde, dini bayramlarda, önemli günlerde sevdiklerinizi ara-

mak, mesaj yazmak, hediyeler vermek. 
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III-  25 Yıllık plan 

1. Meslek sahibi olmak, sevdiğimiz bir işte çalışmak.

2. Temel ihtiyaçlarımızı kazanmak, ev gibi, araba gibi.

3. Evlenmek aile olmak, çocukların olması.

4. Yabancı dil öğrenmek.

5. Kur’an’ı Kerim’i öğrenmek.

6. Her yıl en az 12 kitap okumaya devam etmek.

7. Kendimiz için bir kitap yazmak.

8. Hayatta en az şeylere ihtiyaç duyacak şekilde yaşamak.

9. Her zaman alan değil, veren el olmak.

10. Yaratıcı Allah’ı hiçbir zaman içimizden çıkarmamak.

11. Dünyada kalıcı olumlu bir iz bırakmaya çalışmak.

12. Günlük, haftalık, aylık, yıllık programları çıkarmak.

13. Tam yaşamak, arınmış bir ruhla ikinci boyuta gitmek.
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SEN BENİM RABBİMSİM

Yüreğimdeki sevdayı mı anlatır kalp

Yoksa içimdeki kanı mı?

Göz müdür etrafı gören

Yoksa baktıranın mükemmelliği mi?

Bu göz görür mü hiç

Bu kulak duyar mı?

Ya da aşk mıdır beni yaşatan

Asıl senin sevgin mi?

O karanlık gecelerde

Güneşi bulmuş gibi sevindiren

Sen değil misin ?

Beyin midir insanı yöneten

Yoksa irade mi?

Sevmek mi insanı canlı tutan

Nefret mi?

İyi elbette iyi, kötü elbette kötü

Hangi can sensiz kalmak ister

Hangi yürek…

Gözlerden akan gözyaşları

Gözü koruyan bir sıvı mı?

Yoksa korkuların bir sembolü mü?

Yoksa acizlik mi?

Bir kalbin aşkını anlatır o gözyaşları…
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Baktığım tüm yerler de sen

Sensizlik ölüm, bu hayattaki kabus

Sen ki en karanlığın içindeki ışık

En umutsuz anlarımın umudu

Bu kötülükleri barındıran dünyada

Nefes alma sebebimsin…

Bir yaprak gibi savruldum bu hayatta

Arıların polen toplaması gibi günahlar topladım

Eşeğin ses çıkarması gibi böbürlendim durdum

İnsanlıktan çıktığımda, Sen beni kendime getirdin…

Hiçbir şeyde hissetmediğim bu duygu

Bu Huzur

Bu Aşk

Bu Sevgi

Bu Merhamet

Bu İyilik

Bu Şefkat

Bu Hoşgörü

Bu Affetme

Anlatır Seni bana…       

    06.02.2013   

   İremgül ÖZEREN
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ALLAH’IN ADIYLA
ALLAH’IMI SEVİYORUM

Aşkların en büyüğü, sevgilerin en güzeliyle, Allah’ın Adıyla 

Allah’ımı Seviyorum

Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim olan, Allah’ın Adıyla

Allah’ımı Seviyorum

Güneşin, Ay’ın, Dünya’nın, Yıldız’ların

Bütün Kâinatın Tek sahibi olan

Hesap ve ceza gününün maliki bulunan, Allah’ın Adıyla

Allah’ımı Seviyorum

Anne babadan, eş ve çocuklardan daha önemli

Mal, mülk ve paradan çok daha değerli

Yalnız senden yardım dilediğimiz, Allah’ın Adıyla

Allah’ımı Seviyorum

Makamlardan, rütbelerden, başkanlıklardan, müdürlüklerden

Yaratılmış her türlü koltuk ve liderliklerden

Hamd ve sadece O’na kulluk ettiğimiz, Allah’ın Adıyla

Allah’ımı Seviyorum

Cennetlerdeki meyvelerden; su, süt, şarap ve süzme bal ırmaklardan, 

Allah’ın Adıyla

Allah’ımı Seviyorum

Bizi doğru yola ileten, bin bir türlü nimetler veren,

Allah’ın Adıyla

Allah’ımı Seviyorum

    23.06.2012   

    Eyüp ÖZEREN / ANKARA
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ALLAH
1. Bütün Kainatın Tek Sahibi

