Zekatin Sirlari
Yeah, reviewing a ebook Zekatin Sirlari could ensue your close connections listings. This is just one
of the solutions for you to be successful. As understood, exploit does not suggest that you have
astonishing points.
Comprehending as competently as accord even more than further will find the money for each
success. neighboring to, the notice as competently as acuteness of this Zekatin Sirlari can be taken
as well as picked to act.

7. Millı̂ Mevlânâ Kongresi - 1994
A Samaritan Chronicle - Jeffrey M. Cohen
1981
Kalpteki Akıl - Sadık Yalsızuçanlar 2015-01-18
“Gerek düşünce-eylem bütünlüğü, gerekse
tefekkürün doğrudan gelenekten alınması ve
geleneksel irfani sözlüğün yeniden üretilmesi
zekatin-sirlari

bakımından Bediüzzaman, Guénon’un ‘okunarak
olunamayacağı’nı söylediği arif-i billahlardandır.
Arif-i billahtır çünkü, Risale-i Nur, bize, insanın
bireysel doğasının sınırlarından nasıl kurtulup
İlâhî Akl’a nasıl bağlanabileceğini anlatır.
Kâinatı niceliksel bakımdan değil, işari anlamıyla
inceler. Kozmosun ilkelerine ilişkin bizi,
doğrudan Yaratıcı’ya bağlar, tabiatı gözümüzde
saydamlaştırır, böylece her nesne veya olayda
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‘arketip’i görürüz. ... Bilimi teknolojiden ve onun
uygulanmasından ibaret gören bir dünyaya
sunulan bu tefekkür, yeni bir ‘dil’ de üretmiştir.
Heiddeger’in ‘varlığın evi’ diye nitelediği bir
dildir bu. Varlık burada soluk almaktadır.” Sadık
Yalsızuçanlar, Kalpteki Akıl çalışmasıyla Risale-i
Nur’un vurguladığı temalardan olan ‘akleden
kalp’ hakikatine dikkatlerimizi çekiyor
Hz. Peygamber'in (sav) İbadet Hayatı - H.
Esma Akış 2021-09-28
İbadetlerin tarihi süreci incelendiğinde, ilâhî tüm
dinlerde, form olarak farklılıklar olsa da genel
olarak tüm ibadetlerin ilk dinden beri var olduğu
görülmektedir. Ancak tevhid inancının
kaybolması ile birlikte ibadetlerin ruhunda ve
şeklinde değişmeler meydana gelmiştir. İlâhî
vahyin geldiği toplumda da inanç ve ibadetlerde
yozlaşma boy göstermiş, insanlar büyük ölçüde
tevhid akidesinden uzaklaşmışlardı. İşte böyle
bir toplumda yaşamını sürdüren Hz. Muhammed
(sas), risâlet öncesinde de tevhid inancından
uzaklaşmamış, atası Hz. İbrahim’in (as) dini
zekatin-sirlari

üzerine bulunduğunu vurgulamıştır. Bu inanç
üzerinde ibadetlerini tesis ede gelmiş, ilâhî
vahyin başlaması ve öğretilerin yaygınlaşması ile
birlikte ibadetlerin formunda değişiklik
görülmüştür. İslâm dininin ruhunu oluşturan
tevhid akidesi üzerinde tüm ibadetler bina
edilmiştir.
Jewish History, Jewish Religion - Israel
Shahak 1994-04-28
'Shahak subjects the whole history of Orthodoxy
... to a hilarious and scrupulous critique.' -Christopher Hitchens, The Nation
Kimya-yı Saadet - İmam-ı Gazali 2021-03-28
Bakır ve pirinci kırmızı altın yapan maddî kimya
zor ele geçtiği gibi, insanlık cevherlerini hayvanî
bulanıklardan arıtıp melekler safiyetine
eriştiren, onu altın gibi paslanmaz ve devamlı
yapan mücahede kimyası da zor elde edilir. Bu
kitaptan maksat, hakikat ilâcının ecza ve
bileşimini okuyucularına kolaylıkla açıklamaktır.
Bu sebeble bu kitaba "Kimya-yı Saadet" adını
verdik. Bağışlayan Allah'tan niyaz ederim ki, onu
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adına uygun ve kimya gibi hizmete lâyık eylesin.
Bilhâssa bu kimya diğer kimyalardan üstündür.
Hattâ kimya adı buna hakikat, diğerlerine
mecazdır. Çünkü diğer kimyaların değer ve
itabarı, bakır ve pirinci paslanmaktan koruyup
onlara geçici bir miktar safiyet vermektir. Bu
kimya ise, bizzat büyük nimetlerin ve ebedî
hayatın sebebidir. Zira hayvanî sıfatları insanî
sıfatlara, nefsanî halleri rûhbaniyete tebdil eden
bu kimyadır ve yine ebedî mutluluğun rabıtası,
sonsuz saadetin vasıtası bu kimyadır.
Rumi - Past and Present, East and West Franklin D. Lewis 2014-10-01
The definitive study of the world's bestselling
poet Drawing on a vast array of sources, from
writings of the poet himself to the latest
scholarly literature, this new anniversary edition
of the award-winning work examines the
background, the legacy, and the continuing
significance of Jalâl al-Din Rumi, today’s
bestselling poet in the United States. With new
translations of over fifty of Rumi’s poems and
zekatin-sirlari

