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KUR'ÂN 

IŞIĞINDA  ŞİİR 
                                                                                                                                                                                                                          

 
Her müslümanın, her insanın bir hisse alacağı, 

bir  pay  alacağı  ve  zevkle, heyecanla okuyacağı 

                bir kitaptır. 

 

 

      

Naif Günaşan 
 

Cep: 05307466495 

 

2003 
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Sunuş 
 

 
 

Bismillhirahmanirahim 
 
Yüce  ALLAH’ın yaratığı tüm varlıkların sayısı ve ağırlığı kadar 

Yüce ALLAH’a  

Hamt ve şükürler  ediyorum ki bana bu fırsatı  ve imkanı verdiği  

ve bu kitabı yazdırdığı  için, 

 

Sayın  okuyucu  kuran ışığında bu şiir kitabı her müslümanın 

hata her insanın  

Okunması gereken  faydalı bir kitap olarak hazırlanmıştır. 

   

Çünkü    bu  kitap   öğretici     eğitici    düşündürücü    ve  ölüm 

hatırlatıcı  olduğu gibi ayrıca  okunması  akıcı olarak  yazılmıştır. 

 

Bu kitap yazılırken binlerce ayetlerin meali incelenmiş ayetler 

ışığında  ayetlerin manasını ve amacını aşmamak şartı ile 

genişletilip okunması. Akıcı  olması  ve sürükleyici  olması için 

özen gösterilmiştir.. 

Tek  amacım yüce Allah ın rızasını kazanmak ve sizlerede faydalı 

olmaktır. 

    

Kitabın bıktırıcı olmaması  bir oturuşta okunması için belirli  

konulara  deyinmiş ve toplam  otuz iki  şiirle kısa  tutulmuştur.          



 

 

4 KUR'ÂN IŞIĞINDA ŞİİR 
Bu şiir kitapçığı okudukça bana duanızı esirgemiyecağınıza 

inanıyorum, 

 

 

 

        

Yüce  Allah  okuyandan  okutandan ve dinleyenlerden razı olsun  

mekanınız  cennet   olsun    

Bu  kitabı düşünerek ağır ağır okuyun  aile fertlerinize 

arkadaşlarınıza komşularınıza  okutun  her kesin bu kitaptan 

mutlaka  bir pay   hisse alacağı vardır  hata bazı şiirler mubarek 

gecelerde  münacaat   yani yalvarış yakarış olarak okunabilir.   

 

Bu kitabın sizlere faydalı olması  dileğile yüce Allah’ a  sonsuz 

hamt ve şükürler ederken  peygamberimiz hz. Muhammed’ e 

sonsuz selat ve selamlarımızı gönderirken siz sayın okuyucularada 

yüce  Allah ın rahmeti merhameti ve hidayeti  üzerinizde olsun   

En samimi sevgi ve saygılarımı sunarım. 

 

20. 10.  2003 

Naif  GÜNAŞAN 

 

 

 

 

 

 

NOT:Ayrıca bazı faydalı dini bilgiler  ekte sunulmuştur. 
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VALLAHİ  MÜSLÜMANLIK BU DEĞİL 

 
ALLAH ım kendimden utanıyorum  müslümanlık bu değil , 

Hep yedik içtik, yattık, sanki  boş bir  varil  

Hep makam ile para sahiplerine olduk ehil,                                                                        

ALLAH ım senden utanıyorum vallahi kulluk bu değil . 

    

Yüce Emirlerine karşı  daima hep olduk asi,  

İnsan gibi düşünmedim sanki mahluk bir vahşi. 

Ölümden korkuyoruz, ama, iman varsa ölüm yahşi. 

ALLAH,ım senden utanıyorum,vallahi kulluk bu değil. 

 

Hep dedikodu yaptım hasetçi oldum, 

Kendimi hep müslümanlığın gerisinde buldum, 

Boş işlerde kahvelerde parklarda yoruldum, 

ALLAH,ım senden utanıyorum vallahi  müslümanlık bu değil. 

 

Helal haram demeden hep yanlış yaptım, 

ALLAH yoluna değil hep ters yola saptım, 

İbadete değil hep zefki sefaya. kendimi kaptım, 

ALLAH,ım senden utanıyorum,vallahi müslümanlık bu değil. 

 

Kendimi üstün saydım, insanları hor gördüm, 

Bana dini nasihat yapanlara, hep güldüm, 

Sonradan suçumu fark edip, dizimi dövdüm, 

ALLAH,ım senden utanıyorum,vallahi müslümanlık bu değil.         

 

Açık kapalı demeden hep baktık, 

İ badete değil hep boş yere taktık, 

ALLAH,ım bize ihtiyacın yok biz kendimizi yaktık, 
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ALLAH,ım kendimden utanıyorum, vallahi kulluk bu değil. 

 

Kul hakkı, komşu hakkı demeden karıştırdık. 

Kuran’a  değil hep ingilizceye çalışırdık, 

Cami de değil, hep kahvede,  plajda karşılaşırdık. 

ALLAH’ım  senden utanıyorum vallahi kulluk bu değil, 

 

Meşru yolda değil, hep gayri meşrucu olduk, 

Kur’an yolundan uzaklaştıkça, hep beraber solduk, 

Kendimizi Allah dostunun değil, düşmanının yanında bulduk, 

Allah’ım senden utanıyorum,vallahi kulluk bu değil. 

 

Daima zenginlik ve mevki peşinde koştuk, 

Zengin mevki sahibi oluncada bilinçsiz coştuk, 

İyi kulların ile değil, hep kötü ile buluştuk, 

ALLAH,ım senden utanıyorum,Vallahi kulluk bu değil. 

 

Bazımız ezan sesini, pop müzüğüne tercih ettik, 

ALLAH yolunu tercih edenlere yobaz dedik, 

İşte  ulusça sonuşta bu hallere geldik, 

ALLAH,ım senden utanıyorum Vallahi kulluk bu değil, 

        

Parasız kur’an kursuna değil, paralı diğer kurslara gittik, 

Çocuklarımıza müslümanlık yerine modayı seçtik. 

Barda, pavyonlarda, evde kadehleri tokuşturup içtik, 

Allah,ım senden utanıyorum Vallahi müslümanlık bu değil. 

 

Hep yalan atıp üstelik ALLAH adına yemin ederiz. 

Pazarlığa, hile yapıp bunu da övünerek marifet sayarız. 

ALLAH,ım malda mülkte senin’dir yeriz, içeriz ama şükür 

etmeyiz, 

ALLAH,ım senden unanıyorum Vallahi Vallahi mislümanlık 

böyle değil. 

 

26-08-2002                                                                                

- Faydalandığım ayetler 

El isra süresi Ayet  9-10 . 
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İmanın altı şırtiüzerine altı mısra yazılmıştır 
 

AF ET  YÜCE  ALLAH,IM 
 

ALLAH,ım ne yüzle senin huzuruna geleceğim, 

Elim boş Defterim günah dolu ne yapacağım, 

Af edileceğimi, bilsem sevicimden hep ağlıyacağım,  

Ey yüce ALLAH ım sana gönülden inanıyorum, 

Esmai Hüsnadaki  doksan dokuz adına sığınıyorum. 
 

Biliyorum kulluk görevimi yerine getiremiyorum, 

Mal ve mülkünde yaşıyorum, Hamdı bile ihmal ediyorum, 

Zayıfım biliyorum tasmalılar gibi bile olamıyorum, 

Ey yüce ALLAH,ım Meleklerine gönülden inanıyorum, 

Büyüklüğüne RAHMAN ve RAHİM adına sığınıyorum, 
 

Günahım okyanus ise Rahmetin yanında damladır, 

Umutsuz deyilim haşa, yüce ALLAH,ım yanımdadır, 

Af  edileceğimi bilsem de, bilmesem de canım yoluna fedadır, 

Ey yüce ALLAH,ım dört kitabına gönülden inanıyorum, 

Hz .MUHAMMED  S.A.V. hatırına bizleri  af et yalvarıyorum. 
 

ALLAH’ım dehfalarca tövbe edip   ve bozdum, 

Haşa,  haşa hiç bir zaman inkarcı olmadım, 

Af edileceğimi bilsem, bilmesem kitmir'in olmaya razıyım 

Resullarına ve tüm peygamberlerine inanıyorum, 

Tüm Peygamberler hatırına günahımızı af et yalvarıyorum. 
 

Sana gerektiği gibi kulluk yapamadığım için, 

Sanki dünyanın en adi mahlukuyum eziliyor içim,içim, 

Ey Yüce ALLAH,ım kıyamete gönülden inanıyorum 

Kıyamet günü yüce Rahmetine ve büyüklüğüne sığınıyorum. 
 

Yüce ALLAH’ım kainatıda benide yaratan Rabbimsin, 

Yaptığımız tüm günahlarımızın Hepsini Bilirsin, 

Günahımı af edersen tecrit odasınada razıyım bilirsin, 

Ey Yüce Allah’ım hayrında şerrinde senden geldiğini inanıyorum, 

Tüm şerler’i hayırla tebdil eyle  ALLAH’ım yalvarıyorum.  

26.08.2002 
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ALLAH’IM SANA YÜZÜM YOKTUR 
                                             . 

Beş vakit namazı düzenli kılamadım, 

Hep yalan ile kendi kendimi kandırdım, 

Zarar eden ben oldum, çünkü şeytana kandım, 

ALLAH’ım günahım çoktur sana karşı yüzüm yoktur , 

 

Hac’a gitmeyi hep ihmal ettim, ikinci plana attım 

Daha gencim dedim sanki ALLAH’tan senet aldım 

Kazandığım paraları, maalesef yolunda harcamadım,  

ALLAH’ım  günahım çoktur sana karşı yüzüm yoktur  

 

Zekat vermekten maalesef hep kaçtım. 

Zekat verirsem, malım eksilir sandın ,  

Oysa ne büyük hata ve günah yaptın 

ALLAH’ım  günahım çoktur sana karşı yüzüm yoktur 

  

Oruç tuttum isede diğer farzlarımı ihmal ettim  

Başka günler değil ramazanda hep camiye gittim , 

Camiden çıkınca gıybet ettim dedikodu yaptım , 

 ALLAH’ım  günahım çoktur sana karşı yüzüm yoktur 

 

Müslümanlık sanki bir kelimeyi şehadet iledir  

Kandır behey  şaşkın hep kendini kandır, 

Sen gerçekten yolcusun dünya ise bir handır,  

ALLAH’ım  günahım çoktur sana karşı yüzüm yoktur. 

 

 

25-8-2002                   
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ALLAH’A  TÖVBE EDELİM 

 
Şeytan’i lane, sana daha gençsin 

Tövbe niye ve neden edeceksin  

Yaşamına bak bir daha mı doğacaksın 

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

 

Kır şeytanın bacağını sığın RABBİNE  

Bir daha şeytan girmesin kalbine  

Lanet oku şeytana gitsin cehennemin dibine 

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

 

Tövbe etmenin çok faydası vardır  

Ne biliyorsun belki ölüm kapıdadır 

Tövbe edenin yüce Allah yardımcısıdır 

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

 

 Tövbeni tutmazsan bozsan bile, bile   

İknci kez tövbe et, rabbine,yoksa kendine edersin  hille, 

Hep tövbe edip bozarsan, yersin manevi sille  

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

 

Tövbe edersen rabbim inşallah, günahları affeder,  

Yüce Allah tövbe edenleri temizleri sever,  

Allah Rahimdir ,merhamet edici ve günahları bağışlar  

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

 

Tövbe etmek istiyorum ama nasip olmuyor, 

Uyan gafletten kurtul ömür su gibi akıyor 

Allah ne yaptığını senden daha iyi biliyor, 

 Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

  

ALLAH feth suresinde bütün günahını affını müjdeledi  

Rasulullah yine günde yüz defa istiğfar ederdi 

Bu hareketi bize de  örnek olsun diye yapardı   

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 
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Sürekli günah işlemekte israr edersen eğer,  

Allah’ın verdiği cana rıska  ihtiyacın yokmuş meğer, 

Asi olanları değil , Allah  tövbe edenleri sever, 

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

 

Ey kardeş uyan,uyan ya Allah de abdest al, 

Yarın çok  geç olabilir, üstüne örterler sal 

Tövbe et rabbine , ölünceye kadar tövbende  kal 

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

 

Deki Yarabbi ben asi bir kulun idim  

Bundan böyle günah işlememeye karar verdim  

Kulluk görevimi yerine getirmek için huzuruna geldim 

Tövbe et yoksa Allah’tan senet mi aldın. 

