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Tesbihat
The Book and the Roses presents a study of how Sufi women
in contemporary Istanbul practice the repetitive zikir prayer
and how they seek legitimacy for their activities. The study is
based on fieldwork in the 1990s and is focused on one of the
many small groups that lately have seen the light of day within
the Turkish Muslim movement.
"Together with the Holy Qur?an, the Practices (Sunna) of the
Prophet Muhammed (Peace and blessings be upon him) form
the basis of the religion of Islam. To have a complete
knowledge of Islam, therefore, one must know the Prophet's
Practices. This book, a selection of pieces from the Risale-i
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Nur, explains and proves various aspects of the Prophethood
of Muhammed (PBUH) and his Practices." -Bei dem Studium dieses Werkes wird es sichtbar, dass heute
nicht nur für Anatolien und die islamische Welt, sondern für
die alle Menschen Wahrheiten von weittragender Bedeutung
in Erscheinung getreten sind. Diese Wahrheiten - durch die
Mitwirkung der Gemeinschaft zur Vollständigkeit ergänzt werden als »Risale-i Nur und der Dienst am Glauben« und
»Bediuzzaman und die Nur-Schüler« bezeichnet. In dieser
Biographie tritt klar und deutlich zutage, worin diese
Wahrheiten bestehen, was Ursprung, Ziel und Ideal dieser
Bewegung sind, welche Einwirkungen sie auf das Volk, das
materielle Leben des Einzelnen und der Gesellschaft und auf
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die Gewährleistung von Glück und Sicherheit der Nation
haben. Aufgrund der Ergebnisse kann an diesem Lehrgebäude
jeder nur seine Freude haben.
Gottes Lobpreisung ?m ?slamischen Gebet
Katlanabilir Tesbihat
?SLÂMÎ DÜ?ÜNCE, ?NANÇ, HAYAT, AHLÂK,
AKS?YON VE ?L?MLER ADINA PIRLANTA ÖLÇÜLER
-3Grand Master Sinan
Moral Dünyas? Dergisi Say?: 121 / Varl?k ?mtihan? O’na
Uymakla Mümkün (A.S.M.)
Third Struga Conference
Cinleri ve insanları ancak Beni tanımaları, Bana kulluk
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etmeleri için yarattım (Zariyat, 51/56) Kalbin kuvvet
aldı ı, ruhun Allah a ba lılı ını hissetti i, nefsin dünya
hayatının de erlerinden daha üstün de erler buldu u,
kullu un sembolü bir ibadetin adı, Namaz... Namaz bütün
ibadetlerin bir hülasası, bir fihristi, bir özeti mahiyeti ta ır.
badet ve kulluk denildi inde akla ilk gelen namaz ibadeti
olur genellikle. Namazın genel ibadetlerle olan ili kisini
görmek ve kullu un sembolü olan namazın ehemmiyetini
yakından mü ahede etmek için ibadeti, ubudiyeti ve kullu u
bilmek gerekiyor öncelikle.
te, Kullu un Sembolü Namaz,
ibadeti, ubudiyeti ve namazın kulluk listesindeki yeri ve
önemini anlatıyor bize. Namazın sırrı ve hikmetini, maddi
manevi ve içtimai faydalarını gözler önüne serip, Allah ın
nimetlerine kar ı bir ükrü eda etmeye davet ediyor bizi...
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[Nesil Yayınları]
SON SÖZ Çok a ır artlar altında ve birçok zorluklar
içerisinde hazırlamı oldu umuz bu kitabı okuyan
karde lerimizden ricamız; kitap içerisinde yer alan
do ruların Allah tan, yan-lı ların ise bizden
kaynaklandı ını bilerek - ayet bir hata tes-pit ederlersebizleri mazur görmeleridir. Cümlelerimi me hur hadis âlimi
Abdurrahman bnü l Cevzi nin u müthi dua-sıyla
noktalamak istiyorum: Allah ım, senden haber veren dile,
seni gösteren ilim-lere bakan göze, senin hizmetin için
yürüyen aya a ve Pey-gamberinin sözlerini yazan ele azap
etme! zzetin hakkı için beni ate e girdirme! Erbabı
bildirmektir ki, ben senin dinini hep müdafa gayretin de
oldum. Dualarımızın Sonu, Âlemlerin Rabbi Olan
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Allah a Hamd Etmektir.
Hizmet Means Service examines Hizmet, a Turkey-based but
global movement dedicated to human service. Inspired by
Fethullah Gülen, a Sufi Muslim mystic, scholar, and preacher,
it is an international endeavor focused on education,
business, interfaith dialogue, science, and efforts to promote
tolerance and understanding. One of Hizmet s main tenets
is that religious believers can hold profound beliefs and
commit spiritually inspired acts of service without
discriminating against or alienating people of other faiths.
Even as a ruling party in Turkey has set out to undercut the
movement, its international influence continues to grow and
attract followers who are devoted to service. The scholars
whose work appears in this book represent a variety of
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disciplines, faiths, and nations and offer a wide range of
narratives, analyses, and critiques. This title moves beyond
mere introduction, analyzing Hizmet and the manifestations
of this interfaith movement.
Harmonie des Lichts
Türkce Okunuslu-Aciklamali-Transkriptli
PEYGAMBER EFEND M Z ( S.A.V. )' DEN 55 ALTIN Ö ÜT
lmihâl
Namaz Rehberi
Mimar Sinan
Bediüzzaman Said Nursi çilelerle dolu hayat
yaşadı. Ancak en büyük gayesi çevresinde
toplanan Nur pervanelerini iman nurunun
aydınlığına ulaştırmaktı. Aynı gaye ve gayret
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Nur'un ilk halkalarında da kendisini gösterdi.
Risale-i Nur'daki hakikatleri onlar da etraflarına
yaymak için var güçleriyle çalıştılar. İman ve
Kur'an kahramanı olmaya liyakat kazandılar. Bu
kitap, "Ağabeyler Anlatıyor. [Nesil Yayınları]
MA’RİFETULLAH, RÛHÎ HAYAT VE
TASAVVUF’LA İLGİLİ KÜLLÎ KAİDELER Cenab-ı
Allah’ı tanıma (ma’rifet) ve Kur’ân ve iman
hakikatlerinde zevkî, hâlî ve şühûdî inkişaf ve
yakîne ulaşmak gayesiyle Peygamber
Efendimiz’in miracının gölgesinde kalb ayağıyla
rûhânî yolculuk demek olan Tarikat, Şeriat’a; bu
yolla ulaşılan velâyet de Risalet’e kesin delildir.
