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Bereket

َبَرَكٌة
PlentifulnessKitap veya bir yazı yazarken, besmele ile başlamak 

güzeldir. Ecdadımız, yere düşme ihtimali olan 
kağıtlara, düştüğü zaman besmeleye hürmetsizlik 
olmaması için, besmelenin rumuzu olan (Arapça 

olarak) “bihî” kelimesini yazmışlardır.

Miladi takvim ve vasatî saat, kullanılmaya 
başlandı (1926).
Doğduğun aya kendin isim verseydin, 
hangi ismi verirdin?

Mükâleme: Karşılıklı konuşma.
Her güne yeni bir sayfa açarak, benimle 

mükâleme etmek ister misin?

Peygamber Efendimiz Hazreti 
Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi 

ve sellem) şöyle buyurdular: Allâhü 
Teâlâ’ya hamd ile başlanmayan her 

hayırlı iş(in bereketi) kesiktir. 
(Beyhakî, Sünen-i Kübrâ)

6.59
16.17

Hicrî: 28 Cemâziyelevvel 1443

Cumartesi

6.35
6.55
8.21
13.18
15.39
17.55
19.30
11.12



ALLÂHÜ TEÂLÂ’YA İMAN
Küçük olsun büyük olsun, akıl sahibi herkesin, Allâhü Teâlâ’nın 

varlığına ve birliğine inanması farzdır. Dağ-taş, kara-deniz kısacası canlı 
ve cansız her şey, Allâhü Teâlâ’nın varlığını bize göstermektedir.

Dünyamızda ve etrafımızda gördüğümüz bu düzen nasıl oluşmuştur, 
hiç düşündünüz mü? Minik bir kuş, rızkını yiyerek karnını doyurmasını 
kimden öğrenmiştir? Küçücük buzağı, annesinden süt emerek, midesini 
doyurabileceğini nereden bilmektedir? 

Canlı cansız bütün varlıklar, başımızın üstündeki kubbe misali yükselen 
masmavi gök, her gün üzerinde gezindiğimiz toprak, içtiğimiz su, 
yediğimiz yiyecekler… Hepsi, Allâhü Teâlâ’nın varlığına işaret etmektedir.

İlkbaharda tabiatı yeşerten, kışın pamuk misali bembeyaz karları 
yağdıran, sonbaharda ağaçların yapraklarını döktüren, âleme hayat 
veren Allâhü Teâlâ’dır. Allâhü Teâlâ; ilim ve hikmet sahibidir, yani her 
şeyi bilir. Karanlık bir gecede, kara taşın üzerinde, kara karıncanın 
yürüdüğünü bilir, onu görür ve ayağının sesini işitir. Söylediğimiz her 
sözü, düşündüğümüz her şeyi, yaptığımız dualarımızı bilir ve işitir. 
Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz her şeyin yaratıcısıdır. Allâhü Teâlâ. 
Âlemdeki her şey, onun varlığına ve birliğine işaret etmektedir.
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Ümmet

ٌة اُمَّ
UmmahŞehzadelik yıllarında iyi bir eğitim alan, 

Arapça ve Farsça dillerini bilen Kanuni 
Sultan Süleyman Han, Kefe sancak beyliği 

yaparken Tatar lehçesini de öğrenmişti.

Kanuni Sultan Süleyman Han, Rodos’u fethetti 
ve Rodos’ta ilk cuma namazı kılındı (1523).
Haritada yer avı zamanı! Dünya haritasını açıp 
Rodos’u bulalım. Sence ülkemize yakın mı?

Musibet: Ansızın gelen felaket, sıkıntı.
  Ninem hep, “Bir musibet, bin nasihatten 

daha iyidir.” derdi.

Peygamber Efendimiz Muhammed 
Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurdular: Her kim yetime merhamet 
ederek onun başını eliyle okşarsa, eline 

dokunan her kılı (saçı) karşılığında
sevap alır.

(Müsned-i Ahmed bin Hanbel)

8.13
17.19

Hicrî: 29 Cemâziyelevvel 1443

Pazar

6.35
6.55
8.21
13.18
15.40
17.56
19.31
11.12



MEZHEPLER
Amelde hak mezhep Hanefî, Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezhepleridir. 