 

28-8 –2002                                                             

 

 

Faydalandığım ayetler  

 

Bakara suresi   Ayet 222 

Zümme    53 

Tahrim    8 

Mümin   3-7 

Nasr   3 

Tövbe   112 

En Nahl   119 
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____ESTEĞFURULLAHİ  AZİM 
 

Yüce ALLAH’I tesbih eder ona hamt ederim, 

Azim olan ALLAH’I  tesbih eder,ona hamt ederim. 

Yüce  ALLAH’A istiğfar eder ona hamt ederim, 

Esteğfurullah  Esteğfurullah’i   azim ve etubi  ileyh,       

 

ALLAH tan  başka illah yoktur.yemin ederim, 

Yüce ALLAH’I  noksan sıfatlardan tenzih ederim, 

Hayy ve kayyum olan ALLAH tan mağfiret dilerim,  

Esteğfurullah  Esteğfurullah’i   azim ve etubi  ileyh,       

 

ALLAH’hım sen kainatında  benimde RABBİM’sin 

Senden başka mabut yoktur, benide yaratan sensin,  

Verdiğin nimetlere hamt eder, günahlarımın  afını dilerim, 

 Esteğfurullah  Esteğfurullah’i   azim ve etubi  ileyh,       

                                              

02-09-2002                                       

 

                                                                         

 

 

Şiirle ilgili faydalandığım ayetler 

Fatiha suresi      ayet 2 

Secde   15 

Zariyat   l8 

Rum   l7   

Tür   48     
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ALLAH’IM BİZ GERÇEK İBADET EDENLERDEN  EYLE 

        -------------------------------------------------------- 

Beş vakit Namaz  ALLAH tarafından farz kılındı  kullarına, 

Ne mutlu ona namazını dost doğru kılana, 

ALLAH’ın verdiği rızıktan, zekat ve sadaka verene, 

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle.    

 

Namaz yüce Allah’ın rızasını kazandırır 

Namaz saygıdır,marifettir ,nurdur, imanın aslıdır  

Namaz amelleri makbul eder, rızka bereket verir 

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 

 

Namaz vücuda rahatlık verir düşmana karşı silahtır. 

Namaz  peygamberlerin, meleklerin, sevgisini çoğaltır 

Namaz şeytanı kaçırır, mizanda ağırlıktır 

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 

 

Namaz ölüm meleği ile ehli arasında şefaatir 

Namaz kabirde kandil, cennette anahtardır  

Namaz kabirden kıyamete kadar sana yoldaştır,  

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 

 

Namaz münkir ve nekir’e cevaptır 

Namaz kıyamet’te başına taç ve gölgeliktir     

Namaz önünde giden bir nurdur  

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 

 

Namaz sırat köprüsünden geçiştirir 

Namaz dua’dır ,kırat’tır ,tesbihtir 

Vaktinde kılınan namaz her şeye faydalıdır  

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 
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Kul kıyamet günü önce namazdan ötürü hesap verir  

Bunu bilelim ameller daima niyetlere göredir 

Herkesin iyi niyet ettiği şey namazda vardır 

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 

 

Allah’ın huzuruna, tam bir huşu ile durunuz 

Farz olan namazınızı dost doğru kılınız   

Ey iman edenler ruku edenlerle birlikte ruku ediniz, 

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 

 

Yüce Allah’la konuşmak istiyorsan namaz kıl,  

Yüce Allah’ın seninle konuşmasını istiyorsan Kuran oku 

Bu ibadetleri, sakın ihmal etme, deme vakit yoktu,  

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 

 

Allah’ın emri olan namaz kılmak en doğru yol, 

Allah’ın emirleri dışında hepsi yalan, ne sağ ne de sol 

Allah’ın emirlerini yerine getirin, ibadet edin bol bol 

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek ibadet edenlerden eyle 

Amin  

4-9-2002  

 

 

 

Namaz ile ilgili faydalandığım bazı ayetler  

Bakara suresi        ayet 43- 152 

İbrahim suresi       ayet  31 

Ankebut suresi  45  

Meriç                 22-23 

Cuma                            9-10 

Hac suresi                     35 

Müddesir suresi           43-47  

Maun                             4-5  

El mümin                      2-9 
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         RAMAZAN AY’I 
        ------------------------------------                       . 

Ramazan ayı onbir  ayın sultanıdır 

Bu ay ümmeti muhammedin ayıdır       

Kuran ramazan ayında semaya inmiştir  

Ramazanı bol ibadetle geçirin Sonra pişman olursun  

arkadaş 

 

Gündüzleri oruç tut , namazını kıl dua et ,  

Geceleri teravih namazları ile ihya et  

Rabbinize yakın olun, şeytanla arnıza çekin set  

Yalnız bu ayı değil her gününüzü ibadetle geçirin arkadaş 

 

Bol ibadet ve dua edip,Hatim çıkarmalıdır, 

Mubarek Ramazan ayının eveli rahmettir, 

Ortası  mağfiret,sonu ise cehhnemden azattır. 

Yalnız bu ayı değil her gününüzü ibadetle geçirin arkadaş. 

            

Ramazan ay’ı  içinde bulunan mubarek kadır gecesi 

Bin ay dan hayırlıdır buyuruyor kadr suresi, 

Kur’an’a göre yapın ibadetinizi ,varmı başka çaresi, 

Ömrünüzü ibadetle ve çalışmakla geçirin arkadaş, 

  

 

 05.09.2003 

 

Oruçla ilgili faydalandığım Ayetler. 

Bakara   Suresi    Ayet l83  -l84-   l85-  187 

Kadr          ıı           ıı       3 –4 –5  

Tövbe        ıı            ıı       112 
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       HACC ‘A   GİTMEK 
                            . 

Yüce  ALLAH Hazreti  İbrahim’e 

Sakın bana hiç bir şeyi ortak koşma, 

Bütün İnsanlar için ,Hacc’ı ilan et , 

ALLAH’ın adını ansınlar ,Lebeyk,Ya  Rabbi, lebeyk, 

 

ALLAH  buyuruyor ki  Hacc, beytimi ziyaret etmektir, 

Bütün beytlere tecih ettim , hürmet edilen bir yerdir, 

Burayı ziyaret edeni, kul  hakkı hariç, günahlarını bağışlarım, 

Lebeyk   Ya Rabbi,Lebeyk ,Ya Rabbi, Lebeyk Ya Rabbi. 

    

Hazreti  Muhammed  Peygamberimiz  buyurmuşlar, 

Kim olursa,olsun, Hacc ve umre niyetiyle evden çıkanlar, 

Ağaç yaprakları nasıl dökülürse. Öyle dökülür günahlar, 

Lebeyk, Ya Rabbi, Lebeyk, Ya Rabbi, Lebeyk  Ya rab 

 

ALLAH’ım  sana inanan kullarına Hacc nasip eyle, 

 Selam olsun tüm peygamberlere,tüm velilere, 

Selam olsun ,Meleklere ,tüm Hacc’e gidenlere, 

Lebeyk,Ya Rabbi, Lebeyk,Ya Rabbi, Lebeyk,Ya Rabbi, 

 

06-09-2003                                       

 

                                                                             

 

Bu şiirle ilgili faydalandığım Ayetler 

Hac Suresi       Ayet    26- 27 – 29- 30  
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KUR'AN –I   KERİM'İ  TANIYALIM 
 

Kur’an’ı   Kerim Peygamberimiz  Hz. Muhammed’e,        

Selallahu  aleyhi   ve selemme  efendimize , 

Vahy yolu  ile indirilmiş  yüce bir kitaptır  

Bu O kitaptır ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur, 

Tilavetiyle ibadet edilen ilim dolu bir kitaptır. 

 

Kur’an-ı Kerim Rabbimizin mu’ciz kelamıdır. 

Yüce Allah’ın kadim ve ezeli kelamıdır, 

Muhakkak-ki çok şerefli ilim dolu bir Kur’andır. 

Bu O kitaptır ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur, 

Tilavetiyle ibadet edilen ilim dolu bir kitaptır. 

 

Kur’an-ı Kerim indirilişi çok güçlü 

Hikmet sahibi yüce ALLAH tarafındandır 

İyi bil ki Halis din ancak ALLAH’ındır. 

Bu O kitaptır ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur, 

Tilavetiyle ibadet edilen ilim dolu bir kitaptır. 

 

Sizin hayırlınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir 

İçinde Kur’an-ı Kerim bulunmayan kişi harap ev gibidir. 

Kur’an takva sahipleri için doğru yolun ta kendisidir. 

Bu O kitaptır ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur, 

Tilavetiyle ibadet edilen ilim dolu bir kitaptır. 

 

Kur’an-ı Kerim en büyük öğüt, en büyük rehberdir. 

Müslümanların en kutsal varlığı Kur’an-ı Kerim’dir. 

İki cihan saadetine ulaştırılan en büyük rehberdir. 

Bu O kitaptır ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur, 

Tilavetiyle ibadet edilen ilim dolu bir kitaptır. 

 

Kur’an ALLAH’a götürülebilecek en büyük hazinedir. 

Azaptan günahtan koruyacak en güvenli teminattır. 

İnanarak okuyan için dua ve istiğfar kaynağıdır 
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Bu O kitaptır ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur, 

Tilavetiyle ibadet edilen ilim dolu bir kitaptır. 

 

Kutsal Kur’an’ımız el Kur’an adı dışında, 

Bir kaç ismi sıfatı vardır. El-Kitap el-Furkan 

Ez-Zikir, en-Nur, Kelamullah, el-Hakim, el-Kerim’dir. 

Bu O kitaptır ki kendisinde hiçbir şüphe yoktur, 

Tilavetiyle ibadet edilen ilim dolu bir kitaptır. 

 

 

 

 

 

 

Bu şiiri yazarken faydalandığım Kur’an’la ilgili bazı ayetler: 

 Bakara suresi ayet  2 

 Zumer suresi ayet  1 ve 2 

 Vakıa suresi ayet  77 

 Mümin suresi ayet  2 

 Kadir suresi ayet  1 

 Tekvir suresi ayet  19 
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KUR’AN OKUNURKEN DİNLE 
                     , 

Yüce ALLAH Teala hazretleri, 

Araf suresinin 204cü ayeti, 

Kur’an okunduğu zaman dinleyin ve susun ki, 

Kur’an okuyana da ve dinleyene de rahmet edilsin, 

 

Öyle  güzel   bir  abdest alın, 

Okunan Kur’an-ı Kerim’i dinleyin, 

Kur’an-ı Kerim okununca konuşmayın, 

Kur’an okuyana da ve dinleyene de rahmet edilsin. 

 

Okunan Kur’an-ı Kerim’i dinlemek, 

Dinen özür sayılan bir hal bulunmadıkça, 

Kur’an-ı Kerim’i dinlemek farz-ı ayndır bunu bilmek, 

Kur’an-ı Kerim’i okuyunca konuşmayın, 

Kur’an okuyana da ve dinleyene de rahmet edilsin. 

 

07.09.2002 

 

 

Bununla ilgili faydalandığım ayetler: 

 Araf suresi ayet 204 
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ÇEŞME  AKIYORKEN  TESTİYİ DOLDUR 

-------------------------------------------- 

Hey çeşme akıyorken testiyi doldur, 

Dikkat edin, gençliğin havası boldur 

İnanın Kur’an yolu en doğru yoldur 

Çeşme akıyorken testiyi doldurun. 

 

Güvenme pazuna, kasına kuvvetine 

Doluyor her gün bir bak, günah defterine, 

İstemesekte, gideceğiz ölüm seferine 

Çeşme akıyorken testiyi doldurun. 

 

Şeytani laneye sakın sakın kanmayın, 

Allah’ın ve peygamberin emrinden çıkmayın, 

Aman cehennemi değil cenneti yakalayın 

Çeşme akıyorken testiyi doldurun. 

 

Sağlığın sıhhatin kıymetini çok iyi bil, 

Fırsatı değerlendir iki cihan için ol ehil, 

Su boşuna akıyorsa dikkat et oku kalma cahil, 

Çeşme akıyorken testiyi doldurun. 