Köylünün evinde buğday ekmeği bulunmazdı,
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yedikleri arpa ekmeği ile bulgur pilavı idi. İkinci
Dünya Harbi zamanlarında o arpa ekmeği de
göğe çekildi. Köylü ot yayıldı. Evet evet,
dağlarda ot toplar, onunla geçinirlerdi.
Dükkânların üst taraflarında ön yüzü cam,
teneke kutular sıralanırdı. Ceketlerin koluna
sürülerek parlatılmış elmalar bu kutulara
konur, ancak hastaya, lohusaya elma götürülür;
diğer zamanlarda pek yenmezdi. Çünkü elma
çok lüks bir meyveydi. Köylü, yemeni denen bir
ayakkabı giyer, her yırtılışında otomobil
lastiğinden bir yama vurdururdu. Ve giymeye
senelerce devam ederdi. Köylünün büyük bir
kısmı, bu yemenilerin eskimemesi için, çok
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zaman yalınayak gezer, pek az kişi devamlı
giyerdi.” Bu ifadeler, Türkiye’nin 40’lı yıllarını
anlatan 1979 baskılı “Babalarımızdan Zenginiz”
isimli kitapta geçiyor. Bunları okuyunca “şimdi
dedelerimizden daha zenginiz” diyesi geliyor
insanın… Ve “varlıkla imtihan yoklukla
imtihandan zordur” sözünü de hatırlamadan
geçemiyoruz. Evet, bugün nimet içinde
yüzüyoruz. Sofralarımızın ana menüsüne soğuksıcak ara yiyecekler eşlik ediyor, gardıroplarımız
birkaç defa giydikten sonra yüzüne
bakmadığımız kıyafetlerle dolup taşıyor, yazlıkkışlık ayakkabılarımızı koyacak yer bulamıyor,
birkaç senede bir mobilyaları eskimeden
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değiştiriyoruz. İhtiyaca göre yaşamıyor, modaya
göre şekil değiştiriyoruz. Kısacası imtihanların
en büyüğüyle sınanıyoruz. Şükürsüzlükle,
kanaatsizlikle, israfla, savurganlıkla, cimrilikle
ve bencillikle savruluyoruz. Varlığımızın
dünyada bereketini görmediğimiz gibi,
ahiretimizi kaybetmekle de yüz yüze kalıyoruz.
Nisan ayı Efendimizin (a.s.m.) kâinatı
şereflendirdiği kutlu bir ay… Bu vesileyle kapak
dosyamızı O’nun ders halkasında yetişmiş
“zengin sahabileri”ne ayırdık. Varlıklarını nasıl
ve nerede kullanmışlar, zenginliklerini kimlerle
paylaşmışlar, şükürlerini nasıl ifa etmişler, israfinfak dengesini nasıl kurmuşlar? Prof. Dr. Ali
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Seyyar’la yaptığımız röportaj bu konuda bize
ipuçları sunuyor. Ayrıca, Mehmed Paksu’nun
kaleme aldığı “Ailede sevginin kutsal kaynağı:
Efendimizin (a.s.m.) aile hayatı”, Vehbi
Vakkasoğlu’nun “Çocuk eğitiminde Muhammedî
metot” başlıklı makalesi, Cemil Tokpınar’ın
“Tarikat-ı Muhammediye (a.s.m.) Namaz
Tesbihatı” isimli yazısı, Çeşm-i Nur
bölümümüzde yer alan makaleler, Kutlu Doğum
münasebetiyle ele aldığımız konular… Bu
vesileyle bu nurlu mevsimin hayatınıza yeni bir
“manevî bahar” sayfası açmasını diliyor, “varlık
âleminin sultanı” Efendimizin (a.s.m.) şefaatine
nail olmanızı diliyoruz.
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Kâinatta Yalnız Mıyız?
Hizmet Means Service
Ağabeyler Anlatıyor - 2
Passive Revolution
Diyanet Mesleki Bilgiler
Sünnete Göre Günlük Hayat

"Şayet ona itaat ederseniz hidayete ermiş
olursunuz." (24/Nûr, 54) "Şüphesiz ki
sen, dosdoğru yola iletirsin." (42/Şûrâ,
52) İnsanlığın şirk ve bidat bataklığında
helak olduğu, bozulma ve ifsadın bireysel
olmaktan çıkıp kitlesel bir hâl aldığı bu
dönemde Muhammed
(sav) hidayettir.
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İtikadi kafa karışıklıklarının, amelî
ölçüsüzlüklerin kol gezdiği bir dünyaya
tek çözüm, o ve onun önderliğidir. "Ve
(Allah'ın) izniyle, (insanları) Allah'a davet
eden ve nur saçan bir kandil olarak
(yolladık). Müminlere, onlar için
Allah'tan büyük bir lütuf ve ihsan
olduğunu müjdele." (33/Ahzâb, 46-47)
Yolların karıştığı bir dönemde, her yolun
başında dili bizim dilimiz, rengi bizim
rengimiz olan ve cehennem kapısına
bekçilik yapanların davetine muhatabız.
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Her yolun başında birileri duruyor ve
bize cennet vadediyor. Ancak davet
ettikleri şeyde cennet kokusu yok.
Yolların başını tutmuş olanlar birbirlerini
yalanlayıp "Ona inanma, onun cennet
tabelası aldatmaca, o yol cehenneme
çıkar..." diyor. İnsanlığa bir kandil lazım.
Tüm yolların tepesine asılacak ve yolların
başında duranların iddialarına hakem
olacak bir kandil... Yolları öyle bir
aydınlatacak ki ilk adımdan son adıma
yolun tamamı net ve berrak bir şekilde
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görülecek. İşte o, Muhammed'dir (sav).
"Biz seni yalnızca âlemlere rahmet olarak
yolladık." (21/Enbiyâ, 107) Modern
dünyanın hız, haz ve aldatıcı hayallerine
kapılan, kendi nefsi dışında her şeye kör
ve sağır, bencil ve çıkarcı bir ortamda
yaşıyoruz. Manzara şöyle: Anne ve baba
çocuğuna katı, çocuklar ebeveyne karşı
isyankâr. Yöneticiler tebaadan nefret
ediyor, tebaa yöneticisine beddua ve
lanet okuyor... Patronlar işçileri eziyor,
işçi patronunu görmek dahi istemiyor...
