İstanbul
İmsak: 6:34
Sabah: 6:54
Güneş: 8:21
Öğle: 13:17
İkindi: 15:38
Akşam: 17:55
Yatsı: 19:30
Kıble S: 11:11
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Ay Doğuş : 12:23
Ay Batış : 23:57

OCAK
2020
Hicrî: 6 Cemâziyelevvel 1441

Çarşamba
Hadis-i Şerif
Peygamber Efendimiz Muhammed
Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle
buyurdular: Allâhü Teâlâ’ya hamd ile
başlanmayan her hayırlı iş (in bereketi)
kesiktir.
(Beyhakî, Sünen-i Kübrâ)

KELİME GÜNLÜĞÜ

Hamd: Kulun, Allâhü Teâlâ’nın yüceliği,
sonsuz lütuf ve ihsanı karşısında,
yaradanına minnet ve şükran duygularını
bildirmesi.
Her yemekten sonra Allâhü Teâlâ’ya dua
ederek hamd ederiz.

ALTIN BİLGİ
Peygamberlerden sonra insanların en
faziletlisi, ilk halife:
Hazreti Ebubekir (r.a.)

BUGÜN NE OLMUŞ?
Miladi yılbaşı’nın kabulü (1926)
Posta pulu kullanılmaya başlandı (1863)

ÜÇ DİL BİR MANA
What a beautiful calendar

الت ْقوِ يم
ما اجمل هذا
َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ

Ne güzel bir takvim
Gün: 1

Hafta: 1

HER İŞİN BAŞI BESMELE
Her Müslümanın, hayırlı
işlerinin başında o işin hayır ve
bereketle tamamlanması için:
“Bismillâhirrahmânirrahîm”,
sonunda da “Elhamdülillâhi
Rabbi’l-âlemîn” demeye dilini
alıştırması gerekir. Her işe
besmeleyle başlamak Peygamber
Efendimiz sallallâhü aleyhi ve
sellem’in sünnetidir.
Müslüman bir kimsenin, bir
işe başlarken besmele çekmesi;
“Ben bu işi kendim için değil,
ancak Allah için yapıyorum.”
demektir.
- Resûlullâh (sallallâhü
aleyhi ve sellem) Efendimiz
buyurmuşlardır ki:
- Besmelesiz ve bana
salevâtsız başlanan her söz,
bereketsizdir.
- Bir kitap yazdığınızda
başına besmeleyi yazınız.
- Besmele-i şerîfe, Kur’ân-ı
Kerîm’in anahtarıdır.
- Besmele ile başlanılan hiçbir
dua reddolunmaz.

- Bir sıkıntıya
düştüğün zaman:
‘Bismillâhirrahmânirrahîm,
velâ havle velâ kuvvete illâ
billâhi’l-aliyyi’l-azîm’ de.
Muhakkak ki Allâhü Teâlâ bu
dua sebebiyle, dilediği belaları
bertaraf eder.
- Cebrâil (aleyhisselâm),
bana vahiy getirdiğinde
ilk indirdiği şey
‘Bismillâhirrahmânirrahîm’dir.
- Cebrail aleyhisselâm,
(Resûlullâh Efendimize)
besmeleyi indirdiğinde üç defa
tekrarladı ve sonra: “Bu senin
ve ümmetinin okuması içindir.
Sen ümmetine bunu okumayı
ve işlerinde terk etmemelerini
söyle. Muhakkak ben onu Hazreti
Âdem’e indirdiğimden beri bir
an bile terk etmedim. Melekler
de terk etmemişlerdir.’ dedi.
- Besmele-i şerîfenin faziletini
saymak mümkün değildir. Her
müminin besmele-i şerîfenin
saadet anahtarı olduğunu bilip
onu devamlı okuması gerekir.

İstanbul
İmsak: 6:35
Sabah: 6:55
Güneş: 8:21
Öğle: 13:18
İkindi: 15:39
Akşam: 17:55
Yatsı: 19:30
Kıble S: 11:12
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Ay Doğuş : 12:48
Ay Batış : ----

OCAK
2020
Hicrî: 7 Cemâziyelevvel 1441

Perşembe
Hadis-i Şerif

Peygamber Efendimiz Muhammed
Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle
buyurdular: Kıyamet gününde kendi
isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle
çağrılacaksınız. Öyle ise (çocuklarınıza)
güzel isimler veriniz.
(Sünen-i Ebû Dâvûd)

KELİME GÜNLÜĞÜ

Sarfiyat: Harcanan şeylerin tamamı,
harcama, masraf.
Okul sarfiyatı için bu sene daha fazla

BİLMECE

(İ harfi)

İstanbul’da bir tane,
İzmir’de iki tane,
İncirli’de pek çok,
Zonguldak’ta hiç yok.

Gün: 2

Hafta: 1

BUGÜN NE OLMUŞ?
Kanuni Sultan Süleyman Han, Rodos’u
fethetti ve Rodos’ta ilk cuma namazı kılındı
(1523)

ÜÇ DİL BİR MANA
You are right.