 

Düştük dünya zenginlik ve geçim derdine, 

Maneviyatını da ihmal etme hemen gel kendine, 

Bak yüce Allah’ın hikmetine, yaratılan beynine, 

Çeşme akıyorken testiyi doldurun. 

 

Bir an olsun zamanı boşa geçirme, 

Allah zikrini, kalbinden beyninden dilinden düşürme, 

Allah’ım bizi doğru yoldan şaşırma, 

Çeşme akıyorken testiyi doldurun. 

 

Kıl namazını, tut orucunu, ver zekatını, 

Kelime-i Şahadet hep söyle, yap Hacc’ını, 

Allah’ını peygamberini Kur’an’ını iyi tanı, 
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Çeşme akıyorken testiyi doldurun. 

 

Ahireti de melekleri de bilmelisin yani 

İyiye ve kötüye yani kadere de ol kani 

Hey pişman olmadan su akıyorken testiyi doldur 

Çeşme akıyorken testiyi doldurun. 

 

 

18-09-2002 

 

 

Bununla ilgili faydalandığım bazı ayetler: 

 Leyl suresi ayet 20 

 Et-tövbe suresi ayet 112 
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                  BANA DİNCİ DİYORLAR 

         ------------------------------------------------ 

Her müslüman gibi yüce ALLAH’a inanırım, 

Kur’an-ı Kerimdeki tüm ayetlerde kalben inanırım, 

Müslümanlığın beş şartını yerine getirmeye çalışırım, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

ALLAH’ın emirlerini yerine getirmek sanki kötü bir şey, 

Yoksa ateist veya dinsiz mi olalım hey, 

İnananları kötüleyen görünürde bayan veya bey, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Ben devletime bağlı kanunlarıma saygılıyım, 

Devletin malını kendi malım gibi korurum, 

Vatanım için gerekirse seve seve ölüme giderim, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Komşuluk hakkına tümüne riayet ederim, 

Harama el uzatmam hep helal yerim, 

İnsanları ALLAH rızası için çok severim, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Hz. Muhammed’in ALLAH’ın kulu ve resulu olduğuna inanırım, 

Kur’an’ı İncil’i Zebur’u ve Tevrat’ı hepsini hak bilirim, 

Adem’den Hz. Muhammed’e kadar tüm peygamberlere inanırım, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Öksüz hakkını korur yetim malını yemem, 

Meyhaneye, pavyona, bara hiçbir kötü yere gitmem, 

Hele, hele yüce ALLAH’ı sevmeyeni hiç sevmem, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 
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Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Bir adamı öldüren bir alemi öldürmüş gibi, 

Günah kazanır bu gerçekten yüce ALLAH’ın emri, 

Ben buna kalben inanıyorum bunu herkes bilmeli, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Büyüklerimi sayar küçüklerimi severim, 

Ezan’ı Muhammed okudukça camiye giderim, 

Şeytana dost olanı kendime düşman bilirim, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Dinimiz gereği dinde zorlama asla yoktur, 

Fakirlere yoksullara merhametim çoktur, 

Devletin malı çalındıkça ciğerime giren oktur, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

ALLAH’ın meleklerine ve kadere inanırım, 

Öldükten sonra tekrar dirileceğimi bilirim, 

Kur’an’ın buyurduğu gibi kıyamet gününe de inanırım, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Cennetin ve cehnnemin hak olduğuna inanırım, 

Gıybet,ucup,riya, günah olduğunu  bilirim, 

Ailemin geçimi için hep helalı tercih ederim, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Kur’an okunurken canla başla dinler ve okurum, 

Tüm eş ve akrabalarımın yanında olurum, 

Küçük karıncayı bile ezmem, dinde huzur bulurum, 

Bu yüzden bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 
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Haramı asla yemem ve asla bakmam, 

Dedikodu, iftira etmem yalan hiç atmam, 

Yüce ALLAH’ın rızası olmayan hiçbir şey yapmam, 

Bu nedenle bana dinci diyorlar, 

Eğer dincilik bu ise ben dinciyim arkadaş. 

 

Eğer övünerek ben çağdaş insanım diyiyorsan, 

Çağdaş olarak bu dediklerimin tersini yapıyorsan, 

Eğer çağdaşlık bu ise ben çağdaş değilim, 

Çağdaşlık senin olsun dincilik benim olsun arkadaş. 

 

 

24.10.2002  

 

 

Bununla ilgili faydalandığım ayetler: 

 Bakara suresi ayet 2,3,4 

 El Maide suresi ayet 32 

 Leyl suresi ayet 20 

 Zahiyat suresi ayet 55 

 Et Tevbe suresi ayet 112 

 Araf suresi ayet 204 
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                      KABIR  AZABI 
 

Peygamberimiz buyurdu.Kabir azabında da  ALLAH’a sığınınız 

Bi.r  öldüğü  zaman  Sorgu melekleri, sorguya çeker biliniz, 

İyi  Cevap  çok iyi ,kötü cevap çok kötü ,ALLAH  olsun 

yardımcınız, 

ALLAH’ım bizi iyi cevap veren kullarından eyle  YA RABBİ . 

                                   ,                                              . 

Sorgu melekleri ,iyi gelmeleri  için ,bol,bol  ibadet  ediniz,  

Yalan ,Dedikodu,hıyanet, asla yok,sidige dikat ediniz, 

Çok  Namaz kıl ,Kur’an oku, zikir et sadaka veriniz,  

Tüm müslümanları kabir azabından koru  YA RABBİ. 

                                              . 

Kabir Ahiret  konaklarının, ilkidir ,  

Ondan kurtulan ,ötesi  çok  kolaydır, 

Ondan zor kurtulan, öteki dahada  zordur, 

Tüm müslümanları kabir. Azabından koru YA RABBİ.   

 

20.09.2002 

 

 

 

Faydalandığım ayetler 

El İsra  süresi 10 

El Enam      l60 _ 162 

Ta’ha           74   76 

Hacc            50 

Şems            l5 

Beled            l8 ,l9 ,20 

Gaşiye          23 ,24 ,25,  26, 
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                 TEFFEKÜR   ET 
 

Yaradan hakında, teffekür’e  dalmayınız, 

Sık,sık  yaratıklar hakında teffekür’e  dalınız, 

Bir  saat;lık  teffekür,bin senelik ibadetten hayırlıdır, 

Bol, bol teffekür’e  dalınız ,ey müslaman  kardeşim. 

    

Şüphesiz göklerin  ve yerin yaratılışında, 

Gece ve gündüzün ardınca gelişinde  , 

Çok temiz,bilgili  akıl  sahibleri  için, 

Bol,bol teffekür’e dalınız, ey müslüman kardeşim. 

 

Ey rabbim   sen bunları boşuna yaratmadın, 

RABBİM  sen pak ve noksanlıklardan münezehsin, 

ALLAH’ım verdiğin nimetleri saymakla bitiremeyiz. 

Bol,bol teffekür’e dalınız, ey müslüman kardeşim.  

 

Teffekür  yapmak güzel  şey,manasına göre düşünmeli, 

Noksan ve kusurlarımızı görüp,aklımızı başımıza almalı, 

Yatağa giren her kimse ,günü hakında muhasebe  yapmalı, 

Bol,bol tefeküre dalınız, ey  müslüman kardeşim. 

 

 

20.09.2002 

 

 

Bununla ilgili  faydalandığım bazı   ayetler 

Bakara suresi Ayet 152 

Alim          190, 191 

Zariyat     20,21, 22 

İbrahim    34 
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                 TEŞEKKÜR   EDERİM 
 

Bize  bir  küçük ,hediye verene teşekkür  ederiz  

Bir yemek verene ,nasıl teşekkür edecağımızı bilmeyiz, 

Hele  bize  bir  borç  para  verene minnetar kalırız, 

Ama seni sana verene ,sana sonsuz nimet verene, 

Neden, neden  binlerce hamt  ve  şükür  etmeyiz  

   

Kuran-ı kerim de buyuruyor ki : insanoğlu çok nankördür , 

Bence insanoğlu görmemezlikten geliyor sanki kördür 

Yüce allahın bize verdiği nimete yapacağımız şükürdür 

Bize küçük iyılik edene binlerce defa  teşekkür ederiz 

Neden bunca nimeti veren yüce allaha şükür etmeyiz 

 

Zengin olursak ben akıllıyım, başarılıyım deriz 

Peki bu aklı bu başarıyı kim verdi düşünmeyiz 

Bize bunca malı, eşi, çocuğu verene  hamd etmeyiz 

Bize küçük  bir  iyılik edene teşekkür ederiz 

Neden bunca nimeti veren yüce allaha şükür etmeyiz 

 

Düşün havanın, güneşin, ormanın, yağmurun nimetlerini 

Düşün yer ve deniz altında ki allahın lütüf ve hikmetlerini 

Düşün otların sebzelerin meyvelerin hayvanların faydalarını 

Bize küçük iyılik edene binlerce defa teşekkür ederiz 

Neden bunca nimeti veren yüce allaha şükür etmeyiz 

 

Ey kardeşim, hanmd ve şükür yanlız lafla olmaz 

İbadet etmeyen kur’an’a uymayan asla  iflah olmaz, 

Gerçektan yaradana hamd ve şükür eden solmaz 

Bize küçük bir   iyılik edene teşekkür ederiz 

Neden bunca nimeti veren yüce allaha şükür etmeyiz 

                                                                                              28/9/2002 

Bu şiirle ilgili faydalandığım ayetler: 

bakara suresi ayet  152 

ibrahim suresi ayet  34 

adiyat suresi ayet  6-7-8 
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BENİM   KALBİM   TEMİZDİR 
------------------------------------------------------- 

Ey  Benim  im    kalbim temizdir diyen, 

Bir gün seninde evinden  çıkacak sedyen, 

Yüce  ALLAH’ tan’mı  aldın kurtuluş hediyen, 

Neyine güvenirsin ey benim kalbim temizdir diyen. 

 

Namaz kılmaz,diğer farz ibadetlerini yerine getirmezsin, 

Bayanlar için ,örtülün Kur’an emrine uymazsın, 

Dedikodu eder yarı açık cadde,sokak  gezersin, 

Neyine güvenirsin ey benim kalbim temizdır diyen . 

 

Hz.Muhammed,Hz,Ebu Bekir,Hz,Ömer gibi, 

Kalpleri  pis’miydi  ALLAH’a sonsuz  ibadet ederlerdi, 

Birde üstelik  sen  ,kalbim temizdir  dersin,  

Neyine güvenirsin ey benim kalbim temizdır diyen. 

 

İçki  içer kumar oynar,kötü işler yaparsın, 

İbadet edenlere ,irticacı,dinci  türbancı  dersin, 

Her türlü hile yapar, haram yer yemin  edersin, 

Neyine güvenirsin ey benim kalbim temizdır diyen. 

     

Evimizde  Namaz  kılınmaz, Kur’an okunmaz, 

Konuşmaya gelince ağzımızı bir çuval  pamuk tıkamaz 

Malesef  kul hakkı , komşuluk hakkı ,hiç bilinmez, 

Neyine güvenirsın ey benim kalbim temiz dır diyen. 

 

Devlet malını, yetim  öksüz  ve kul  hakkını  yeriz  , 

Söze gelince  hepimiz büyük  hoca  kesiliriz, 

Kur’an  Ayeetlerini, kendimize göre  yorumlarız, 

Neyimize güveniriz ki, birde kalbimiz temizdir deriz. 

29,09,2002                                                               

Bu şiirle ilgili faydalandığım ayetler 

El A’Raf     Süresi     Ayet      26, 27 

EN_NUR       ıı            ıı          30 ,31, 60 

Nisa                ıı           ıı           36 
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H A S T A ‘  Y A 
-------------------------------------- 

Bilinen, Her kes her yaşta, hasta olabilir, 

Yaş farkı yok Bu bir gerçektir ,her insan  bilir, 

Hasta istediği Doktor’a  Hastahaneye  gidebilir, 

Hasta hekimden   gerekli   ilaç  ve tafsiyeyi  alır, 

Doktor,ilaç,sebeptir, Şifayı veren Yice ALLAH’tır.  

 

Şuurlu ol, Hasta  Kardeşim,Hastalığın süresinca, 

Rabbin’e sığın hep dua, ibadet, zikir et, İslami adetince, 

Günahların  Hazan  da  yaprak gibi dökülsün, yeterince, 

Hasta hekimden, gerekli  ilacı tafsiyeyi alır, 

Hekim, İlaç  sebeptir, Hekimler Hekimi ,ALLAH’tır. 