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İnsanlığın şefkate, merhamete, anlayışa
ne kadar da ihtiyacı var... İşte o (sav),
rahmetin membasıdır.
Bediüzzaman Said Nursi, Sofi Mirza
Efendi ve Nuriye Hanım’ın 4. çocukları
olarak Bitlis’in Hizan kazasına bağlı
İsparit Nahiyesinin Nurs Köyü’nde
dünyaya geldi. Said, daha çocuk
yaşlarında, ondaki farklılık ve güzellikle
dikkatleri çekiyordu. Küçük yaştan
itibaren keskin bir zekâsı, kuvvetli bir
hafızası vardı. Said Nursi’nin çocukluğu,
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Nurs köyünde, anne ve babasının yanında
geçti. Annesi Nuriye Hanım, babası Mirza
Efendi idi. Yedi kardeşin dördüncüsü
olan Said Nursi, çok soru soran ve
etrafını araştıran bir çocuktu. Daha o
yaşta ondaki başkalık fark ediliyordu.
Bilhassa büyüklerin sohbet meclislerinde
bulunur, dini ve ilmi münazaraları
dikkatle dinlerdi. Bu eserde
Bediüzzaman Said Nursi'nin hayatını
bulacaksınız.
Over the last decade, pious Muslims all
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over the world have gone through
contradictory transformations. Though
public attention commonly rests on the
turn toward violence, this book's stories
of transformation to "moderate Islam" in
a previously radical district in Istanbul
exemplify another experience. In a shift
away from distrust of the state to partial
secularization, Islamists in Turkey
transitioned through a process of
absorption into existing power
structures. With rich descriptions of life
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in the district of Sultanbeyli, this unique
work investigates how religious activists
organized, how authorities defeated
them, and how the emergent pro-state
Justice and Development Party
incorporated them. As Tuğal reveals, the
absorption of a radical movement was
not simply the foregone conclusion of an
inevitable world-historical trend but an
outcome of contingent struggles. With a
closing comparative look at Egypt and
Iran, the book situates the Turkish case
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in a broad historical context and
discusses why Islamic politics have not
been similarly integrated into secular
capitalism elsewhere.
Risale-i Nur Eğitim Programı (Metin
Versiyon)
Kommentare zu Qur´an
Kader Adamı Bediüzzaman Said Nursi
Bir “Yirmi Dokuzuncu Söz” İzahı
Tesbihat ve Cevsen
Mimar Sinan's Routes
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Da der Alte Said’ vor vierzig, f nfzig Jahren sich sehr
viel mit Philosophie und Geisteswissenschaften
besch ftigte, suchte er um des Wesens der wahren
Erkenntnis willen seinen Weg hnlich den Ordensleuten
(Tarikat) und Grundlagenforschern. Aber es gen gte ihm
nicht, so wie die meisten Ordensleute, einzig den
Eingebungen seines Herzens zu folgen. Denn sein Geist
und Verstand waren bis zu einem gewissen Grade von
der Weisheit der Philosophen her angekr nkelt und
Heilung tat not. Darum wollte er einigen Großen unter
den Grundlagenforschern folgen, die sich auf der Suche
nach der Wahrheit sowohl nach ihrem Herzen als auch
nach ihrem Verstand richteten. Er schaute sich um und
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sah, dass jeder einzelne unter ihnen seine besonderen
Eigenarten hatte, von denen er sich angezogen f hlte.
So blieb er denn unschl ssig, welchem von ihnen er
folgen solle. Da erhielt er durch Imam Rabbani den
verborgenen Wink: Tauhid sei deine Qiblah!“, das heißt:
Folge nur einem einzigen Meister!“ Da kam es dem
alten Said in das weitwunde Herz: Der wahre Meister ist
der Qur’an. Tauhid-i Qiblah geschieht durch diesen
Meister. So begann er unter der Rechtleitung (irsad) nur
dieses heiligen Meisters sowohl mit dem Herzen als
auch mit dem Verstand auf eine recht bemerkenswerte
Weise den Weg“ (suluk) zu gehen. Ein rastlos-ruheloser
Geist (nefs-i emmare) zwang ihn dazu, sich innerlich wie
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wissenschaftlich durch Ungewissheit und Zweifel
hindurchzuk mpfen. Nicht mit geschlossenen Augen,
sondern wie Imam Ghazali, Maulana Djalaluddin und
Imam Rabbani die Augen des Herzens, Sinn und
Verstand ge ffnet, wandelte er dort, wo die Ekstatiker
die Augen des Verstandes geschlossen haben, offenen
Auges auf diesen Stufen. Gott der Gerechte sei
unendlich gelobt, dass er durch die Belehrung und
Rechtleitung (irsad) des Qur’an den Weg der Wahrheit
gefunden hat. Denn der alte Said zeigte durch die Risalei Nur des neuen, dass er zur Wahrheit des Wortes:
一
倆儀
分
∆
Zeichen, das die Einheit Gott beweist.“
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Tesbihat, namazlardan sonra okunan dua, zikir ve
tesbihlerden ibaret bir dua mecmuasıdır. Bu dua ve
tesbihlerin kayna ı hadis-i eriflerdir. Peygamber
Efendimiz namazlardan sonra bu tesbihleri okudu u gibi,
onu takip eden sahabe, sl m limleri ve veliler de
okuyagelmi lerdir. Elinizdeki bu tesbihat, stad
Bedi zzaman Said Nurs ?nin ba ta hadis olmak zere
maneviyat b y klerinin kitaplarından tanzim etti i ve her
namazdan sonra aksatmadan bu tesbihatı okudu u gibi
ba ta talebeleri olmak zere umum m ?minlere
okumaları i in tavsiyede bulunmu tur. Bu tesbihata o
kadar nem vermi tir ki, do rudan Peygamberimizle
irtibatlandırmı , "tarikat-ı Muhammediye" ve "velayet-i
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Ahmediyenin bir evradı" olarak tarif etmi tir. Ciltli, iki renk
baskısıyla 144 sayfadan meydana gelen Almanca
A ıklamalı ve Okunu lu Namaz Tesbihatı, Arap a orijinal
metni, Almanca okunu ve terc mesiyle ba ta Alman ve
Almanca bilen M sl manların istifadesine sunuldu. Meali
Nuriyya D. Joseph tarafından hazırlanan ?Almanca
A ıklamalı ve Okunu lu Namaz Tesbihatı? be vakit
namazın ardından tesbihat okuyacaklara nemli imk n
ve kolaylıklar sunuyor. Arap a okumasını bilenler i in
tesbihatın en nemli y n , okumayı en kolay ve rahat
hale getirme gayesiyle tasarlanan bilgisayar hattıyla
yazılmı olması. Arap a okumasını bilmeyenler i in
sunulan transkripsiyonlu metin de ayrı bir avantaj
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sa lıyor. B yle bir metnin verilmesindeki temel maksat
Almanca?daki Latin harflerinin Arap adaki bazı harflerin
telaffuzunu kar ılamıyor olması. Bununla okuyucunun
hatalı telaffuzdan korunması ama landı. alı manın
di er bir zelli i ise, orijinal Arap a metinle birlikte
a ıklamalı mealin yer alması, b ylelikle okuyucuya
okudu unun manasını da idrak etme fırsatı sunuluyor.