including never before seen prose, this landmark
study celebrates the astounding appeal of Rumi,
still as strong as ever, 800 years after his birth.
KİTABU'L ASFÂR - Muhyiddin ibni Arabi
2022-08-19
Zamandan ve mekândan münezzehtir; Samed’dir
Allah. Benzemez yarattıklarına. Geçici değil
ebedî ve bâkîdir. Belirli bir mekâna
sığdırılamayan ve belli bir zamana
hapsedilemeyendir. Zat-ı İlâhî meçhuldür,
doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ehadiyyet sırrında
Vahdaniyetin çok yüzü, nuru, tecellisi, isimleri,
sıfatları ve aksiyonlarıdır. Kadir gecesinde
indirilen Kur’an, Allah’ın arşından indirdiği
hediyesidir. Kevn u mekândan münezzeh olan
aşktır. Kutsanmış gecede gelen hediyeye Kitab’ül
Asfar’ın yaşanmış tecrübelerini sık sık
gözlemleyeceksiniz. Miraç yolculuğunu her kul
yapabilir. Bu eser, miraca çıkmak isteyenlere
rehberlik etmesi niyeti ve gayesi ile güzel bir
bakış açısıyla tercüme ve te’vil edildi. Kusur oldu
ise bu tercümanlara aittir. Tesadüf yoktur,
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tevafuk vardır. Ruhların buluşması Kâlû Belâ’dan
beri yaşanır. Ruhunuzu bulup, ruhunuzun
heykelini dikebilmeniz ümidiyle. Dua ve selam ile
efendim. Yolculuğa çıkıyoruz. Bu sonsuz hakikat
yolculuğu ezelden ebede uzanır. Nice ruhani
tecrübeler ve arketipsel kahramanlar sizleri
bekliyor. Allah utandırmasın. Allah razı olursa,
başkalarının rızası önemsizdir. Vira Bismillah.
Messenger Of God: Muhammad - M.
Fethullah Gülen 2009-04-01
A compilation of Fethullah Gulen's sermons on
the life of the prophet, the book offers us a
deeper understanding of God's Messenger
through looking into his exemplary life from
different aspects.
Classical Mathematics from Al-Khwarizmi to
Descartes - Roshdi Rashed 2014-08-21
This book follows the development of classical
mathematics and the relation between work
done in the Arab and Islamic worlds and that
undertaken by the likes of Descartes and
Fermat. ‘Early modern,’ mathematics is a term
zekatin-sirlari

widely used to refer to the mathematics which
developed in the West during the sixteenth and
seventeenth century. For many historians and
philosophers this is the watershed which marks
a radical departure from ‘classical mathematics,’
to more modern mathematics; heralding the
arrival of algebra, geometrical algebra, and the
mathematics of the continuous. In this book,
Roshdi Rashed demonstrates that ‘early
modern,’ mathematics is actually far more
composite than previously assumed, with each
branch having different traceable origins which
span the millennium. Going back to the
beginning of these parts, the aim of this book is
to identify the concepts and practices of key
figures in their development, thereby presenting
a fuller reality of these mathematics. This book
will be of interest to students and scholars
specialising in Islamic science and mathematics,
as well as to those with an interest in the more
general history of science and mathematics and
the transmission of ideas and culture.

4/14

Downloaded from
omahafoodtruckassociation.org on by
guest

Zekat Politikası - Melih Turan 2018-01-13
Elinizdeki eser zekât konusuyla ilgilenenler için
hemen hemen bütün kaynakları değerlendiren
bir özelliğe sahiptir. Kitapta genel bilgiler
yanında “Günümüzdeki Zekât Uygulamaları”,
“Türkiye'de Zekât Potansiyelinin Yeniden
Tespiti”, “Zekât Potansiyelinin Türkiye'nin
Merkezi Bütçe ve Vergi Gelirleri ile
Karşılaştırılması” konularında yeni bilgiler yer
almaktadır. "Kur'an-ı Kerim'de Geçen Zekât
Ayetleri ve Mealleri" bölümü ise temel
referansları göstermektedir. Melih Turan'ın bu
telifi özellikle Ek'te verdiği bilgilerle orijinal bir
eser olma niteliği kazanmaktadır. Araştırmaya
dayanan yeni çalışmalar beklediğimiz Melih
Turan'ın bu kitabı İslam İktisadı ile ilgilenenler
için bir el kitabı olma özelliği taşımaktadır.
Kendisini bu güzel emeği için tebrik eder,
araştırmalarının devam edeceğine dair olan
inancımızı tekrarlarız. Prof. Dr. Ahmet
Tabakoğlu
Osmanli tarih deyimleri ve terimleri sözlüǧü
zekatin-sirlari