2. Kendinden Başka Yaratan Olmayan

3. Doğru Yolu Gösteren

4. Her Türlü Eksikliklerden Uzak

5. Celal ve İkram Sahibi

6. Sevilmeye En Layık Olan

7. Zorluk Kapılarını Açan

8. Mahşere Toplayan

9. Günahları Silen

10. Şifa Sağlayan

11. Şeref Bahşeden

12. Aziz Kılan

13. Yumuşak Davranan

14. Acele Etmeyen

15. Alemleri Nurlandıran

16. Bolluk Veren

17. Esenlik Veren

18. Emniyet Veren

19. İzzet Veren

20. Mülkün Sahibi

21. Kerem Sahibi

22. Hikmet Sahibi

23. Fazilet Sahibi

24. Haberdar Olan

25. Mağfireti Bol Olan

26. Övgüye Layık Olan
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27. Mevcudiyet ve Uluhiyeti Gerçek Olan

28. Varlığının Sonu Olmayan

29. Hidayete Kavuşturan

30. Selamete Çıkaran

31. Büyüklüğünü Gösteren

32. Zorlukları Kolaylaştıran

33. Evreni Yaratan

34. Yoktan Var Eden

35. Vardan Var Eden

36. Çok İhsan Eden

37. Duaları Kabul Eden

38. Kapıları Açan

39. Kullarını Seven

40. Amelleri Sayan

41. Ayakta Tutan 

42. Her Şeyi Elde Eden

43. Şükrü Kabul Eden

44. Tevbeyi Kabul Eden

45. Hesaba Çeken

46. Eksikleri Tamamlayan

47. Zengin Edici

48. Hidayet Edici

49. Men Edici

50. Fayda Verici

51. Aydınlatan

52. Rahman
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53. Rahim

54. Melik

55. Aziz

56. Kahhar

57. Yaratıcı

58. Büyük

59. Bilen

60. Gören

61. İşiten

62. Adil

63. Başlatan

64. Genişleten

65. Yüce

66. Latif

67. Gani

68. Güçlü

69. Şerefli

70. Gözetleyici

71. Affedici

72. Veli

73. Vekil

74. Vali

75. Zahir

76. Metin

77. Dost

78. Şahit
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79. Şehit

80. Hamid

81. Alçaltan

82. Yükselten

83. Mükemmel

84. Temiz

85. Selam

86. Batın

87. Aşkın

88. İyi

89. Eşsiz

90. Baki

91. Kudretli

92. Muktedir

93. Dirilten

94. Öldüren

95. Şefkatli

96. Sabırlı

97. Koruyan

98. Yardımcı

99. Merhametli

100. ALLAH
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Uz. Dr.Ayşe YÜRÜMEZ

Kitap, günlük hayatın karmaşasında bize maneviyatı düşündürürken, 

dünya ile ilgili bilgileri de bulabildiğimiz bir kaynaktır. Bildiğimiz fakat dü-

şünmediğimiz birçok konu da bilgilendirmekte. Bazı konuların tekrarı ol-

muş. Ellerinize sağlık. 

Cihan SEVİM

Kitap gerçekten okunması ve okutulması gereken  çok faydalı bir kitap. 

ALLAH-Ruhumuz-Bedenimiz arasındaki ilişkiyi; sade, maddeler halinde 

ve akıcı bir dil, güzel bir üslupla, çok net bir şekilde açıklamaktadır. Ya-

zar kitabında, yer yer kendi hayatından kesitlere, yer yerde unutmaya ve 

unutturulmaya çalışılan yerli ve yabancı “Toplum Kanaat Önderleri”nin 

sözlerine ve düşüncelerine yer vererek yazısını renklendirmiştir. 