(Nesil Yayınları)
Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism
R SALE- NUR’DA K LL KA DELER -3Sadece Sahih hadislerle
From the Risale-i Nur Collection
Transkripsiyonlu
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Kullu un Sembol Namaz
Neden, Niçin ve Nasıl sözcükleri, insanoğlunun en
çok kullandığı sözcüklerdendir. Farklı nedenlerle
geçmişi, mevcudu ve geleceği merak eder
dururuz.Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
efendimizin etrafında ilk olmanın içini dolduran
sahabiler, açık-seçik sorularla da öğrenmeye
çalıştılar.Edeplerini koruyarak, anlamadıklarını
tekrar sordular. İçlerinde tereddüt bırakmayacak
bir üslup kullandılar. Onlara verilen cevaplar da
net oldu.Bu çalışma farklı zamanlarda, gençlerle
yapılan sohbetlerde onların sorularına verilen
cevapların yazılı şeklidir. Çok geniş izaha yer
Page 28/64

File Type PDF Tesbihat
vermeden faydalanılması yeterli görülmüştür.
Elinizdeki İlmihâl kitabı, Ayetullah el-Uzma Seyyid
Ali Hüseynî Hameneî’nin fetvalarına uygun olarak
hazırlanmıştır. Bu büyük taklit merciinin fetvaları,
ilk önce Ecvibetu’l-İstiftaat (Sorular ve Fetvalar)
adı altında yayınlandı. Söz konusu eser,
mukallitlerin çeşitli fıkhî konulara ait sorularını ve
onlara verilen cevapları içeriyordu. Daha sonra
Muhammed Rıza Müşfikîpûr tarafından eğitimde
yararlanılmak üzere birinci cildi ibadet, ikinci cildi
ise muamele konularını içeren Risaley-i Amuzişi
(Fıkıh Dersleri) adlı eser yayınlandı. Ancak yapılan
çalışmaların faydalı ve önemli olmasına rağmen,
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hiçbirisi alışılagelmiş ilmihâlin yerini
doldurmuyordu. Bu yüzden taklit mercilerine ait
günümüzdeki ilmihâllere yakın bir metin
hazırlamak amacıyla elinizdeki çalışmanın ortaya
çıkmasına gerek duyuluyordu. Bu eser
hazırlanırken, söz konusu çalışmaların yanı sıra,
yeni sorular ve fetvalardan da yararlanılmıştır.
Yüce Allah’tan, İslam dininin hükümlerine amel
etme ve Masum Önderlere uyma başarısını inayet
etmesini diler; din âlimlerine, başta Ayetullah elUzma Seyyid Ali Hameneî olmak üzere taklit
mercilerine izzet ve uzun ömür lütfetmesini niyaz
ederiz. KEVSER
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Kitap Takdimi ve Önemli Bilgilendirmeler:
Kitabımız ücretsizdir, “Ücretsiz Örnek”
bölümünden tamamı okunabilir. Kredi kartı
bilgilerinizi kaydettirmeniz şart değildir. Word ve
Pdf formatında kitabımızı İndirebileceğiniz adres:
goo.gl/hNIUou veya yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA Bu
adreslerdeki "Kitaplar (Risale-i Nur İzah Metinleri)"
bölümünden kitabımızı indirebilirsiniz. Ayrıca tüm
Risale-i Nur çalışmalarımızın dosyalarının yüklü
olduğu bu depolama alanlarından tüm
kitaplarımızın dosyalarını ve bütün
seminerlerimizin videolarını, metinlerini ve
Powerpoint sunumlarını hem görüntüleyebilir,
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hem de ister tek tek, ister toplu olarak
indirebilirsiniz. (E-Kitap olarak okumak isteyenler
için çok özel notlarımız en aşağıda) İnternet
Adreslerimiz: www.kesifyolculuklari.com
www.risaleinuregitimprogrami.com
(Alternatif/yedek site: https://risaleinuregitimprog
ramidotcom.wordpress.com) KİTAP TAKDİMİ:
(Kitabımız Altın Kalem Yazarlık Ödülü Almıştır.)