- Mehmed Zeki Pakalın 1971
Keşfü'z-zunûn an esâmi'l-kütübi ve'l-fünün Kâtip Çelebi 2007
Ruhu'l Beyan Cilt:21 - İsmail Hakkı Bursevi
RÛHU'L-BEYÂN TEFSÎRİ'L-KURÂN; YÜCE
KİTABIN ÖZÜNÜ ANLAMAK VE GEREĞİNİ
YAŞAMAK İÇİN İLMEK İLMEK DOKUNMUŞ
MÜSTESNA BİR TEFSİR.. İSMAİL HAKKI
BURSEVÎ HAZRETLERİ BU ESERİ, BURSA ULU
CAMİİ KÜRSÜSÜNDE VERDİĞİ VAAZLARLA
OLUŞTURDU... Kİ ONDA RİVAYET VE DİRAYET
METODLARİ; GÖNÜL SULTANLARININ
RUHLARA HAYAT BAHŞEDEN
İŞARÎ/TASAVVUFÎ YORUMLARI VAR. VE BU
ÖZELLİĞİYLE TEFSİRLER ARASINDA
TEMAYÜZ EDİYOR. GÖNÜLLLER MİMARI
İSMAİL HAKKI BURSEVÎ'NİN BU KIYMETLİ
ESERİ; 23 YIL GİBİ BİR ZAMANDA VÜCÛDA
GELDİ. ÂYET-İ KERÎMELER ÂYETLERLE VE
HADÎS-İ ŞERİFLERLE AÇIKLANDI. ALLAH
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DOSTLARININ İBRETLİ MENÂKIBIYLA VE
ŞİİRLERLE SÜSLENDİ... ERKAM YAYINLARI,
HAZRETİN ARAPÇA OLARAK KALEME ALDIĞI
M. Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ TASAVVUF
KÜRSÜSÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. H.
KAMİL YILMAZ BAŞKANLIĞINDA KURULAN
BİR KOMİSYONA BU MÜSTESNA TEFSİRİ
TERCÜME ETTİRDİ. RUHLARA GIDA,
GÖNÜLLERE ŞİFA OLACAĞINI ÜMİT ETTİĞİ
RÛHU'L-BEYÂN'I ANLAŞILIR BİR TÜRKÇE İLE
DİLİMİZE KAZANDIRDI. HADİS-İ ŞERİFLERİN
TAHRİÇLERİ YAPILDI. FARSÇA ŞİİRLER
TERCÜME EDİLDİ. KONU BİRLİĞİ OLAN
ÂYETLERE BAŞLIKLAR VERİLDİ. ÜSLÛBUNUN
SADELİĞİ VE MİZAMPAJININ RAHATLIĞIYLA
SEVECEĞİNİZ BİR ESER MEYDANA GELDİ...
TEKNİK AYRINTILARA GİRMEKTEN
SAKINILDI... VE BÖYLECE RÛHU'L-BEYÂN
GÜNÜMÜZ İNSANININ İDRAKİNE YENİDEN
DOĞDU. HER SEVİYEDEN İNSANIMIZIN
KOYALCA OKUYUP ANLAYABİLECEĞİ BU
KIYMETLİ TEFSİRİ, İSTİFÂDELERİNİZE
zekatin-sirlari