Kitabın içeriği, geneline bakıldığında insanı hep pozitif bir düşünceye 

sevk etmektedir. İnancın olmadığı, sevgi ve hoşgörünün yaşamadığı hiç 

bir yerde “hayat”ta olmaz, insanlıkta olmaz.  Bu kitap bize bu mesajı ver-

mektedir. Kitabın eleştirebileceğim bir yanı, kaynaklardan yeteri ölçüde 

yararlanılmasına karşılık, dipnota ve kaynağa yer verilmemesidir.

Kitabı, yaş sınırlaması olmaksızın herkesin okumasını tavsiye ediyor, yaza-

rımıza bundan sonraki çalışmalarında, başarılar diliyorum.
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Fatma KOÇAK

O kadar çok bilgiyi bizim anlayacağımız bir dille bizlere sunan hocamız 

Sayın Eyüp ÖZEREN’ e sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız ve bizi bilgilendi-

riyorsunuz. Çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Prof. Dr. Mitat KOZ

Dr. Eyüp ÖZEREN Kitap eleştiri,

Hepimiz doğanın bir parçasıyız, temel olarak doğada ne varsa hepsi biz-

de de var. Beden dediğimiz bu olağanüstü organizasyon da sadece altı 

temel kimyasal elementin bir araya gelmesiyle, önce hücrelerimiz oluş-

makta, devamında da insan denen mükemmel varlığa dönüşmektedir, 

Dr.Eyüp ÖZEREN almış olduğu tıp eğitiminin kazandırmış olduğu anali-

tik düşünebilme özelliği sayesinde kitaplarında içinde yaşadığımız dün-

yanın ve olayların da bundan farklı olmadığı, her şeyin küçük küçük par-

çalardan oluştuğu gerçeğinden yola çıkarak, topluma, dünyamıza, çevre-

mizdeki olaylara ve  aynı zamanda sosyal bir birey olan insanlara bir bü-

tün olarak, farklı açılardan bakıyor. Kitaplarında ihtiyacınız olan her şeyi, 

hem bedenimize ait hem de ruhumuza, hem bu dünyaya ait hem de ahi-

rete, hem kadınlara ait hem de erkeklere, hem doğuya ait hem de batıya 

ait konuları bulabilirsiniz. 
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Doç. Dr. Salih CESUR

Eyüp Hocam ,

Öncelikle bir meslektaşınız olarak tıp dışı konulardaki bu yeteneğinizden 

ötürü sizi kutlamak isterim. Malum biz tıpçılar istisnalar dışında sosyal 

konularda iyi sayılmayız. Naçizane önerim seyahat ettiğiniz yerlerle ilgili 

veya önemli gördüğünüz bir konu içeriğine uygun resim ve fotoğraf gibi 

görsel nesneler kitapta yer alırsa okuyucunun dikkatini daha çok cezbe-

der diye düşünüyorum. Saygılarımla.

 

Uz. Dr. Metin ÖZSOY

Dr. Eyüp ÖZEREN ikinci kitabı ile okuyucularıyla buluşuyor. Serinin ikin-

ci kitabı da önceki kitabı gibi kişisel gelişim türünde yazılmış. Bu neden-

le tam bir başucu kitabı. Yattığınız yerde başucunuza koyacağınız, canı-

nız sıkıldığında şöyle bir sayfalarını çevireceğiniz, sıkıntılarınızı alıp götü-

recek, sizi bulunduğunuz yerden koparıp bilgi denizine atacak bir kitap.  

Ben, bazı arkadaşlarımla paylaştığım kitaptan genellikle olumlu eleştiri-

ler aldım. Severek okuyacağınız bir eser olarak düşünüyorum. 
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ÖZGEÇMİŞ

1958 Yılında Kırşehir ili Mucur ilçesinde doğdu.

7 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur.

İlk ve orta öğretimini Mucur’da tamamladı.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı.

Sağlık alanında 30 yılı aşkın süredir Tıp Doktoru ve yöneticisi olarak gö-

rev yapmaktadır.

Toplumsal sorumluluk olarak Sosyal ve Hayır faaliyetlerinde sadece verici 

dünya görüşünün bir yansıması olarak çalışmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

        

   Eyüp ÖZEREN



346



347



348



349



350



351