MACERAYA DAVETLİSİNİZ! Hayalî ve zihinsel bir
keşif yolculuğuna çıkmak.. İlahî teknolojinin işleyiş
mekanizmasını anlamak.. Bulunduğumuz dünyayı
anlamlandırmak.. Hiç olmadığı kadar şaşırtıcı bir
farkındalık kazanmak.. OLAĞANÜSTÜ BİR KEŞİF
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YOLCULUĞU İÇİN BİZİMLE GELİN! Kitap
Çalışmasının Temel Özellikleri: * Akademik
anlatım tarzı. * Tam bir anlaşılabilirlik. * Aklı
tatmin eden sağlam bir mantık örgüsü. * Kalbe
hitap eden şiir tadında bir üslup. * Farklı Mana
Açılımları, Çok Kapsamlı Bir İçerik * Eserin Metni +
İzah Metni + Kelime ve Kavram Açıklamaları *
Risale-i Nur alanında ciddi bir altyapı kazanmak
ve kendini bu alanda yetiştirmek arzu edenlere
hitap eden kapsamlı bir rehber özelliği. * İlmî ve
edebî olmakla birlikte duru bir akıcılığa sahip ve
Risale-i Nur'un takip ettiği tarzda bir üslup. "Duru
su gibi... İstersen içersin, istersen yüzersin..." (Bir
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okuyucumuzun tarifidir..Yani son derece anlaşılır
olmakla birlikte, mana derinliğinin de üst
seviyede olduğu ifade edilmiş.) Kitap Takdimi: Bu
çalışma, sizi içerdiği yüksek hakikatlar ve büyük
ilmi keşiflerle şaşırtacak, bazılarınıza "Şimdiye
kadar nasıl olur da duymamışım! (ya da gerçek
anlamda keşfedememişim)" dedirtecek, dünyanın
her köşesinde ve her kesim insanda hayranlık
uyandıran inanılmaz bir eserle tanıştırmak için
kaleme alındı. İşte kainatın bilinmez ve gizli
kalmış esrarı olan ve insanlığın sürekli merak
ettiği varoluşun üç temel sorusu: "Bu kainat ve
içindekiler nereden geldi, nereye gidecekler ve
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burada ne için bulunuyorlar ve vazifeleri nelerdir?
Yani biz burada ne yapıyoruz?" Eserlerin İnceleme
Konusu: Bir insanın en önemli meselesi olan bu üç
temel sorunun cevabını, ilahi vahyin ışığı ve aklın
ortak rehberliği ile; aklî deliller kullanarak doğru
olarak vermektir. Tüm insanlığın ihtiyacı olan ve
varlığın temel gerçekliğini arayan herkese hitap
eden ve bilim dünyasını ve bilim insanlarını daha
da derinden ve yakından ilgilendiren ve ilahî
vahyin eliyle getirilen yüksek hakikatlar, bu
eserlerle yeniden keşfediliyor ve akli metotlarla
tamamen ispat ediliyor. Özellikle kuantum
fiziğinin ve astronominin günümüzde geldiği
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aşamada, tam da en ileri noktaya gidilerek
eşyaya, kainata ve insana dair olan üç temel
soruya cevap arandığı günümüzde; bilim ve bu
eserler, artık aynı alana giren konuları
incelemektedirler ve aynı çalışma sahasını
paylaşmaktadırlar. İçinde bilime ve öğrenmeye
dair, karşı konulmaz bir merak ve tutku ile dolu
insanlar için manevî bir ilim hazinesi olan bu
eserlerin adı: RİSALE-İ NUR'dur. Sizi büyük bir
hazinenin kapısından içeriye davet ediyoruz ve
anahtarını da bu çalışmamızla elinize veriyoruz.
Lütfen İçeriye Buyrun ! Kitap içeriği, Risale-i Nur
Külliyatı içinden seçilen 19 temel risaleden
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oluşmaktadır. 23. Söz, Tabiat Risalesi, Haşir
Risalesi ve Kader Risalesi ve ilk sekiz Söz’den
oluşan on iki temel risalenin tamamı, diğerlerinin
ise sadece konuyla ilgili seçilen bölümleri
kitabımıza alınmıştır. Eserlerin asıl metinleri baş
tarafa yazılmış, dipnotlarda kelime ve kavram
açıklamaları yapılmış ve devamında izah
metinlerine yer verilmiştir. Ara sıra ihtiyaç
oldukça eser metninin içine de, ara notlar
şeklinde izah metinleri koyulmuştur. İki ana
bölümden oluşan kitabımızın ilk bölümü: “İman
Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek”. Bu bölümde,
dinin insanlara teklif ettiği iman ve ibadetin insan
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için ne anlam ifade ettiği ve önemi, kâinatın gizli
kalmış sırrını dinin nasıl çözdüğü, imanın
güzellikleri ve insanın gerçek kıymetinin iman ile
ortaya çıkması, kâinatın sırrını anlamada Kur'an
ve felsefe ilimlerinin ne düzeyde oldukları
anlatılmaktadır. Son olarak ise dinin,
peygamberler eliyle getirdiği büyük müjdesinin ve
ölüme getirdiği muhteşem çarenin ne kadar
büyük bir müjde olduğuna yakından bakmaya
çalışıyoruz ve şu sorunun cevabını arıyoruz:
“Acaba bize ebedî bir hayatı kazandıracak olan
hakikî bir iman, nasıl bir özelliğe sahiptir?” Bu ilk
bölümü, bir hazinenin ne kadar büyük ve kıymetli
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olduğunun anlaşılması olarak anlayabiliriz. Kitabın
ikinci bölümü ise: “İman Hazinesinin Varlığını
Delillerle İspatlamak”. Bu bölümde ise altı iman
esası delilleriyle ispat edilmiştir. Yani, ilk bölümde
kıymeti anlaşılan, elde edilmek istenilen hazinenin
varlığı ikinci bölümde ispatlanmakta, yeri
keşfedilmekte ve en nihayetinde hazineye
ulaşılmakta ve bu büyük ve ihtişamlı hazine elde
edilmektedir. En önce imanın ne büyük bir nimet
ve ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu
anlamak, hazineye ve hazinenin delillerine
vereceğiniz önemi belirleyecektir. Bununla
birlikte, ilk bölümde de, ciddî anlamda bir hakikat
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ve delil arayışına girilmiş olduğunu göreceksiniz.
Kitabı tamamladığınızda, Risale-i Nur Külliyatı'nın
önemli bir bölümünü okumuş ve bu eserlerin ders
verdiği yüksek iman ilmini tahsil etmede ciddî bir
adım atmış olacaksınız. KİTAP DOSYALARINI EKİTAP OLARAK OKUMAK İSTEYENLERE ÖZEL
NOTUMUZ: Size tüm cihazlarınızda (cep telefonu,
tablet, android, ios) kullanabileceğiniz ve
cihazlarınızı bir E-kitap okuyucusuna dönüştüren
harika bir program söyleyeceğiz: “Wps Office”.