Dini hükümleri belirleme ve açıklama yetkisi, bu mezheplerin müçtehit 
imamlarına aittir. Her Müslüman, dinle ilgili konuları herkesin 
güvenini kazanmış bu büyük âlimlerden öğrenmek mecburiyetindedir.

Bu konularda yeterli bilgisi olmayan kimselerin, dinimiz ile ilgili 
meselelerde kendi fikirlerine göre cevap vermeleri, yorum yapmaları, 
insanları yanlışa götürür.

Bu dört müçtehidin büyüklüğüne, dört mezhebin hak olduğuna 
bütün Müslümanlar gönülden inanmıştır. Çünkü bu dört mezhebin 
müçtehitlerinin her biri, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hâlî hayatlarına 
yakın bir zamanda yaşamış, üstün bir zekâya sahip olan, eserleri 
zamanımıza kadar ulaşan ve bütün Müslümanların takdirini kazanmış 
kimselerdir.

Nasıl ki tıp, 
matematik veya 
astronomi alanında 
bilgisi olmayan bir 
kimse bu alanlara 
ait söz söyleyemez, 
kitap yazamazsa 
bu ilimlerden daha 
önemli olan dinî 
ilimlere dair yeterli 
bilgisi olmayan 
kimselerin de 
bu konuda söz 
söylemeleri asla 
doğru değildir.

Şafiî Mezhebi Hanefi Mezhebi

Hanbeli M
ezhebî Maliki Mezhebi

Kur'an-ı
Kerim ve
Sünnet-i
Seniyye
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Taş

َحَجٌر
StoneMekke-i Mükerreme fethedildikten sonra, 

Kâbe-i Muazzama ve çevresi, putlardan 
temizlenmişti.

Mekke-i Mükerreme fethedildi (630).

Bugün Siyer-i Nebi okumaya ne dersin?

Sadâkat: İçten bağlılık, dürüstlük.
Üzerimde emeği bulunanlara karşı hep 

sadâkatli olmaya çalıştım.

Peygamber Efendimiz Muhammed 
Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurdular: Mekke-i Mükerreme’de 
bir taş biliyorum. Peygamber olarak 

gönderilmeden önce bana selam verirdi. 
Ben hâlâ o taşı biliyorum. 

(Sahîh-i Müslim)

9.18
18.30

Hicrî: 30 Cemâziyelevvel 1443

Pazartesi

6.35
6.55
8.21
13.19
15.40
17.57
19.32
11.13



Siyer-i
Nebi
(s.a.v.)

BİTMEYEN YEMEK
İslamiyet’in ilk yılları idi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), henüz 

İslam dinini gizlice anlatıyordu. Müslümanların sayısı, birkaç sene 
içerisinde artmaya başlayınca Hazreti Allâh, Cebrail aleyhisselâm 
vasıtasıyla Peygamber Efendimize (s.a.v.) vahiy gönderdi. Bu Ayet-i 
Kerimede: “En yakın akrabanı uyar.” deniliyordu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün, kendisine, daha çocuk yaşta 
iman eden Hazreti Ali’yi (r.a.) yanına çağırdı. Bir kişilik et yemeği 
ve süt hazırlamasını istedi. Hazreti Ali Efendimiz (r.a.), Resûlullah’ın 
isteğini hemen yerine getirdi. Yemek hazır olunca, bütün akrabalar  
yemeğe davet edildi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Bismillah, haydi 
buyurun!” diyerek onlara yemekten ikram etti. Misafirler, doyuncaya 
kadar etten, kanıncaya kadar sütten içtiler. Yemeğin sonunda bir 
baktılar ki bir kişilik olan yemekten ve sütten hiçbir şey eksilmemiş.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hazreti Allâh’ın izni ile onlara 
mucizesini gösterdi. Onları, Allâhü Teâlâ’ya iman etmeye davet etti. 
Ama onlar inanmadılar. Başta amcası Ebu Leheb olmak üzere orada 
bulunanların çoğu, Peygamber Efendimize (s.a.v.) karşı geldiler. 
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Rahmet

َرْحَمٌة
MercyVahyin önemini ve ona uymanın 

gerekliliğini bildiren Ayet-i Kerimelerle 
başlayan A’raf suresi, Mekke-i 

Mükerreme’de nazil olan, en uzun suredir.