 

Yüce  ALLAH, dert vermiş isede, derman da vermiş, 

Hasta iken, istirhat et yapma ne hiç alış  veriş , 

Önemli olan Sağlıktır, huzurlu günlerdir en son gelir iş 

Hekim, ilaç sebebtir, Hekimler Hekimi,ALLAH’tır. 

 

Ey Hasta kardeşim,  ağlama ,ah vah etme boşuna, 

Bu gibi şeyler gitmiyor Yüce  ALLAH’ın hoşuna, 

ALLAH’a  hamd ve şükür et ilaçlarını kullan bırak oluşuna,  

Hekim ilaç sebebtır, Hekimler Hekimi ALLAH’tır. 

    

Hepimiz biliriz ki hastalar  değil ecel ‘ i  gelen  gider , 

Ümitsiz olma, Yüce ALLAH  dilerse  kuru otlar  biter, 

ALLAH’a  tevekül et, tedavi ol, ilaçlarını kulan yeter,   

Hekim ilaç sebebtır, Hekimler Hekimi ALLAH’tır, 

28.9.2002  

 

Bu şiirle ilgili   faydalandığım  ayetler   
 

El A’Raf     süresi  ayet  34 

Kıyame         ıı        ıı       26. 27 . 28 .29. 30 

Münafikun   ıı        ıı       l0. 11      
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EY  NEFSİM  SENDEN  UTANIYORUM 
 

Görmüyormusun her  gün mezar’a  gidenleri, 

Ölüm  dinlemiyor,ne zengileri ,nede fakirleri, 

Sende hiç mi  ar yok, edep yok hep gidersin illeri, 

Ey nefsim senden utanıyorum, sana yazıklar olsun. 

 

Hep durmadan bir şeyler istersin, 

Sen gerçekten hiç uslanmazın birisin, 

Sen bana ne kadar da haksızlık edersin, 

Ey nefsim,senden utanıyorum sana yazıklar olsun, 

 

ALLAH yolu peygamber yolu var iken, 

Neden hep karşısında açarsın yelken , 

Uyan,uyan geç kalma davran erken, 

Ey nefsim senden unanıyorum sana yazıklar olsun. 

 

Sen benden’mi yana şeytandan’mı yanasın, 

Benden yana isen neden hiç uslanmazsın, 

Sen ALLAH’tan Peygamber’den hiç’mi utanmaz’sın, 

Ey nefsim senden utanıyorum sana yazıklar olsun, 

 

Arzun isteğin sonu bir türlü gelmiyor, 

Bak sana, ömür su gibi akıp gidiyor,  

Ne zaman uslanacaksın,ruhum senden sıkılıyor, 

Ey nefsim senden utanıyorum,sana yazıklar olsun. 

 

Neden iyi değil, hep kötü yolları seçersin, 

Ey  nankör   nefsim, sen kendini  ne sanırsın, 

Yoksa   sen   iblis  ile   iş  birlikçimisin, 

Ey nefsim senden utanıyorum sana yazıklar olsun. 

 

Ne olur  beraber  ALLAH yolunda  koşsak,, 

Gel uslan  söz ver, ilk manevi  adımı beraber atsak, 

Yine  tek başınamı alacaksın karar’ı  salak,salak 

Ey nefsim senden unanıyorum,sana yazıklar olsun, 
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Yok,yok bir daha sana uymakmı , asla olmuyacak, 

Sana güvenmek olurmu bir daha sana güvenen alçak, 

Sen  yüzsüz güvensiz sözünde durmayan kaypak, 

Ey nefsim senden utanıyorum,sana yazıklar olsun. 

 

Her  türlü  fitneyi belay’ı  ,sen açıyorsun başıma, 

Sanki  bilmiyormuyum bak şu gözüme  kaşıma, 

Karışırsın  hep aklım’a ,işime  ve aşıma , 

Ey nefsim senden utanıyorum,sana yazıklar olsun. 

 

 Artık uslanmıyacakmısın , behey gafil  nefsim, 

 Bırak  peşimi ,senden nefret ediyorum bunu bilesin, 

Yeter beni kullandın ,seni cehennemin dibine gidesin, 

Ey nefsim senden utanıyorum sana yazıklar olsun. 

 

 

15.09.2002                                                    

 

 

Bu şiirle ilgili  faydalandığım ayetler. 
 

Şems  süresi  ayet     7 .8 . 9. 10 

El _ İsra    ıı    ıı        l4_   l5 
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             E Y     G A F İ  L 
       ------------------------------------------ 

Sirkil  Kendine gel artık,uyan,uyan, 

Görmüyormusun,her gün mezara kayulan, 

Ne zaman uyanacaksın, ister erkek ol ister bayan, 

Ey gafil  ,sirkil uyan kendine gel artık yeter. 

 

Yaradanın verdiği nimetlere hamt ve şükür etmesin, 

Rabbin emirleri  sana  ağır’mı geliyor,niçin uymasın, 

Oysa,bir hekimin tafsiyesine,aynen  uyarsın, 

Ey gafil  ,sirkil uyan kendine gel artık yeter. 

 

Oysa , hekim  araçtır  şifa veren Rebilalemin,  

Bu Dünyanın  boş ve fani olduğunu  bilirsin, 

Sen ALLAH’ı seversen ,ALLAH’ta seni sever bilesin, 

Ey gafil  ,sirkil uyan kendine gel artık yeter. 

 

Neyine  güvenirsin ,behey  şaşkın, 

Bunca zamandır  ,hep yaptın taşkın, 

Artık göster kendini ALLAH’a  olsun aşkın, 

Ey gafil  ,sirkil uyan kendine gel artık yeter. 

 

Her  kes gibi gideceksin dönüşü olmuyan yola, 

Dilerim istiyen mevlasını,istiyen belasını bula, 

Sakın Kur’an dan sapmayın,ne sağa nede sola, 

Ey gafil  ,sirkil uyan kendine gel artık yeter. 

 

17.9.2002  

 

 

Bu şiirle ilgili faydalandığım ayetler 

El ARAF    süresi  ayet  205 

Yunus            ıı        ıı    7 

İbrahim         ıı        ıı  42 
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ŞEYTAN’NIN    TUZAKLARI 
----------------------------------------------------- 

Şeytan hep cahil kişilerle buluşur , 

İnancı zayıf olanın kan damarların da dolaşır, 

İtikatı az olanlarla  çabuk anlaşır, 

ALLAH’ım şeytanın her türlü tuzağından sana sığınırım. 

 

Şeytanın sevdikleri,yersiz öfkelenen kişi, 

Hep hata yapıp ,nefsine uyan sorumsuz kişi, 

Boş yere para harcayıp,israf eden  kişi, 

ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım.  

 

Peygamberimiz,mel’una  sordu,kaç düşmanın vardır,, 

Mel’un,dediki, sen,Adil idareciler,mütevazi zenginlerdir, 

ALLAH’tan korkan alimler,doğru sözlü tüccarlardır, 

ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım. 

 

Nasihat eden mümin,daima kur’an okuyan hafızdır, 

Tövbesinde sabit kalan kul,gece namaz kılanlardır, 

Haramdan sakınan kimse,daima abdestli gezenlerdır, 

ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım. 

 

İnsanlara karşı iyi huylu,insanlara faydalı olanlardır, 

Merhametli kalbi olan, ve çok  sadaka veren müminlerdir, 

ALLAH’ım ,Şeytan’ın dostluğundan bizleri 

uzaklaştır,dileğimizdir. 

ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım. 

 

Resullullah, yine mel’un’a sordu,Arkadaşın kimlerdir, 

Mel’un,dediki,Zalim yöneticiler,zekat’a  engel olanlardır, 

Kibirli ve havalı zenginler ile  zina edenlerdır, 

ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım. 

 

Uzun emelli olanlar,yetim malını yiyenlerdır, 

Halkı aldatan tüccarlar,içki içenlerdir 

Şarkı söyleyen kadınlar, namaza ağır davrananlardır, 
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ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım. 

 

Ey Müslüman, Cennet zorlukla elde edilir 

Cehenneme, şehvet ve  sonsuz arzularla gidilir, 

Şeytana uydukça, kaçınılmaz yol zaten bellidir 

ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım. 

 

Akıllı Müslüman’ın çok düşünmesi gerekir, 

Beyinsizler ise şeytanın sürekli arkadaşlarıdır, 

Bu kısa ömürde şeytana Müslümanlar kapılmamalıdır 

ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım. 

 

Ey arkadaş, şeytanın adı üstünde tahmin edersiniz 

Sakın şeytana hiç uymayın hep lanet ediniz, 

Şeytan her iki dünyada da sizi felakete yollar bilirsiniz 

ALLAH’ım, Şeytanın her türlü şerinden sana sığınırım. 

 

12.09.2002 

 

 

 

 

 

Bu şiir ile ilgili faydalandığım ayetler: 

Bakara Suresi Ayet 168-169 

Fatır Suresi Ayet  5-6 

El-İsra Suresi Ayet 27 

Nas Suresi Ayet   5-6 
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BÜYÜK  GÜNAHLAR  NELERDİR? 
--------------------------------------------------------- 

En büyük günah Allah’a ortak koşmaktır 

Allah kendisine şirk koşanları af etmez biliniz, 

O günahtan başkasını dilediğini af eder buyurmuştur, 

Bu hususta Zümer Suresi Ayet 53’ü inceleyiniz, 

 

Allah ve Resulullah adına yalan söylemeyin 

Kıyamet günü Allah’a karşı yalan söyleyenlerin  

Yüzlerinin kapkara olduğunu göreceksiniz 

Ayet 60 Zümer Suresini inceleyin 

 

Ey Müslümanlar sakın namazı terk  etmeyin, 

Beş vakit namazı düzenli ve cemaat ile kılın, 

Namazı terk etmenin büyük günahlardan olduğunu bilin, 

Bu hususta Meryem Suresi Ayet 59’u inceleyin 

 

Zekatınızı hesaplayın ve Allah rızası için verin, 

Bu hususta cimrilik edenlerin sonuçlarını görün, 

Allah sana vermiş ise zekatı sakın ihmal etmeyin, 

Ali İmran Suresi Ayet 180’i inceleyin 

 

Haksız yere sakın adam öldürmeyin, 

Sihir, büyü yapmayın ve başkasına yaptırmayın, 

Yalancı şahitlik yapmayın, yalan sözden kaçının, 

Nisa, 93, Bakara,102, Ali İmran 61-77, Hac 30 Ayetleri inceleyin. 

 

Anne babaya asi olmak., akrabayı gözetmemek, 

Faiz yemek, zina yapmak, içki içmek,  

Bilin ki  Bunların hepsi büyük günahtır 

İsra Suresi 23-32, Ali İmran 130, Maide 90 Ayetlerini inceleyin 

 

Yetim malı yememek ve haksızlık etmemek, 

Özürsüz olarak Ramazan orucunu tutmamak, 

Erkekler arasında cinsi sapıklık yapmak, 

Nisa Suresi 10, Bakara 183, A’raf  81 Ayetlerini inceleyin 
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Savaş meydanından özürsüz kaçmak, 

Suçsuz Müslüman kadınlara iftira etmek,  

Büyüklük taslamak, kumar oynamak, 

En’fal Suresi 16, Nur Suresi 23, Nahl Suresi 23 Ayetlerini 

inceleyin 

 

Hırsız lık , haksızlık yapmak, hıyanet etmek,  

İntihar etmek, kadere inanmamak, 

Ara bozma amacı ile insan arasında söz taşımak, 

Maide Suresi 38, Enfal Suresi 27, Nisa 29, Kamer 49, Kalem 10-11 

inceleyin 

 

Kadının erkeğe, erkeğin kadına özenmesi, 

Müslümanlara eziyet etmek ve onlara sövmek, 

Allah’tan başkası adına kurban kesmek, 

Ahzap Suresi 58, Enam Suresi 121 Ayetler ve Hadis-i Buhari  

 

Kadının eşine karşı gelmesi, kahinlere inanmak, 

Lanet etmek,satış anında, eksik ölçüp tartmak,  

Ahde vefasızlık etmek, Azhab-ı Kiram’a dil uzatmak, 

Maide Suresi 1, Nisa 34, Cin 26 ve Ayetleri inceleyin 

 

Allah’ın gazabından emin olmak, 

Zulm etmek, hadesten temizlenmemek, 

Cuma namazına sebepsiz yere devam etmemek, 

Enam Suresi 44, İbrahim 42-45, Müdessir 4, Cuma 9’u inceleyin. 