Kingsoft Office’in bu maharetli programını
cihazınızın market programı üzerinden (android
cihazlar için Google Play’den) aynı isimle aratarak
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bulabilir ve yükleyebilirsiniz veya
http://www.wps.com adresinden de ücretsiz
olarak yükleyebilirsiniz. Bu programla açmış
olduğunuz Word dosyasını hem orijinal hem de
mobil görünümde okuyabiliyorsunuz. (Mobil
görünüm, karakterlerin büyüklüğü ile okuma
kolaylığı sağlıyor) Hem istediğiniz sayfaya
gidebiliyor, hem sayfa içinde arama yapabiliyor
ve hem de kaldığınız yerden devam
edebiliyorsunuz. Ayrıca metin içindeki dipnot
numaralarının üzerine dokunduğunuzda (sayfanın
veya metnin sonuna gitmenize gerek kalmadan)
söz konusu dipnot metni açılıyor ve siz de
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rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Programın özellikleri
burada da bitmiyor. Kitap çalışmamızın arkasında
yer alan ve en yukarıda adresini verdiğimiz
kitaplarımızın yüklü olduğu adresten
indirebileceğiniz bir “Kavramlar Sözlüğü”müz var.
Şimdi siz Word formatında “Tek Cilt Kitap Taslağı”
ile “Kavramlar Sözlüğü”nü indirip bu programda
ayrı ayrı açabiliyor ve çok basit bir dokunuşla
birinden diğerine sekmeli geçişler
yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu programla
kitabımızı E-Kitap olarak okurken “Kavramlar
Sözlüğü”nü de kullanma imkânınız oluyor. Diğer
taraftan 20 sayfalık bu dosyayı ihtiyaç oldukça
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bakmak için kâğıt ortamında yazdırabilir ve
yanınızda bulundurabilirsiniz. Tercih sizin. Tüm
Çalışmalarımıza Ulaşabileceğiniz ve Eğitim
Programı Duyurularının Yayınlandığı İnternet
Adreslerimiz: www.kesifyolculuklari.com
www.risaleinuregitimprogrami.com Herhangi bir
konuda bize ulaşma istek ve ihtiyacınız olursa,
edizsozuer@gmail.com mail adresimize mesaj
gönderebilirsiniz. Çok renkli ve zengin bir içeriğe
sahip bu adresler üzerinden, * Hakikat arayışında
çok ciddî bir kaynak olma mahiyetini taşıyan ve
hem kendiniz için, yazılı olan hakikatleri, sözlü ve
görsel bir şekilde izleyerek daha iyi anlama
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imkânı sunan, hem de etrafınızdaki insanları bu
hakikatlerden haberdar etmek için, elinizde
kuvvetli bir hizmet aracı olan YouTube VİDEO
KANALIMIZA, * Tüm metin ve görsel/interaktif
kitaplarımızın dosyalarına, * Seminer metinlerine,
videolarına ve Powerpoint sunumlarına ulaşabilir,
görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.
Köşe Taşları & Said Nursi'nin Düşünce Evreni
Cevşen'il kebir
Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu
Tesbihat
Sufi Women, Visibility, and Zikir in Contemporary
Istanbul
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Fiten/Melâhim Hadislerine Yaklaşım Metodu
When Grand Sinan was conscripted into Ottoman service under the
devshirme system from Kayseri A??rnas and increased his
experience by completing his observations in the Arabian and
Persian territories under the service of the army and the sultan, he
knew that he would build all the works the humanity would need in
this wide geography, leave them as his legacy to the future and
people would travel to see these works.
Diyanet Mesleki Bilgiler
“Ey iman edenler! Andolsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe
kavu?may? umanlar ve Allah’? çok anan kimseler için Resulullah
en güzel örnektir.” (Ahzap, 21) Kur’an’?n ifadesiyle
peygamberlerin hayatlar?nda insanlar için al?nacak büyük dersler
vard?r. Bunun için peygamberlerin hayatlar?n?n bilinmesi, inanan
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insanlar için önemlidir. Elinizdeki çal?s?ma “Peygamberler
Tarihi” kitab?n?n üçüncü cildidir ve içinde Kur’an’da isimleri
geçen ve örnek olarak gösterilen dig?er 10 peygamberin Tevhit
mücadelelerini anlatmaya çal?s?maktad?r.
NAMAZ BANA NE D?YOR?
Anahtar Cevaplar
cev?en-tesbihat
DUA VE Z?K?R
Almanca Namaz Tesbihat?
The Highway of the Practices of the Prophet

Benim Rabb-ı Rahîm'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay
ve güneşi, o haneme bir lâmba; ve baharı, bir deste gül;
ve yazı, bir sofra-i nimet; ve hayvanı, bana hizmetkâr
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yaptı. Ve nebatatı, o hanemin zînetli levazımatı
yapmıştır.
Bu kitapta Said Nursi esas itibarıyla ortaya koyduğu fikrî
üretim üzerinden âlim ve düşünür kimliğiyle
değerlendirme konusu yapılmıştır. Kimisi daha önce
yayımlanan kimisi yeni telif edilen muhtelif yazılar bu
açıdan bir araya getirilmiş ve Said Nursiʼnin sadece
Müslüman bir âlim olarak değil evrensel ölçekte bir
düşünür olarak fikirleri ve yaklaşımları irdelenmiştir.
Bununla birlikte adı ve eserleri etrafında gerek takipçileri
gerekse muarızları tarafından oluşturulan tanım ve
yorum setleri eleştiriye tabi tutulmuştur. Buradaki görüş
ve kanaatler sadece kamusal bir müzakerenin
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unsurlarıdır; hiçbir konuda son sözü söylemek gibi bir
iddiaya sahip değildir. Son söz, söylenmeyen ama
söylenecek olan sözdür. Önemli olan âlim/düşünür
kimliği üzerinden günümüze akran kılarak Said Nursi ile
konuşabilmek ve münazarada bulunabilmektir.
Passive RevolutionAbsorbing the Islamic Challenge to
CapitalismStanford University Press
Cartas
Beş Vakit Kılınan, Her Vakit Yaşanan
Türkce Okunusuyla Tesbihat ve Cevsen
The Book and the Roses
LETTERS
Letters, 1928-1932
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_“De ki: Siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana
uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın.” (Âl-i İmran,_ _3:31.)_ Allah’ın
sevdiği bir kul olmak ve Müslümanca yaşamak
için en güzel örnek, Resûlullah aleyhissalâtü
vesselâmdır. Onun yaşadığı gibi yaşamak
imanımızın ve kulluğumuzun gereğidir. Peki
Resûlullah’ın sünnetini derli toplu nasıl
öğreneceğiz? İşte bu kitap sünneti merak eden
ve hayatına taşımak isteyen herkese böyle bir
fırsat sunuyor. Sevgili Peygamberimizin günlük
hayatı nasıldı, İslâm’ı nasıl yaşardı, insanlara
nasıl davranırdı; ibadeti, kulluğu, aile hayatı,
oturup kalkması, yemesi içmesi, alışverişi,
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inceliği, zarafeti nasıldı? Şu müjdeyi hep
hatırlayalım: “Kim benim sünnetimi yaşar ve
yaşatırsa beni sevmiş demektir. Beni seven de
cennette benimle beraber olacaktır.” (Tirmizî,
İlim 16.)