Ebu’l-Fâruk Süleyman Hilmi TUNAHAN 
(K.S.) (SİLİSTREVÎ) Hazretlerinin kerîmesi 
H. Bedîa Kacar’ın (rh.) irtihâli (1981)

İhsan: İyi davranma, iyilik etme.
Dayım, herkesi seven, herkese iyi davranan 

ihsan sahibi bir insandı.

Kur’an-ı Kerim’de (mealen) şöyle 
buyrulmaktadır: Şüphesiz, Allâhü Teâlâ’nın 

rahmeti, ihsanda bulunanlara (insanlara 
iyilik yapanlara) yakındır.

(A’raf Suresi, 56. Ayet-i Kerime)

10.11
19.47

Hicrî: 1 Cemâziyelâhir 1443

Salı

6.35
6.55
8.21
13.19
15.41
17.58
19.32
11.14



Peygamber Efendimizin 
(sallallâhü aleyhi ve sellem) 
her zaman yanında bulunan 
ve mallarıyla, canlarıyla ona 
yardım eden Ashâb-ı Kirâm, biz 
Müslümanlar için mübarektir. 
Allâhü Teâlâ, Âl-i İmrân Suresi, 
110’uncu Ayet-i Kerimesinde 
meâlen: “Siz (ey Ashâb-ı Kirâm, ey 
Ümmet-i Muhammed), insanlar 
için (meydana) çıkarılmış 
en hayırlı bir ümmetsiniz…” 
buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz Hazreti 
Muhammed Mustafa (sallallâhü 
aleyhi ve sellem) de şöyle 
buyurmuşlardır. “Ashâbım, aynen 
yıldızlar gibidir; kim onlardan 
herhangi birisine uyarsa, doğru 
yolu bulur.”

İsimleri yalnızca söylenilen 
mübarek Sahâbe-i Kirâm 
hakkında, “radıyallâhü anh” 
deriz. Bunlardan iki kişi için, 

“radıyallâhü anhümâ” ve ikiden 
çok kimseler için de “radıyallâhü 
anhüm” deriz. Diğer âlimler için, 
“rahmetullâhi aleyh, rahmetullâhi 
aleyhimâ, rahmetullâhi aleyhim” 
denilir.

Evliya-i Kiramdan büyük 
zatlar için, “Kaddesallâhü 
esrârehû, esrârehümâ, esrârehüm” 
denilebilir. Bütün bunlar, İslam 
adâbı gereğidir.

Bütün Ashâb-ı Kirâm 
ve din büyüklerini hayırla 
anmak, hepsine karşı sevgi ve 
saygı göstermek, hiçbirine dil 
uzatmamak gerekir. Her ne olursa 
olsun onlar hakkında hürmete 
aykırı sözler söylemek, hiç bir 
Müslümana yakışmaz ve asla caiz 
de olmaz.

ASHÂB-I KİRÂMA HÜRMET VE SAYGI
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İp

َحْبٌل
RopeHz. Osman Efendimiz (r.a.) ile zevcesi Hz. Rukayye 

(r.anhâ) ilk kafileyle birlikte Habeşistan’a hicret etmişlerdi. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu hicretleri için, “Onlar, Lut 

ve İbrahim Aleyhimesselam’dan sonra ailesiyle birlikte 
Allah’a ilk hicret edenlerdir.” buyurmuştur.

Veremle Savaş Haftası
Temizliğine dikkat et! Sağlıklı beslen, 
mikroplarla savaş. Durma koş, oyna, 
mutluluğu paylaş.

Allah’ım! Bizi, Kur’an-ı Kerim’e ve 
Sünnet-i Seniyyeye sımsıkı tutundur. 
Bizleri, emirlerine uymaktan ayırma!

[Hazret-i Ömer Efendimiz (r.a.)]