 

08.09.2002 
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A N N E  B A B A  YA   S A Y G I 
 

Yüce Allah, bana şükür, anne babana teşekkür et, 

Demek ki sürekli Yüce Allah’a sürekli şükür edipte, 

Anne babaya teşekkür etmez ise şükür boştur elbette, 

Bizi annemize babamıza karşı asi etme Ya Rabbim 

 

Anne baba kendine isyan eden çocukladan, 

Sana lanet olsun derse vay vay onların haline  

Sakın sakın dua varken ah almayın, gelir karşına  

Bizi annemize babamıza karşı asi etme Ya Rabbim 

 

Bir Mümin annesine ve babasına sürekli iyilik ederse, 

Yüce Allah, o kuluna iki kapı açar Cennetten, 

Bırak anne ve babanıza karşı gelmeyi, öf bile deme 

Bizi annemize babamıza karşı asi etme Ya Rabbim 

 

Biri, Ya Resulullah kime iyilik edeyim,        

Cevap: Annene, sonra yine annene, sonra yine annene, 

Ondan sonra kime iyilik edeyim, babana, 

Anne ve babasının dualarını alanlardan eyle Ya Rabbi, 

 

Kuran-ı Kerim’de Allah kendisine kulluk etmemizi, 

Yüce Allah’ın emri, anne babamıza iyi davranmamızı, 

Sakın  anne  ve   babanıza   öf   bile  demeyiniz,  

Bizi annemize babamıza karşı asi etme Ya Rabbim 

 

Allah rızası için anne ve babaya iyi davranmalı, 

Varsa yemek içmek ihtiyaçları sürekli gidermeli, 

Onların istek ve arzularına seve seve hizmet etmeli, 

Anne ve babasına iyilik eden kullarından eyle Ya Rabbi, 

 

Onlara nezaketen saygı ile cevap vermeli, 

Onları adları ile çağırmamalı, yolda arkalarından gidilmeli, 

Kaba söz ve hareket asla olmamalı, isteklerine koşmalı, 

Bizi annemize babamıza karşı asi etme Ya Rabbim, 

 

Nuh Suresi Ayet 28, Ya Rabbi anne ve babamı bağışla, 
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Onların her meşru isteklerini dilerim karşıla  

Anne ve babaya duayı terk etmek geçim sıkıntısını verir, 

Bizi annemize babamıza karşı asi etme Ya Rabbim 

 

Yüceler Yücesi Allah’ım benim halim sana ayan, 

Günahlarımızı bilirsin, af eyle beni ve anne babamı, 

Allah’ım ölenler rahmet et, sağlara hayırlı yaşam, 

Bizi annemize babamıza karşı asi etme Ya Rabbim. 

 

 

09.09.2002   

 

 

 

BU ŞİİR İLE İLGİLİ FAYDALANDIĞIM BAZI AYETLER: 

Lokman Suresi Ayet 14 

Nuh Suresi Ayet  28 

El İsra Suresi Ayet  23-24 

Enam Suresi   151 

Nisa Suresi   36 
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ÇOCUĞUNU  İYİ  YETİŞTİR 
-------------------------------------------------- 

İyi çocuk yetiştirmek, her anne baba’nın hayali, 

Bazıları yetiştiremiyorlar, oluyorlar zavallı, 

Bazıları evde hep tartışırlar, derler ev hali 

Mühüm olan çocuk büyütmek değil, yetiştirmektir beyler. 

 

Çocuğunuzdan, din’i ve Dünyavi eğitimi, ihmal etmeyin, 

Ağaç yaşken düzeltilir, ata  sözünü hiç unutmayın, 

Sonra yüce ALLAH huzurunda sorumlu olmayın, 

Mühüm olan çocuk büyütmek değil ,yetiştirmektır, beyler. 

 

Anne Baba’lar çocuklarına güzel  isim koymalı, 

Çocuğu  hem okul’a  hemde Kur’an kursuna göndermeli, 

Çocuğuna haram değil helal lokmalarla büyütmeli 

Çocuğun  ar  adep  ve genel ahlakı ile yakından ilgilenmeli, 

Mühüm olan çocuk  büyütmek değil yetiştirmektir beyler.  

 

 

19. 9.2002                                                                    
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          Y A   S A B I R 
          ---------------------------------------- 

ALLAH  Kur’an’i  kerim de tam on beş  defa sabır edin  

buyurmuştur, 

Yüce ALLAH’ın  sabır  edin  emrine, ekliyecek  bir  şey   yoktur, 

ALLAH’a   sabır   eden   ,sürekli   selamet   buluyor. 

Sabır   edin ,kardeşim,daima ALLAH’ a  sabır edin . 

 

Sabrın sonu daima selamettir  inşallah, 

Yaratanınıza daima  sabır edin,deyin tevekeltu ,Allah, 

Her zaman söyleyin, ya sabır ya Allah, 

Sabır  edin, kardeşim, Allah’a  sabır  edin. 

 

Sabır edenler nice,nice felaketleri  önlemiş, 

Daima hırsını yenip sabır edenler,kazanmış, 

Unutma hırsla kalkanlar,pişmanlıkla otururmuş, 

Sabır edin kardeşim ,ALLAH’a sabır edin. 

 

30. 09.2002                                             

 

 

 

 

 

Bu şiirle ilgili faydalandığım ayetler 

Bakara süresi  Ayet    l53.  l55.  l56   

Beled     ıı            ıı       l7 

Asr         ıı            ıı      3 
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K  O  M  Ş  U      H  A  K  K  ‘ I 
------------------------------------------------------ 

Senin  komşun  senden  emin  olmadıkça, 

Gerçek  müslüman  sayılmazsın, açıkça,  

                   

Sen tok iken komşun  yatıyor  ise   ac, 

Komşu  hakkına riayet et, etrafına iyilik sac, 

 

Hastalıklarında  teselli ve ziyaret  et , 

Her hayırlı  işlerini, candan tebrik et, 

 

Komşu  cenazesi  olursa,  tüm acısını paylaş, 

Her derdine koş, insancıl olarak  yaklaş, 

 

Sakın hor bakma ,komşu kızına,namusuna, 

Hiç  dedikodusunu yapma, malına, edebine, 

 

Komşuya  daima güler yüz göstermelisin, 

Her  görüşünde sevgi ve saygı ile selamlamalısın, 

 

Her zor  günlerinde  daima yanında olmalısın, 

Nisa söresinin 36.cı Ayetini Hatırlamalısın. 

 

 

 

Faydalandiğım Ayet 

Nisa suresı Ayet   36 

10.10.2002 
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        Y   A   L   A   N 
--------------------------------------------- 

 

Fakirlikte  yalan,  Zenginlikte  yalan,                          

Her gün tükeniyor ömür oluyor talan, 

Eli boş mu  gideceksin, dişünmüyormusun halen, 

Hz, Mevlana’nın dediği gibi malda, mülk’te yalan. 

 

Ömür su gibi akıyor  sanki bir rüya, 

Biz   kendimizi  aldatıyoruz, yaşıyoruz güya, 

Her şey hayal gibi geçer, mal, mülk ve eşya, 

Malda mülk’de yalan birazda sen oyalan. 

 

Tabi’ki  helalinden  çalışacaksın,yiyip içeceksin, 

Tren’e,taksi’ye gemiye,hata uçak’a bineceksin, 

Meşru olan her şeyi  seve seve yapacaksın, 

Mal’da mülk’de yalan, birazda sen oyalan. 

 

Kendini hep dünya işine adamıyacaksın, 

Ahiret için ‘de çalışıp ibadetini yapacaksın, 

Kalıcı olan tek şey ALLAH, için’dir, bileceksin, 

Mal’da  Mülk’de yalan birazda sen oyalan, 

 

 

2.ll.2002                                                               
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SAKIN   HARAM   YEME 
--------------------------------------------- 

Yaratan’dan  kork  haram yeme,hiç bir zaman, 

Çıkar sende olmasa’da ,ailenden çıkar,aman,aman, 

Ayrıca, öbür dünya da  sana  çıkar mutlaka  ferman, 

ALLAH’tan kork sakın hiç bir zaman haram yeme, 
 

Bu geçici dünyanın ,neyine güvenirsin, 

Helal lokman’ı  neden haram edersin, 

Her iki dünya’yı da kendine cehennem edesin, 

ALLAH tan kork hiç bür zaman haram yeme, 

 

Biraz  özenti,  biraz lüks ,yaşıyayım diye, 

Alırsın rüşveti adını bırakırsın hediye, 

Hakın olmadığı şeyi,niçin  alıyorsun,ne diye 

ALLAH tan kork hüç bir zaman haram yeme. 

 

Haramın ne hayr’ı nede bereketi vardır, 

Harama  fetva verip,safça  kendi,kendini kandır, 

Haram’a tenezül edenin başına ne gelse azdır, 

ALLAH’tan kork hiç bir zaman haram yeme. 

 

Yüce ALLAH’ın emri ,kul hakıyla, sakın huzuruma gelmeyin, 

Bundan ders almıyormusun,neden  kul hakını ,bile,bile yersin, 

Sen hiç mi  ALLAH tan ve Peygamberden  utanmazsın, 

ALLAH’tan kork hiç bir zaman haram yeme, 

  

Devlet’in  malı hem kul ,hemde beytül ‘maldır, 

Yesen  rahatmı,yaşıyacaksın,behey şaşkın, 

ALLAH bırakırmı sana sen kendini ne sandıni 

ALLAH ‘tan kork hiç bir zaman haram yeme. 

 

Nasıl haram yer aile fertlerine  yedirirsin, 

Vijdan merhamet yokmu sende,hiçmi utanmazsın, 

Sen müslümanın ,halkın yüz karasısın, 

ALLAH’tan kork hiç bir zaman haram yeme, 
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 Haram yiyenin ,belasını ALLAH şimdiden vermiş, 

 Hadisi şerifte göre haram yiyenin duası kabul olmazmış, 

Yüce ALLAH haram yiyenin ,kalbini gözünü karartmış, 

 ALLAH’tan kork hiç bir zaman haram mal yeme.  

 

30.l2.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu şiir le ilgili  faydalandığım  ayetler 

Bakara suresi   ayet       l5l 

El Maide   ıı      ıı            93_l00 

En Nahl    ıı       ıı           114 
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            DUA  NEDİR ? 
         ------------------------------------- 

Dua ,çok farklı  ve  ilim ötesi  bir olaydır, 

ALLAH  ile kul arası, kalp yaşayış hal işidir, 

Dua kelime  manasıyla Rabbine ihtiyaçlarını arz etmektir, 

ALLAH dua edenin duasını kabul ederim  buyurmuştur. 
 

Kul, dua ile ,ALLAH’a hamd’ini  onu sevdiğini, 

Yüce  Rabbine  teslim olduğunu ona yöneldiğini, 

ALLAH’a arz ediyor,dünya ahiret isteklerini, 

ALLAH dua edenin duasını kabul ederim buyurmuştur.     
 

Avamın  duası, bencil insanların duasıdır, 

Bunlar  ya borçlu ,ya hasta,yada  hastası vardır, 

Veya işleri bozuktur,düzeltilmesini, istemektedir, 

ALLAH  dua edenin duasını kabul ederim buyurmuştur. 
       

Oysa, Ariflerin duası, çok samimi kurtuluş dualardır, 

Resulullah  S.A.V. buyurdu,dua ibadetin özüdür, 

Araf süresinin  56.ayetinde,korkarak umarak dua edin, 

ALLAH  dua edenin duasını kabul ederim buyurmuştur.   
 

Dua, ruhsal, bedensel , sinirsel,olarak insanı rahatlatır, 

Dua,kişinin  karakterini davranışlarını,etkiler, 

Dua ,cesaret,umut,güven ve niyazdır,bayanlar  baylar, 

ALLAH dua edenin duasını kabul ederim buyurmuştur. 
 

İhtiyaç, anı değil,her zaman Rabbimize dua  etmeliyiz, 

Yüce ALLAH  buyuruyor,huşü ve tezellül  ile dua ediniz, 

Şüphesiz  yüce ALLAH, hadini  aşanları sevmez biliniz, 

ALLAH  dua edenin duasını kabul ederim buyurmuştur. 
 