El corazón y el espíritu del ser humano, que
están conectados a la mayoría de los seres del
Universo y llegan a estar abrumados en la
miseria y confusión por esta conexión,
encuentran en la frase  ْ َو �� َ�� ُ هun refugio y
una protección que los librará de toda
confusión y desconcierto. Es decir, es como si la
frase  ْ َو �� َ��ُهle estuviera diciendo al ser
humano: “Allah es Uno Solo. No te agotes
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recurriendo a otras cosas; no te rebajes ni te
sientas en deuda con ellas; no las halagues ni
las adules humillándote a ti mismo; no las sigas
para complicarte más; no les temas y sucumbas
ante ellas porque el Monarca del Universo es
Uno y Único, Él tiene la llave de todas las cosas,
las riendas de todas las cosas están en Sus
manos, todo se resuelve bajo Su mandato. Si Lo
encuentras, estarás a salvo de un sinfín de
endeudamientos y de innumerables temores”.
Kitap Takdimi ve Önemli Bilgilendirmeler:
Kitabımız ücretsizdir, “Ücretsiz Örnek”
bölümünden tamamı okunabilir. Kredi kartı
bilgilerinizi kaydettirmeniz şart değildir. Word
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ve Pdf formatında kitabımızı İndirebileceğiniz
adres: goo.gl/hNIUou veya
yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA Bu adreslerdeki
"Kitaplar (Risale-i Nur İzah Metinleri)"
bölümünden kitabımızı indirebilirsiniz. Ayrıca
tüm Risale-i Nur çalışmalarımızın dosyalarının
yüklü olduğu bu depolama alanlarından tüm
kitaplarımızın dosyalarını ve bütün
seminerlerimizin videolarını, metinlerini ve
Powerpoint sunumlarını hem görüntüleyebilir,
hem de ister tek tek, ister toplu olarak
indirebilirsiniz. (E-Kitap olarak okumak veya
çıktısını alarak ciltlettirerek okumak isteyenler
için çok özel notlarımız en aşağıda) İnternet
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Adreslerimiz: www.kesifyolculuklari.com
www.risaleinuregitimprogrami.com KİTAP
TAKDİMİ: Risale-i Nur’un 29.Söz’ün
Mukaddimesi ve Birinci Maksadı üzerinde
geliştirilmiş bir izah çalışması olan bu eserde;
kâinat içinde yapayalnız olma düşüncesine
tahammül edemeyerek çaresizce sorular soran
ve ebedî yalnızlığına çözüm arayan insanın,
aradığı doğru cevabı nereden bulabileceği,
meseleyi kökünden yakalayan aklî çıkarımlarla
ortaya koyuluyor. Ayrıca meleklere ve ruhanî
varlıklara inanmanın ne kadar makûl olduğu ve
varlıklarının insan ve hayvanların varlıkları
kadar kesin olduğu, detaylı analizler ve mantıkî
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delillerle ispat ediliyor. Gerek Risale-i Nur’a
gönül vermiş düzenli okuyucularına, gerek
Risale-i Nur’u okumaya yeni başlayacaklara
çalışmamızı tavsiye ve takdim ediyoruz. Kitap
içeriğinde eser metni, izah metni ve kavram
açıklamaları birarada sunulmuştur. Bu çalışma,
“Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu:
Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap
çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman
Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak”
isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”,
İkinci Hakikatidir. Kitap çalışmamızın
“Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor!” isimli son
sözü ise, Risale-i Nur’un okunmasının ve Risale-i
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Nur derslerine katılmanın önemi hakkında
kalbin derinliğinden samimiyetle kopup gelen
duygulu, çarpıcı ve etkileyici tespitler
içerdiğinden, bu çalışma içine alınmıştır. KONU
FİHRİSTİ * Kâinatın Sırrını Keşfeden Kitaplarla
Tanışın! * Bu Kitabın Gayesi ve Hedef Kitlesi *
Dipnotlar ve Kavramlar Sözlüğü Hakkında *
Tavsiye Edilen Okuma Yöntemi * Elinizdeki
Kitap, Davetiye Biletinizdir * Kâinatta Yalnız
Mıyız? (Meleklerin Varlığının İspatı) *
Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor! KİŞİSEL
YOLCULUĞUNUZDA REHBERLİK EDECEK YOL
ARKADAŞLARINIZ * Tavsiye Edilen İnternet
Siteleri * Bulunduğunuz Her Yerden 24 Saat
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Risale-i Nur Okuma ve Dinleme İmkânı * Risale-i
Nur Sohbet ve Derslerine Katılabileceğiniz
Yerler * Keşif Yolculukları Video Kanalımız *
Seminer Metinleri, Sunumları ve Videoları *
Kitap çalışmamız Üzerine Bina Edilen Diğer
Risale-i Nur Çalışmalarımız * Kitap Yazarının
İletişim Adresleri * Kavramlar Sözlüğü
KİTABIMIZIN ÇIKTISINI ALMAK İSTEYENLER İÇİN
ÖZEL NOTUMUZ: Kitabımızı basılmasını
beklemeden sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü
“Hayırlı işlerde acele etmek lazımdır.” Siz de
beklemeyin. Çünkü zaten satın alacağınız kitaba
ödeyeceğiniz ücret, birbirine çok yakın çıkıyor.