10.52
21.03

Hicrî: 2 Cemâziyelâhir 1443

Çarşamba

6.35
6.55
8.21
13.20
15.42
17.58
19.33
11.14

YAZIMHÂNE

ESKİMEYEN KELİMELER

Yalnış / YanlışX 

Gerçek            Hakiki



KUR’AN-I KERİM VE PEYGAMBER 
EFENDİMİZİN (S.A.V.) SÜNNETİ

İlimler içinde en yüksek dereceye sahip ilim, Kur’an-ı Kerim ilmidir. 
Çünkü onda, bütün ilimler vardır. Ahlaklı ve özü sözü doğru bir Müslüman 
olmanın yolu Kur’an-ı Kerim’e sarılmaktan, ona tutunmaktan geçer. 
Kur’an-ı Kerim, dünya ve ahiretin anahtarıdır. Bütün güzel ve hayırlı 
kapılar, onun yardımıyla açılır.  

Allâhü Teâlâ, hem Kur’an-ı Kerim’i hem de Peygamber Efendimizi (s.a.v.), 
bizler iyi insan olalım diye göndermiştir. Allâhü Teâlâ’nın rızası, Kur’an-ı 
Kerim’e ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) tabi olmakla kazanılır. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.), biz ümmetine maddî olarak herhangi bir miras 
bırakmamıştır. Onun bıraktığı en büyük manevi 
miras, Kur’an-ı Kerim ve sünnetidir. Kim bu iki 
mirasa sahip çıkar ve onlara tutunursa hem bu 
dünyada hem de ahirette mutlu ve mesut olur.

Her gün, Kur’an-ı Kerim’den bir miktar 
okumalıyız. Kur’an-ı Kerim’in bizim 
üzerimizdeki hakkı budur. Kur’an-ı Kerim’i 
en güzel şekilde açıklayan, ondan sonra 
bizim en büyük başucu kaynağımız olan 
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 
sünnetini de öğrenmeliyiz. 
Onunla amel etmeliyiz ki, 
bu şekilde, Allâhü Teâlâ’nın 
yolunda olabilelim. 
Ahirette, Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) şefaatini 
kazanabilelim.



İmsak:
Sabah:
Güneş:

Öğle:
İkindi:

Akşam:
Yatsı:

Kıble S:

KELİME GÜNLÜĞÜ

ÜÇ DİL BİR MANA

Ay Doğuş :
Ay Batış :

İstanbul

OCAK
2022

BUGÜN NE OLMUŞ?

Hadis-i Şerif

6

Gün: 6 • Hafta: 1

Alim

َعاِلٌم
ScholarŞehri var evi yok,

Nehri var suyu yok.
Dağı var taşı yok.

Beyaz Baston (Körler-Âmâlar) Haftası
Bazen minik bir nokta, kocaman anlam taşır. 
Görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi, 
kabartma noktalardan oluşur.

Halim: Yumuşak huylu kişi.
Arkadaşım Yusuf, halim selim haliyle

herkesin iyi anlaştığı biriydi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed 
Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurdular: Ümmetimin en hayırlıları, 
âlimlerdir; âlimlerin de en hayırlıları, 

halim-selim olanlarıdır.
(Şihâbü’l-Ahbâr)

11.25
22.15

Hicrî: 3 Cemâziyelâhir 1443

Perşembe

6.35
6.55
8.21
13.20
15.43
17.59
19.34
11.15

SEN BİLİRSİN!(H
arita)



D e ğe r l e r
E ğ i t i m i

KUR’AN-I KERİM’E HÜRMET VE SAYGI
Kur’an-ı Kerim, biz Müslümanların yüce kitabıdır. Ona saygı ve 

hürmette kusur etmeyiz.

Kur’an-ı Kerim’i okumaya “Eûzü ve Besmele okuyarak” başlarız. Yani 
“Eûzü billâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm” deriz.

Kur’an-ı Kerim’i, abdestli olarak elimize alırız. Okurken, kıbleye 
doğru, saygılı bir şekilde otururuz. Abdestimiz yoksa Kur’an-ı Kerim’i 
elimize alamayız. Çünkü mübarek kitabımızı ancak temiz ve abdestli 
olan eller tutabilir. Allâhü Teâlâ’nın: “Ona (Kur’an-ı Kerim’e) tamamen 
temizlenmiş (abdestli) olanlardan başkası el süremez.” (Vâkıa Suresi, 
79. Ayet-i Kerime) uyarısını aklımızdan asla çıkarmayız.

Kur’an-ı Kerim’e hürmet ve tazim için onu, göbek hizasından aşağı 
bir yerde tutmayız ve bulundurmayız.