En makbul dua ,sıkıntı  ve mutlu günlerinde,hamd  edenlerdir, 

Kula düşen görev  ALLAH’a her zaman dua edip anmaktır, 

Dua ,biz   kuldan ,hayır  ve şer  ALLAH ‘ tan  dır, bilmektir, 

ALLAH  dua edenin duasını kabul ederim buyurmuştur.             

10.11.2002 

Bu şiirle ilgili  faydalandığım ayetler, 

El Bakara suresi ayet  l86    Araf  suresi     55 .56 
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ALLAH’A  HAMD VE ŞÜKÜRLER OLSUN 
------------------------------------------------------------------------ 

Alemlerin  Rabbi  olan  ALLAH’a   hamd  olsun, 

Bizden hüzünü gideren ALLAH’a  hamd  olsun,                  

Vaadini bize doğruluyan ALLAH’a hamd olsun,   

Hamd  olsun ALLAH’ım  sana sonsuz şükürler olsun, 

 

Yüce  ALLAH’ım verdiğin nimetlere şükürler olsun, 

Beynim kalbim ,dilim hep seni ansın,içim sevginle dolsun, 

ALLAH’a  içtenlikle tövbe edenler,dilerim mağfiret bulsun, 

Hamd  olsun ALLAH’ım  sana sonsuz şükürler olsun, 

 

ALLAH’ım tüm rızkımın seden geldiğini biliyorum, 

Büyüklüğüne, ihsanına ,sonsuz hamt ve şükür ediyorum, 

Yüce ALLAH afv etmeyi çok sever,bunu biliyorum, 

Hamd  olsun ALLAH’ım  sana sonsuz şükürler olsun, 

 

ALLAH’ım kainatıda  benide yaratan sensin, 

ALLAH’ım  vallahi  ağlatanda ,güldüren de sensin, 

ALLAH  ‘ım  hayrıda  şer’ri de vallahi  veren sensin, 

Hamd  olsun ALLAH’ım  sana sonsuz şükürler olsun, 

 

ALLAH’ım bizi   gerçek  müslümanlığı yaşıyan gibi yaşat’tır, 

ALLAH’ım kuşkusuz senin ilmin bütün kainatı  kuşatmıştır,   

ALLAH’ım ukbada bizi Peygamber efendimiz ve yakınları ile 

kavuştur, 

Hamd  olsun ALLAH’ım  sana sonsuz şükürler olsun, 

 

ALLAH’ım ebedi hayatı bir an olsun unutmuyorum, 

Yice ALLAH’ım sana layık hamd ve şükür’ü  bilmiyorum, 

Bildiğim tek şey ,kainatında benimde rabbimsin ,biliyorum, 

Hamd  olsun ALLAH’ım  sana sonsuz şükürler olsun, 

    

ALLAH’ım senin kulun Hz, Muhammed’in ümmeti olduğum için 

huzurluyum 
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Kur’an’ı kerim’i  rehber  edip,Müslüman olduğum için 

mutluyum, 

Fakat kulluk görevimi yerine  getiremediğim için,kahr oluyorum, 

Hamd  olsun yüce ALLAH’ım sana,sonsuz şükür’ler  olsun. 

 

AMİN 

 

09.09.20 

 

 

Bu bu şiirle şlgili faydalandığım bazı ayetler 

Fatiha  suresi ayet 2  

El bakara suresi ayet  l52 

Zümer suresi  ayet    35 ,74 

Yunus suresi    ıı       10 

İsra         ıı        ıı        44 

El ‘Enam         ıı        1 

Fatır       ıı       ıı         34 

Nasr       ıı       ıı           3 
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BİR   BABA’NIN   EVLADINA  VASİYETİ 
-------------------------------------------------------------- 

Daima büyük lafını  saygı ile  dinle , 

Sana kötülük edene, iyilik yap, bakma kinle, 

Dürüst  çalış, insan  ol,  birini  hep binle, 

Bil saygı nedir, edep nedir, ar nedir. 

 

Sakın ,sakın kul hakını üstüne alma, 

Devlet malı kul hakından da kötü dür,olursun sarma, 

İnsanlara sevgini göster, ister olsunlar karma, 

Bil kul hak’kı  nedir, devlet hakkı nedir, insan nedir. 

 

Hiç bir zaman veresiye alış, veriş yapma, 

Sakın bankalardan visa,ve benzeri kart alma, 

Dibi  görülmeyen, deniz’e  veya göle dalma, 

Bil veresiye nedir,visa nedir,bulanık su nedir. 

 

ALLAH’ın ilk emri olan oku ,her iki cihanı kazan, 

Sürekli yapıcı olun, sakın  olmayın  işler  bozan, 

Sonra pişman olursun, bahar yaz geçer, olur hazan, 

Bil okuma  nedir, yapıcı nedir, hazan nedir . 

               

İnancından, maneviyatından, hiç taviz verme, 

Dil’ine, din’i’ne sahip ol,insanları sözle germe, 

Hiç kimseyi arkasından, çekiştirip, onları yerme, 

Bil inanç nedir,taviz nedir,çekiştirme nedir.   

               

ALLAH’ın emirlerine ,ve yasalara saygılı bulun, 

Devletinize, milletinize, daima yararlı insan olun, 

Tafsiyeme uydukça, dilerim açık olsun yolun,    

Bil ALLAH nedir,devlet nedir,yasa nedir. 

        

Makam mevki sahibi olursanız, sakın böbürlenme, 

Kimsenin  aşına işine, karışmayın, olmayın engelleme, 

Hep doğru  ol,dürüst davran, lafları geveleme, 

Bil makam nedir,iş, aş nedir, dürüstlük nedir, 
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Hiç bir kötü yola baş vurma, sakın, sakın, 

Yararlı adam olursanız, dostunuz olur akın,akın, 

İşiniz ters giderse, yalnızsın, dön arkana bakın, 

Bil kötü nedir,dost nedir,işler ters giderse nedir. 

 

Varlığınızda,yokluğunuzu  hatırlayın,şımarmayın, 

Etrafınızdaki yalakacılara, badigatlara  kanmayın, 

Hep huzuru evinizde arayın, sakın,sakın hiç azmayın, 

Bil varlık nedir,yalaka nedir,azmak nedir, 

 

Eşinize ,işinize son derece bağlı olun ha, 

Sonra sermaye yi  kediye  yüklersin  ya , 

Dikkat edin fırsat elinize geçmez bir daha, 

Bil ha nedir,sermaye nedir daha nedir, 

 

Dikkat  edin  hiç bir zaman surat  yapmayın, 

Gençliğinize tecrübenize güvenip,cahillik kurbanı olmayın, 

Her kesin fikrine saygı gösterin, karşındakini saf sanmayın, 

Bil  surat   nedir,  cahillk  nedir,  saf   nedir.               

 

Tabiki arkadaşlarına  akrabalarına olacaksın ehil, 

Bunu iyi bilin’ki arkadaşlarınız her şey değil, 

Kavgacı olmayın,kullanma silah ,çakı  olma cahil, 

Bil arkadaş nedir,ehil nedir, kavgacı ve  cahil nedir. 

 

Boş zamanı’nın kıymetini  altın ve para gibi bil, 

İnsanlar hakında kötü düşüncen varsa ,aklından sil, 

Ağız dalaşmalarından ,siyaset çekişmelerinden  çekil, 

Bil  zaman  nedir, akıl  nedir, dalaşma  nedir, 

 

Her anne baba gibi bizde de kız oğlan farkı yoktur, 

Cahilin sohbeti olmaz , boş lafa karnım  toktur, 

Sen zengin veya mevki sahibi olursan,çevren çoktur, 

Bil  evlat  nedir, cahil  nedir,  mevki   nedir, 

 

Paranız olduğu zaman sakın davranmayın  bonker, 

Size iyilik  edenelere,  sakın  olmayın hiç nankör, 

ALLAH’hını  PEYGAMBER’rini  iyi tanı olma sakın kör,  
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Bil ALLAH nedir,PEYGAMBER nedir,kuran nedir, 

 

Her inişin ,bir yokuşu var,israfçılığı iyi saymayın, 

Zan’cı , kumar’cı, içki’ci, dedikoducu,  sakın olmayın, 

Her türlü  kötülüklerden sakının ,sonra saçınızı yolmayın, 

Bil  israf  nedir, kumar içki nedir, saç yolma nedir, 

 

Bir   işi  gerekir  ise   bin  düşün  bir  yap , 

Komşu  arkadaş tafsiyesi üzerine alma hiç hap, 

En az  yılda altı  defa   hayatınızı ,süzün ,edin tab, 

Bil iş nedir, komşu nedir,   hap nedir, tab nedir 

 

Hırslı   olma  ,kinci olma, hep sakin ol, 

İnkarcı olma,zancı olma iyi müslüman ol, 

Hırsız olma,iki yüzlü olma, vatan sever ol, 

Bil inkarcı nedir, hırslı ve hırsız nedir.vatan nedir. 

 

Bu şiir’i üsten okuyup geçmeyin sakın, 

Ben yokuşu bitirdim,iniş’teyim  ölüm  yakın, 

Sürekli mütevazi olun,gerekir ise su gibi akın, 

Bil şiir nedir , mütevazi nedir,ölüm nedir. 

 

Aile içi olduğu gibi,halk’a da daha uyumlu olun, 

Anne baba’nıza ,kardeş ve akrabalarınıza olmayın sorun, 

Bilmediğiniz bir  konuda ,sakın hiç yapmayın yorum 

Bil aile nedir,uyum   nedir ,yorum nedir,  

 

Dinimizde yalan’nın ne kadar kötü olduğunu bilirsiniz 

Bilirim siz ,yalan’cı ve hasetçi değilsiniz,çünkü  ahil’siniz, 

Bu tafsiyelerime uymazsanız,o  zaman,cahil’siniz, 

Bil  yalan nedir,haset   nedir, ahil,cahil nedir. 

 

ALLAH’ın  emirlerini ,büyüklerin sözünü tutun ki sizi seveyim, 

Müslümanlığı ,yaşa ve yaşat ki ,müslüman olduğunuzu bileyim, 

Devletinize ve yasalara  karşı,dürüst olun,  sakın saygısız olmayın, 

Bil  ALLAH nedir, müslümanlık  nedir, devlet nedir. 

 

   F:4 
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Ölümüm  den  sonra ,her gün bir fatiha onbir  ihlas okuyun, 

İşlerinizde  düzenli olun,takip  edin halı gibi dokuyun, 

Hiç kimsenin hakını yemeyin,ve yedirmeyin,olmayın koyun, 

Bil  ölüm  nedir, dokumak  nedir, koyun  nedir. 

 

Eğer sağsam  tafsiye ,ölmüş isem vasiyetnamemdır, 

Vergini düzenli öde varsa  fakirlerede yedir, 

Sözünüzün ve paranızın kıymetini bilin olmayın sedir 

Bil vasiyet nedir,vergi nedir  söz nedir. 

 

Sakın bölünmeyin birleştirici olun, her yönüyle, 

İradeli olun, çok,çok  sabırlı olun, tek yönle, 

Dilerim ALLAH’ın emrinden çıkmayın hep olsun öyle, 

Bil bölünme nedir, sabır nedir, yaşam  nedir. 

 

03.11.2002                                                                                     

 

 

 

Bu şiir’i yazarken faydalandığım ayetler. 

Bakara suresi Ayet      168.  l69.  l71.  l72 

Et Tövbe   ıı         ıı       l12.     

En Nahl     ıı         ıı      ll4 .128 

El İsra        ıı         ıı      25.Ayet’ten 38.Ayet’e kadar. 

Lokman     ıı          ıı     16.17.18.19. 

Nisa           ıı          ıı      36 
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DUA’ NIN  EDABI VE 

KABUL  OLMA  SIR’I 
------------------------------------------------------------- 

 

Dua, ederken yüce ALLAH’a ,samimiyetle  yönel, 

Şerefli , gün,vakit  ve mubarek bir  hal gözet 

Kıbleye  dön ,hafif sesle tevazu hüşu içinde dua  et, 

ALLAH’ım  rahmetinden daima imdat istiyorum, 

 

Tövbe etmek,dua’ya Bismillah,hamd ve salavatla  başlamak,  

Dua’nın ALLAH  tarafından kabul olacağına  inanmak, 

İsteğini arz’ını ısrarla, her dua da RABBİ’ne arz etmek, 

Ey yüce ALLAH’ım senden ancak rahmetini umuyorum. 