Yüklü dosyaları gerçek boyutta (16*24 cm)
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rahatlıkla çıktısını alabilir, kestirebilir ve
ciltlettirebilirsiniz. Bu şekilde okuması çok rahat
ve keyifli oluyor. Çıktı almak için Pdf versiyonu
tercih edin. (Eğer Ankara’daysanız Kızılay
Karanfil sokak 21/A’da Gürozalit kopyalama
merkezi var. Akşam 21.00'e kadar açık. Orası
çok kaliteli, hızlı ve uygun fiyatlı. Tavsiye
ederim. Ben hep oraya gidiyorum.) KİTAP
DOSYALARINI E-KİTAP OLARAK OKUMAK
İSTEYENLERE ÖZEL NOTUMUZ: Size tüm
cihazlarınızda (cep telefonu, tablet, android,
ios) kullanabileceğiniz ve cihazlarınızı bir Ekitap okuyucusuna dönüştüren harika bir
program söyleyeceğiz: “Wps Office”. Kingsoft
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Office’in bu maharetli programını cihazınızın
market programı üzerinden (android cihazlar
için Google Play’den) aynı isimle aratarak
bulabilir ve yükleyebilirsiniz veya
http://www.wps.com adresinden de ücretsiz
olarak yükleyebilirsiniz. Bu programla açmış
olduğunuz Word dosyasını hem orijinal hem de
mobil görünümde okuyabiliyorsunuz. (Mobil
görünüm, karakterlerin büyüklüğü ile okuma
kolaylığı sağlıyor) Hem istediğiniz sayfaya
gidebiliyor, hem sayfa içinde arama yapabiliyor
ve hem de kaldığınız yerden devam
edebiliyorsunuz. Ayrıca metin içindeki dipnot
numaralarının üzerine dokunduğunuzda
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(sayfanın veya metnin sonuna gitmenize gerek
kalmadan) söz konusu dipnot metni açılıyor ve
siz de rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Programın
özellikleri burada da bitmiyor. Kitap
çalışmamızın arkasında yer alan ve en yukarıda
adresini verdiğimiz kitaplarımızın yüklü olduğu
adresten indirebileceğiniz bir “Kavramlar
Sözlüğü”müz var. Şimdi siz Word formatındaki
kitabımız ile “Kavramlar Sözlüğü”nü indirip bu
programda ayrı ayrı açabiliyor ve çok basit bir
dokunuşla birinden diğerine sekmeli geçişler
yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu programla
kitabımızı E-Kitap olarak okurken “Kavramlar
Sözlüğü”nü de kullanma imkânınız oluyor. Diğer
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taraftan 20 sayfalık bu dosyayı ihtiyaç oldukça
bakmak için kâğıt ortamında yazdırabilir ve
yanınızda bulundurabilirsiniz. Tercih sizin. Tüm
Çalışmalarımıza Ulaşabileceğiniz ve Eğitim
Programı Duyurularının Yayınlandığı İnternet
Adreslerimiz: www.kesifyolculuklari.com
www.risaleinuregitimprogrami.com Herhangi
bir konuda bize ulaşma istek ve ihtiyacınız
olursa, edizsozuer@gmail.com mail adresimize
mesaj gönderebilirsiniz. Çok renkli ve zengin bir
içeriğe sahip bu adresler üzerinden, * Hakikat
arayışında çok ciddî bir kaynak olma mahiyetini
taşıyan ve hem kendiniz için, yazılı olan
hakikatleri, sözlü ve görsel bir şekilde izleyerek
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daha iyi anlama imkânı sunan, hem de
etrafınızdaki insanları bu hakikatlerden
haberdar etmek için, elinizde kuvvetli bir
hizmet aracı olan YouTube VİDEO KANALIMIZA,
* Tüm metin ve görsel/interaktif kitaplarımızın
dosyalarına, * Seminer metinlerine, videolarına
ve Powerpoint sunumlarına ulaşabilir,
görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.
Said Nursi: Sein Leben und Werk
Perspectives on an Alternative Path within
Islam
KUR’AN’DA ZİKİR VE DUALAR
Contemporary Trends in Musicology and
Ethnomusicology
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Sözler: Risale-i Nur
Kur’an’daki 10 Peygamber ve 8 Büyük İnsan
Sahih hadislerle zikir ve dualar. Dualarımızın kabul
edilmesi için nasıl dua etmeliyiz? Zikrin fazileti nedir? Zikrin
ekli nasıl olmalı? badet olan dualarda nelere dikkat
etmeliyiz? Duayı do ru ekilde yapmayanlar bidatlere ve
hatta irke dü me tehlikesi var mı? Sadece sahih
hadislerden olu an bu kitap her müslümanın elinin altında
bulunması gereken bir eserdir. Bu eser "Sahih Sünen" Sahih
hadislerle slam serisinin bir kitabıdır. "Haberiniz olsun;
kalbler yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin olur." (Ra'd 28)
Bu kitabı elinize aldı ınızda "Piyasada namazla alakalı o
kadar çok kitap varken bu kitabı niçin alayım?" veya
" imdiye kadar namazla alakalı birkaç kitap okudum bu
Page 62/64

File Type PDF Tesbihat
kitabın farkı ne?" gibi sorular sorabilirsiniz. Bunlar gayet
haklı ve yerinde sorular. Biz önceki kitaplarımızda oldu u
gibi bu kitabımızda da Kur'an ve sünnet ölçülerine uygun
olan. Hakîm isminin bir tecellisi olarak ba tan sona ikna dili
kullanan Allah böyle emrediyor yerine emirlerindeki
hikmetleri öne çıkaran Öncekilerin tekrarı olmayan Özgün
akıcı anla ılır olan bir çalı ma ortaya koymaya çalı tık.
Namazın eklinden çok hakikatine baktık. Zahirinden çok
batınına yo unla tık. "Nasıl kılınır" sorusuna cevap veren
birçok kitap oldu u için biz bu kitapta "Namaz nasıl ya anır
be vakit namazda Allah'ın huzurunda olma uuru her vakte
nasıl ta ınır?" sorusunun cevabına yo unla tık.
Cevaplarımızı giri bölümü dâhil altı bölümde onlarca
ba lık altında sunduk. Hemen hemen her ba lık altında
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"Bana ne diyor?" sorusuna verilen cevaplar üzerinden
kitabımızın mesajlarını ki iye özel hale getirdik.
man Edenlerin Kalpleri Allah'ın Zikriyle Huzura
Kavu mu tur. Dikkat Edin, Kalpler Ancak Allah'ın Zikri
Huzura Kavu ur. Ra'd. 28
Mimar Sinan's stanbul
TÜM RESÛLLER N ORTAK MÜJDES
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