َص َد ْق َت

Doğru söyledin

TAKVİM NEDİR?
Takvimler, zamanı doğru
şekilde bilmemizi sağlayan
aletlerdir. İlk zamanlardan beri
takvimler, iki cisme bakarak
oluşturulmuştur; Ay ve Güneş.
Güneş takvimleri; dünyanın,
güneşin etrafındaki ve kendi
ekseni etrafındaki dönüş
sürelerini göz önüne alır.
Dünyanın güneş etrafında
dönüşü 365 gün 6 saattir. Bu
süre güneş takvimlerinde bir yıla
denk gelir.
Ay takvimleri ise ayın 29,5
günde tamamlanan ve yılda
12 defa tekrar eden dünya
etrafındaki dönüşü üzerine
kurulmuştur. Ay takvimine
göre bir yıl 354 gündür. Ay
takvimlerinin en bilineni,
Peygamber Efendimizin
(sallallâhü aleyhi ve sellem)
Mekke-i Mükerreme’den
Medine-i Münevvere’ye
hicret ettiği sene başlayan
hicri takvim’dir. Bu tarih,
biz Müslümanlar tarafından
takvim başlangıcı olarak kabul
edilmiştir.

Hicrî takvimde bazı aylar 29,
bazı aylar ise 30 gündür.
Güneş takviminde mevsimler
her yıl aynı aya denk gelir. Ancak
ay yılı, güneş yılından 11 gün
daha kısadır. Bu yüzden Hicri
takvimde aylar mevsimlere
göre farklılık gösterir. Mesela
2019 yılında 31 Ağustos’a denk
gelen Hicri yılbaşı 2020’de 20
Ağustos’ta başlayacaktır.
Hicrî takvimde aylar
şunlardır: Muharrem, Safer,
Rebîülevvel, Rebîülâhir,
Cemâziyelevvel, Cemâziyelâhir,
Receb, Şâban, Ramazan, Şevval,
Zilkade, Zilhicce.

İstanbul
İmsak: 6:35
Sabah: 6:55
Güneş: 8:21
Öğle: 13:18
İkindi: 15:40
Akşam: 17:56
Yatsı: 19:31
Kıble S: 11:13
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Ay Doğuş : 13:11
Ay Batış : 0:55

OCAK
2020
Hicrî: 8 Cemâziyelevvel 1441

Cuma

Hadis-i Şerif
Peygamber Efendimiz Muhammed
Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle
buyurdular: Cuma günü yapılan amellerin
sevabı kat kat verilir.
(Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat)

KELİME GÜNLÜĞÜ

bütçe ayarlandı.
Yâdigâr: Bir kimseyi veya olayı hatırlatmak
üzere verilen ya da onlardan kalan şey.

BUGÜN NE OLMUŞ?
Mekke-i Mükerreme’nin fethi (630)
Mersin’in (İçel) kurtuluşu (1922)

Kolunda baba yâdigârı bir saat vardı.

ALTIN BİLGİ
Mekke-i Mükerreme, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) dönemiyle Hulefâ-i Râşidîn
döneminin sonuna kadar, Medine-i
Münevvere’den gönderilen valiler
tarafından yönetilmiştir.
Gün: 3

Hafta: 1

ÜÇ DİL BİR MANA
Friday

َي ْو ُم ا ْل ُج ُم َع ِة

Cuma

ÂDAP NEDİR?
İnsan, hangi yaşta
olursa olsun; günlük hayatı
içerisinde kendisini ya
da çevresini ilgilendiren
birçok davranışta bulunur.
Mesela; su içmek, yemek
yemek, selam vermek,
uyumak, temizlik yapmak,
tuvalet ihtiyacını gidermek
bunlardan bazılarıdır. Her
birimiz için son derece
normal olan bu davranışlar,
başta Peygamber Efendimiz
(sallallâhü aleyhi ve sellem)
tarafından öğretildiği şekliyle;
yani en güzel şekliyle yerine
getirildiğinde hem kendimiz
hem de çevremizdeki diğer
insanlar için faydalı ve
memnun edici hale gelir.
Bütün bunlarla birlikte
Hazreti Allah’ın rahmetine
ve bereketine de vesile olur
ki; bu çok güzel bir neticedir.

Mesela, suyu oturarak içmek,
uyumadan önce ya da tuvalete
girerken okunması gereken
duaları okumak gibi kolayca
yerine getirilebilecek birçok
âdap vardır.
Bu anlatılanlardan yola
çıkarak; günlük hayatımızı
düzenleyen, kendimize ve
çevremize saygımızı artıran,
sağlığımızı koruyan ve en
önemlisi de Hazreti Allah’ı ve
Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.)
memnun eden davranışların
tamamına “Âdap” denildiğini
söyleyebiliriz.
Âdap, Arapça bir
kelimedir ve “edep”
kelimesinin çoğuludur.
Yani, “edepler” demektir.
“Edep, her şeyi yerinde ve
zamanında yapmaktır” diye
tarif edilmiştir.