 

Kul ihlasla samimiyetle yüce ALLAH’a yönelmesi, 

Dua  edenin kalbi başka,dili başka söylememesi, 

İhlastan yoksun dua ,ruhsuz cesede benzer bilmeli, 

ALLAH’ım göz açıyıp kapayın  caya kadar beni nefsime bırakma. 

 

Sakın dua ettim kabul olmadı, güven hissine sarsma, 

Hemen dua kabul olacak ,hevesine sakın kapılma, 

Dua’nın karşılığı bu dünya da verilecek kanısına kapılma, 

ALLAH’ım  her işimi iyileştir,senden başka illah  yoktur, 

 

Yüce ALLAH  Kur’an’ı  kerim de  helal ve temiz rızık yiyin, 

Yine  ayni  ayet’e   buyuruyor,  iyi  ameller   işleyin,  

Haram yiyip içersen ,tabiki duan kabul olmaz bilin, 

Biz ALLAH’ u  tealaya teslim olmuş kullarıyız,. 

 

Hadisi şerifte ey insanlar  kendinize gelin, 

Siz ortalarda olmuyan bir sağır’a  yalvarmıyorsunuz biliniz, 

Dua  ettiğiniz ALLAH sizinle dir ,her şeyi duyan ve bilendır, 

ALLAH’ım senden başka illah yoktur,noksanlıklardan seni tenzih 

ederim, 
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Kul  kendisini aciz, muhtaç ve günahkar görmelidır, 

Anne,baba’sına ve tüm müslüman alemine dua yapmalıdır, 

Kul  korku  ve  umut içinde  ALLAH’a  dua  yapmalıdır, 

Yüceler yücesi ALLAH tan başka illah yoktur. 

   

Dua’nın sonucu  için,sakın acele etmeyin,  

Dua ederken samimiyetle göz yaşı dökün, 

Sakın ALLAH’tan ceza anlamında,bedua istemeyin, 

Büyük arşın sahibi Yüce ALLAH’tan başka illah yoktur. 

 

 

28.01.2003                                                                 

 

 

 

Faydalandığım ayetler 

Nisa suresi ayet     10  
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Z E N G İ N   O L M A K 
----------------------------------------------- 

Buyurmuştur, Hz, Muhammed  peygamberimiz, 

Gerçek fakirlere ,muhtaçlara  imkan içinde  ,sadaka veriniz, 

 Kul  malı  sadaka  ile zekat vermekle eksilmez, biliniz, 

Sen ALLAH  rızası için ailene,muhtaçlara verki ALLAH’ta sana 

versin,  

                   

Hadisi  şerif’te der ki, yalan yemin etmek  malı mahf eder, 

Yalan  sermaye’yi hata memleketi mahf eder, 

Sakın yalan yere yemin etme, hep doğruya yönel, 

ALLAH’ım bizi doğru yoldan hiç bir zaman ayırma. 

 

Her gün erken kalk ,Namazını kıl, işine başla, 

Sabah uykusu rızka manidir,bunu bil aşkla, 

Sıkıntıdan kurtulursan,hud suresi ayet 9.10.11.’i hatırla, 

Ey yüce ALLAH’ım bizi gerçek hamd edenlerden eyle. 

 

Kur’an derki,ALLAH faizle kazanılan malı eksiltir,sadaka malı 

artırır, 

Aldığınız,  faiz  ALLAH  katında  hiç artmaz buyurulmuştur, 

Faiz’i terk etmeziseniz ALLAH ve RESUL’luna  asi olmuş 

olursunuz, 

Ey mümünler ALLAH’tan korkun ,faizden vaz geçin. 

                     

Anne Baba ve akraba  dostları ziyaret ediniz, 

ALLAH ‘tan ve akraba bağlarını koparmaktan çekininiz, 

Zengin olmak istiyen ,anne baba ve akrabalarına  iyilik ediniz, 

Ey Yüce ALLAH’ım bize hayırlı zenginlik nasip eyle. 

  

Mutefifin suresinin birinci ayeti kerimesinde, 

Ölçü ve tartılarda hile yapanların vay haline, 

Hz. Peygambarimiz derki ,sakın ölçü ve tartıda yapmayın hile, 

Cenabi hak rızkını kısıtlar, bunu her müslüman bile, 
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Resulullah selullahu aleyhi veselem efendimiz, 

Ticaret’e,sanayi’ye ve ziraat’a  önem veriniz, 

Derki, rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarete dir biliniz, 

ALLAH’ım cümlemize hayırlı rızıklar nasip eyle. 

                

Kur’an buyuruyor,zinaya yaklaşmayın,o açık kötü bir yoldur, 

Hadisi şerif’te zina  gerçekten fakirlik getiren bir yoldur, 

İki çene arası, iki bacak arası,nı koruyan cennet’e gider bu 

doğrudur, 

Bu ayet ve hadislere uyan ,inşallah her iki cihanda ,zengin olur. 

 

 

15.01.2002                

 

 

 

Faydalandığım ayetler 

Bakara   suresi   ayet 276 

Rum          ıı         ıı       39 

Nisa           ıı         ıı         1 

Mütefifin  ıı         ıı      1 

Hud           ıı         ıı     9.10.11 

İsra            ıı         ıı     32           
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                Hac’a gitmeden önce yazdığım şiir’i sizlerle paylaşmak istedim.     

 

 

HAC GİDERKEN SAKIN BOŞ GİTMEYİN.  

  --------------------------------------------------------------- 

   Unutma ki, su uyur ama Düşmanın olan şeytan asla uyumaz, biliniz, 

   Şuurlu, sabırlı, haccı olunuz. Şeytan-a asla ve asla taviz vermeyiniz, 

   İbadetinizde itidal olunuz, riya yapmayınız, bütün ayet ve hadislere uyunuz. 

   Hac’a ilim ve bilgi yönünden boş gitmeyin ki dolu gelesiniz, 

  

   Nasıl kalp vücudun merkezi ise, Beyt’de dünyanın merkezi ve kalbidir, 

   Salihler hep Allah’a sabır ederler. Kadere isyan değil boyun eğerler, 

   Arkadaş, Hac’a giderken dolu giderseniz, inşallah boş’da dönmezsiniz,  

   Hac’a ilim ve bilgi yönünden boş gitmeyin ki dolu gelesiniz, 

 

    Biliyorsun, İslamın beş farzından birisi de Hac’a gitmektir. 

    Hac’a gitmeden her konuda evinde hac’ı olması gerekir.   

    Hac’ın hali ölüm halidir. Bu bilinçte hac görevi yapılması gerekir, 

    Hac’a  ilim ve bilgi yönünden boş gitmeyin ki dolu gelesiniz, 

                                                  .                                             . 

    Sakın, sakın karanlıkta yolculuk yapan kimseler gibi olmayın, 

    Karanlıkta, odun toplayayım derken, akrep yılan toplamaya kalkmayın, 

    Nereye gittiğinizi  bilemesin, Hak’a gideyim derken, Halka gidersin,  

    Bilakis karanlıkta ışık yak, çevreni aydınlat sende halk ta faydalansın,  

    Hac’a ilim ve bilgi yönünden boş gitmeyin ki dolu gelesiniz, 

      

     Acele etmeden ihtiyatlı hareket etmek Yüce Allah’tandır, 

     Sen acelecisin, acele edenin eline istediği şey geçmeyebilir, 

     Bir “Hadiste: Sabır imanın yarısıdır.” buyrulmaktadır. 

     Sabırsızlık yapmak şeytandandır, sabretmek en iyisidir, 

     Hac’a ilim ve bilgi yönünden boş gitmeyin ki dolu gelesiniz, 
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Mekke’deyken bu şiir’i yazdım sizinle paylaşmak istedim.           

 

OTURDUM ÇOK AĞLADIM KÂBE’NİN KARŞISINDA: 

----------------------------------------------- 

Kâbe’ye bakarak, gözyaşları ile aldım kalemi elime, 

Çok İbretle baktım o tavaf eden büyük insan seline,  

Tüm dünya tefekkürle baksın, şu büyük iman ehline,   

Oturdum diz çöktüm, çok ağladım, o büyük Kâbe’nin karşısında. 

                      .                                              . 

Yaklaşık beş milyon Hacı adayların kalbi tek parça, 

Yüce Allah-u Teâlâ’yı anıyor gözlerden yaş aktıkça, 

İbret almamak mümkün mü? kutsal Kâbe’ye baktıkça,  

Oturdum diz çöktüm, çok ağladım, büyük Kâbe’nin karşısında. 

           .                                       . 

 

Esas Kâbe’den önce, Kâbe’nin ve kainatın Rabbini bilmektir, 

O sır’ı  ilâhi’yi, kalbimizde, beynimizde mutlaka his etmektir, 

Kutsal Kâbe, bütün Müslümanların kalbinin attığı bir yerdir, 

Oturdum diz çöktüm, çok ağladım, o büyük Kâbe’nin karşısında. 

                                   .                                                . 

İbadet için Kâbe de bulunanlar Yüce Allah’ın misafirleridir, 

Burada tavaf  etme, tövbe etme, dua etme, mekan ve yeridir, 

Çok göz yaşları dökerek Harem’e neye geldiğini iyi bilmelidir,  

Oturdum diz çöktüm, çok ağladım, o büyük Kâbe’nin karşısında. 

               .                                                        . 

Dikkat et, önce Yüce Rabbini bileceksin ki, Kâbe’yi bilesin,  

Bilinçli olmazsan Hak’a gideyim derken,  halka gidersin, 

Rabbine söz ver nesuh tövbesi yap, inşallah dolu dönersin, 

Oturdum diz çöktüm, çok ağladım, o büyük Kâbe’nin karşısında. 

 

Aman Allah’ım bu ne büyük sevgi ve ne büyük saygıdır, 

Müslümanların dudaklarında, Rabbine, yalvarış / dua vardır, 

Gönülleri çok, çok hüzün, gözlerinden çok akan yaşlar vardır, 

 Oturdum diz çöktüm, çok ağladım,  o büyük Kâbe’nin karşısında. 

 
                                             Yer: Mekke, Tarih: 16.09.2014, Saat 14,45 
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Hac’dan memlekete geldikten sonra bu şiir’i yazdımı.                 

 

 KÂBE’DE GÖZÜM İLE GÖRDÜM 

 
O muhteşem Beytullahın kutsal  büyük ihtişamını gözüm ile gördüm, 

Kabenin etrafında binlerce melek gibi tavaf eden insanları gördüm, 

Üstü göz yaşları ile ıslanmış, Allah için  ağlayan o insanları gördüm, 

Beytül mamurun dengi, o Mübarek  kâbe olan, Beytullah-ı gördüm. 

Ve o müttaki ve takva sahipleri arasında kendimi bir sinek kadar küçük 

gördüm. 

. 
O titrek dudaklarla, çatlak eller havada olup dua eden insanları gördüm, 

Rabbine ağlayarak içtenlikle yalvaran, milyonlarca insanları gördüm. 

Dünyanın dört bir yanından elleri ayakları, dudakları çatlamış, Lebbeyk 

Allahüme lebbeyk, buyur Allah’ım buyur diyerek ağlayan insanları 

gördüm. 

Ve o müttaki ve takva sahipleri arasında kendimi bir sinek kadar küçük 

gördüm. 

                          . 

 
Kâbe’yi Mekke’yi görmeyenlere anlatılamaz çünkü yaşanması gerekir.  

Kendilerini Allah yoluna feda etmiş o muttaki insanları görmek gerekir. 

Kâbe’yi anlatmak, kelimeler yetmez, huşu ile tefekkür edip Allah’a 

sığınmak gerekir. 

 O kutsal yerleri anlamak için benim gibi kafa gözü ile değil kalp gözü ile 

görmek ve bilmek gerekir.  

Ve o müttaki ve takva sahipleri arasında kendimi bir sinek’ten de daha 

küçük gördüm. 

    

      03.11.2014                                                                                                                                                    

==================== 
NOT: Küçük bir dua: 

 

YÂ RABB’i  YALNIZ SANA İBADET EDER VE YALNIZ SENDEN 

YARDIM BEKLERİZ 

SEN BİZİM  RABBİMSİN,  BİZ SENİN KULUNUZ, CENNET’TE SENİN 

CEHENNEM DE SENİN TAKTİR DE SENİNDİR.  
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DİKKAT DİKKAT 

ÖBÜR DÜNYA HAVA YOLLARI 

---------------------------------- 
Bilirsin hareket yeri dünya 

Varış yeri ahiret. Anlarsın yaa 

Uçuş saati her an kalkabilir yaa 

Dikkat et biletler sadece gidiş içindir arkadaş 

 

Müracaat adresten teslim alınır. 

İsim Adem oğlu, mevki makam boş sayılır. 

Dünyada sınav oldun, artık sonuç orada anlaşılır. 

Dikkat et bu gidişin gelişi yoktur, yoktur arkadaş 

 

Yalnız müsaade edilen eşyalar 

Oniki metre beyaz bez, ve Salih Amel 

Unutma ki faydalı ilimdir temel 

Dikkat et bu gidişin gelişi yoktur, yoktur arkadaş 
 

 

Yolcu yanında bunlardan başka 

Götürülmez hiçbir malzeme ve eşya 

Artık tüm kötülükleri bırak yavaşça 

Dikkat et bu gidişin gelişi yoktur, yoktur arkadaş 

 

Her  yolcu huzurlu ve rahat bir seyahat için 

Kur’an’a ve Hadis-i Şerife uyun iyi yapın seçim 

Yoksa sınıfta kalırsın, ver yaşantına bir biçim 

Dikkat et, bu uçuşun dönüşü hiç yoktur arkadaş 

 

Derler yolculara verilecek testlere artık geçin 

Ömrünü nerede tükettin, gençliğini nerede geçirdin 

Mallarını nerede kazandın, nereye harcadın 

Dikkat et, bu uçuşun dönüşü hiç yoktur arkadaş 
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Müslümanlığın beş, imanın altı şartına uymalısın 

Ağır günah olan, haram kazanç, canına intihar yapmamalısın 

ALLAH emri haksız bir adamı öldüren bir alemi öldürmüş 

gibidir bilmelisin 

 

Dikkat et, bu uçuşun dönüşü hiç yoktur arkadaş 

 

İçki, kumardan, insanlara haksızlık yapmaktan uzak kal 

Vatanını ve insanları sev, dürüst ol daima iyi hal 

Kur’an’dan hadisten hiçbir zaman zarar gelmez Bal’dır Bal 

Dikkat et, bu uçuşun dönüşü hiç yoktur arkadaş 

 

Hile, fitne, fesat, zina yapmayın. Katil olmayın 

İnsanlara zulüm etmeyin, kibirli ve hırsız olmayın 

Devletinize sahip olun yaratıkları sevin kinci olmayın 

Bugün ALLAH için ne yaptın günlük hesaplayın 

Dikkat et, bu uçuşun Bir daha dönüşü hiç yoktur arkadaş 
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         NEREDE O BAYRAMLAR 

-------------------------------------------- 

 
   Bayram günlerini hep özlemle beklerdik, 

   Bayram sabahı büyüklerin ellerini öperdik,  

  Yeni, yeni elbiseler  ayakkabılar giyerdik, 

  Şimdi ise Bayram günü birbirimize selam vermez olduk. 

       

 

 

SON  DURAK 
 

    En güçlü  silahımız İman ve  sabırdır bizim, 

    Büyük düşmanımız,cahilliyet ve kibirdır bizim, 

    Ne kadar yaşasan, nereye varsan, yerimiz bellidir bizim 

    İster beğen ister beğenme, en son durağımız  kabirdir bizim. 

 

Otuz Ekim  2003 

SAYGILARIMLA 
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KUR’AN  DAKİ   BAZI   DUA   AYETLERİ 
-------------------------------------------------------------------- 

Ben işimi  ALLAH’u  tealaya  bırakıyorum,mutlaka ALLAH’u 

azimi’ şan kullarının  her halini görür,   

Mümin suresi  ayet   44  

 

Rabbimiz bize dünyada ve ahiret’e iyilikler  ve güzelikler ver bizi 

ateş azabından koru. 

Bakara suresi ayet   201 

 

ALLAH’ım mülkün sahibi sensin dilediğine verirsin,dilediğinden 

alırsın, 

dilediğini  yükseltir , dilediğini  alçaltırsın,hayır yalnız senin  

elindedir. 

Muhakkak ki sen her şeye gücü yetensin. Alimran  suresi  ayet 26 

 

Şüphesiz ki  benim  namaz’ımda  ibadetlerimde  hayatımda 

ölümümde alemlerin  RABBİ olan  ALLAH  içindir. EL Enam 

suresi ayet   l62   

 

Bana  ALLAH yeter ,ondan başka  hiç bir  illah yoktur ben ancak  

o’na güvenip dayandım . O  büyük arşın sahibidir.Et_ Tövbe 

süresi ayet   129 

 

Alemlerin  RABBİ olan ALLAH’a  hamd  olsun  

Yunus suresi  ayet   10 
 

Gerçek  geldi  batıl  yok  oldu, şüphe yok ki batıl daima ortadan  

kalkmaya mahkümdür. 

El_ İsra suresi ayet  81 

 

RABBİM  İlmimi  artır .  TA _ HA  suresi  ayet  114 
 

RABBİM  şeytanların  kışkırtmalarından  vesveselerinden sana 

sığınırım. El _Müminun suresi ayet  114 
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FAYDALI   DİN’İ   BİLGİLER 
 

HAŞR  suresinin  son üç ayeti  kerimeleri  sabah ve akşam  

Namaz’ların  ardından üç kere  eüzü billahi’s semii’l  alimi  

mineşeytanı recim, bir kere de Bismillahirrahmanırahim deyip 

okuyana  ALLAH’u teala hazretleri  yetmiş  melek gönderir bu 

melekler ertesi günü  o  saat’e kadar şeytanları  o kulun yanından 

uzaklaştırıllar ,ve onun için dua ederler,kul o gün  ölürse şehit  

olarak cennet’e gider .                           

 

HAYAT SİGORTASI 
Her gün güneş doğmadan önce abdestli olarak  bir kere  eüzü 

billhi mineş’şeynanı recim  21  kerede  Bismillahirahmanırahim  

ve bir  kerede Ayetül kürsi okuyup  kendisi ve  cümle müminlerin 

korunması  için dua edip ALLAH’u  tealaya  tevekül  eden o gün 

boyunca her türlü kaza ve belalardan korunur ve  selam.  

 
 

KAZALARDAN KORUNMA 
yolculuğa  çıkmadan  önce yedi kere ayetül kürsü  998 kere de Ya 

hafız C.C. okursa  kazasız belasız evine döner , ayrıca Hud  

suresinin  4l. Ayeti de yolculuk esnasında    kaza ve belaların defi 

için  okunmasında çok etkili olur.   
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 BAZI ZİKİRLERİN  ÖZÜ VE AÇIKLAMASI 

     -------------------------------------------- 
 

SÜPHANELLAH 

 

açıklaması, ALLAH’u tealayı  her türlü  eksiklik ve 

noksanlıklardan  tenzih ederim. 

 

ELHEMDULLAH 
Açıklaması, Hamd  ALLAH’u  tealaya  mahsustur. ALLAH’A 

hamd olsun ALLAH’a şükürler olsun, 

 
 

 

ALLAH’ U  EKBER 
 

Açıklanması , ALLAH’ u  teala her şeyden daha büyüktür, o  

yüceler yücesidır. 

 

 

LA İLAHE İLLELLAH 
 

Açıklanması, ALLAH’ u  tealadan  başka ibadete layık hiç bir  

hakiki  illah yoktur. 

 
 

VELA HAVLE VELA 

KUVVETA  İLLAH  BİLLAH 

 

Açıklanması, Güç  ve  kuvvet  ancak ALLAH’ u   teala’nındır. 

 
 

 

SUPHANELLAHİ   BI  HEMDİHİ 
 

Açıklanması , RABBİM , ALLAH’ tır, hiç  bir şeyi ona ortak  

koşmam  ve yakinen  biliyorum ki  ondan başka hiçbir ilâh yoktur 

O tek ilâhtır. 
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         NEREDE O BAYRAMLAR 

-------------------------------------------- 

 
   Bayram günlerini hep özlemle beklerdik, 

   Bayram sabahı büyüklerin ellerini öperdik,  

  Yeni, yeni elbiseler  ayakkabılar giyerdik, 

  Şimdi ise Bayram günü birbirimize selam vermez olduk. 

       

 

 

SON  DURAK 
 

    En güçlü  silahımız İman ve  sabırdır bizim, 

    Büyük düşmanımız,cahilliyet ve kibirdır bizim, 

    Ne kadar yaşasan, nereye varsan, yerimiz bellidir bizim 

    İster beğen ister beğenme, en son durağımız  kabirdir bizim. 

 

Otuz Ekim  2003 

SAYGILARIMLA 
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 İ   Ç   İ   N   D   E   K   İ   L   E   R 

------------------------------------------------------------------------------. 

 

1—SUNUŞ-----------------------------------------------------------------------------2 

 

2—VALLAHİ MÜSLÜMANLIK MÜSLÜMANLIK BU DEĞİL ---------4 

 

3---AFFET YÜCE ALLAH’IM----------------------------------------------------6 

 

4---ALLAH’IM SANA YÜZÜM YOKTUR-------------------------------------7 

 

5---ALLAH’A TÖVBE EDELİM--------------------------------------------------8 

 

6---ESTEĞFÜRULLAH------------------------------------------------------------10 

 

7—ALLAH’IM BİZİ GERÇEK İBDET EDENLERDEN EYLE--------- 11 

 

8---RAMAZAN AYI---------------------------------------------------------------- 13 

 

9---HAC’A GİTMEK---------------------------------------------------------------14 

 

10-KUR’ÂN---------------------------------------------------------------------------15 

 

11-ÇEŞME AKIYORKEN TESTİYİ DOLDUR------------------------------17  

 

12-BANA DİNCİ DİYİYORLAR-------------------------------------------------20 

 

13-KABİR AZABI-------------------------------------------------------------------23 

 

14-TEFEKKÜR EDELİM---------------------------------------------------------24 

 

15-TEŞEKKÜR EDERİM.--------------------------------------------------------25 

 

16-BENİM KALBİM TEMİZDİR-----------------------------------------------26 

 

17-HASTA’YA-----------------------------------------------------------------------27 

 

18-EY NEFSİM SENDEN UTANIYORUM-----------------------------------28 

 

19-EY  GAFİL -----------------------------------------------------------------------30 

 

20-ŞEYTAN’IN TUZAKLARI----------------------------------------------------31 
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21-BÜYÜK GÜNAHLAR NELERDİR.-----------------------------------------33 

 

22-ANNE BABA’YA SAYGI -----------------------------------------------------35 

 

23-ÇOCUĞUNU İYİ  YETİŞTİR------------------------------------------------37 

 

YÂ SABIR-----------------------------------------------------------------------------38 

 

KOMŞU HK.--------------------------------------------------------------------------39 

 

YALAN--------------------------------------------------------------------------------40 

 

SAKIN HARAM YEME-----------------------------------------------------------41 

 

DUA NEDİR ?------------------------------------------------------------------------43 

 

ALLAH’A HAMD VE ŞÜKÜRLER OLSUN----------------------------------44 

 

BİR BABANIN EVLADINA VASİYETİ---------------------------------------46 

 

DUA VE KABUL OLMA ŞARTLARI------------------------------------------50 

 

ZENGİN OLMAK-------------------------------------------------------------------52 

 

HAC’A GİDERKEN SKIN BOŞ GİTMEYİN---------------------------------54 

 

OTURDUM AĞLADIM KÂBENİN KRŞISINDA---------------------------55 

 

KÂBE-DE GÖZLERİM İLE GÖRDÜM---------------------------------------56  

 

DİKKAT DİKKAT ÖBÜR DÜNYA HV YOLLRI---------------------------57 

 

NEREDE O BAYRAMLR---------------------------------------------------------59 

 

KUR’ÂN DAN BAZI DUA AYETLERİ----------------------------------------60 

 

FAYDALI DİNİ BİLGİLER------------------------------------------------------60 

 

BAZI ZİMİRLERİN ÖZÜ VE ÇIKLMASI------------------------------------62 

 

NEREDE O BAYRAMLAR …………… SON DURAK--------------------63 
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