SUNMAKLA BAHTİYARIZ.
İmam Gazali Külliyatı - 18 - İmam-ı Gazali
Ey İman Edenler - Cafer Durmuş 2020-05-31
Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ki; "Allah
Teâlâinın ey imân edenler hitabını duyunca ona
bütün dikkatinle kulak ver. Çünkü onun içinde ya
yapman gereken bir emir ya da kaçınman
gereken bir nehiy vardır: Şunu samimiyetle ifade
etmek isteriz ki, Allah dostlarının bu ve benzeri
hatırlatmalarını dikkate alarak yola çıktık.
Burada ele aldığımız ayetlerin etraflıca okunarak
anlaşılması niyetiyle işe başladık.
"İnnemeilmü'minüne" lafzı ile başlayan ayetlerle
"Yâ eyyühe'llezine âmenü" hitabıyla başlayan
mübarek ayetleri açıklamalarından derli toplu
kolayca anlaşılır bir metin olmasına özen
gösterdik. Ve bu çalışmada, mü'min şahsiyeti
dokuyan erdemlerle Müslüman toplumu ayakta
tutan değerlerin özetini bir kapak altında
toplamaya gayret ettik. Burada ele aldığımız
ayetlerin izahını, tefsirlerde getirilen
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açıklamalarla, bunlara dayanak teşkil eden
hadis-i şeriflerin rehberliğinde yapmaya çalıştık.
Ve her makalenin sonunda, konu çerçevesinde
söylenebilecek olanları maddeler halinde hülasa
etmeye gayret ettik. Birbirine yakın ve birbirinin
tamamlayıcısı olan konu başlıklarını bölümler
halinde bir araya getirip tanzim ettik. Böylece Ey
İman Edenler isimli kitap on bir bölüm başlığı
altında teşekkül etmiş oldu.
Osmanlılarda yüksek din eğitimi - Hüseyin
Atay 1983
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi 1988
Klasik dönem Osmanlı medrese sistemi Hasan Akgündüz 1997
Educational system; Turkey; history and
criticism; 19th century.
İslâmda zekât müessesesi : zekâtın önemi,
nisabı, verileceği yerler, devlete verilmesi,
tamamlayıcı bilgiler - Yunus Vehbi Yavus 1972
zekatin-sirlari

The Alchemy of Happiness - Ghazzālī 1910
İslâm'da emir ve yasakların hikmeti Süleyman Uludağ 1988
Keşkül Dergisi 42. Sayı - 2017-06-30
"DEVLETİMİZ ADL İLE TÂ KIYAMET PÂYİDAR
OLSUN" KEŞKÜL DERGİSİ'NİN 42. SAYISI:
'DEVLET' Kadîm medeniyetimizde devlete itaat
etmek, Allah'a itaat etmek gibidir. Âlemin
merkezindeki sultân, yeryüzünde Allah'ın
gölgesidir. Mensubu bulunduğu milletin
mücessem hali olan sultân, Allah Teâlâ'nın
emirlerini uygular. Ve din, devlet ve millet
üçlüsü birbirinin tamamlayıcısıdır. Ecdâdımız
için ideal devlet adamı Fahr-i Kâinât Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem ve onun râşid
halîfeleridir. Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz'in bir
devlet başkanı olarak uygulama ve amelleri bu
husustaki sünnetleri oluşturur ve her
Müslümanın devletle olan münâsebetini belirler.
İbn Haldun; "Devlet sünneti yaşatır ve sünnetle
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yaşar." der. Mesele adâleti kâim kılmaktır, bu
sebeple siyaset düşüncemiz adâlet fikri üzerinde
yükselmiş, siyâsetnâmeler bu minval üzere
kaleme alınmıştır. "Hükümdar ceseddir, onun
ruhu adl'dir. Her ne vakit adl olmazsa mülk
harab olur." diyen İbnü'l-Arabî Hazretleri gibi
pek çok sûfî, ideal devlet tasavvurunu ortaya
koyan eserler kaleme almışlardır. Tasavvufu
dışarıda bırakan bir anlayışla ceddimizin devlet
geleneğini ve siyaset düşüncesini anlamak
mümkün değildir zira kurucu güç tasavvuftur.
Sûfîlerin devletle münasebetleri ise bir padişah
şeyh ilişkisinden ibaret olmadığı gibi, menfaat
devşirmek niyetli bir ilişki hiç değildir. Devlet
adamlarına yakınlığı sebebiyle eleştirilerin
hedefi olan Halvetî ricalinden Nûreddînzâde
Muslihuddîn Hazretleri'ne yine Halvetî
ricâlinden Seyyid Seyfullah Hazretleri'nin
söylediği şu sözler bunun en açık delilidir:
"Nasihatlarınızla bu denlü vüzerâ ve ümerâ
gönüllerini ıslah ediyor ve onlara Cenâb-ı Hakk'a
varan yolu gösteriyorsunuz, bu dahi ibadettir.”
zekatin-sirlari

Keşkül dergisi, 42. sayısında ecdâdımızın devlet
tasavvurunu, siyaset düşüncesini, tasavvufun bu
tasavvur ve düşüncenin oluşumundaki etkisini ve
devlet tekke münasebetlerini işlerken
gelenekten bağımsız bir İslâmî devlet anlayışının
derde çare olamayacağını da gözler önüne
seriyor. "Bu çağda İslâmî devlet mümkün
müdür?", "İyi bir devlet adamı nasıl olur?",
"Siyasetçi nasıl olur?" sorularına cevaplar
aranırken, tarih boyunca tasavvufî hareketmiş
gibi algılanan siyâsî hareketler de dikkat
nazarlara veriliyor. Keşkül'ün 42. sayısının
yazarları ve konu başlıklarından bazıları ise
şöyle: Prof. Dr. Recep Şentürk, "Devlet nedir?
Piramit mi dâire mi?"; Doç. Dr. Fatih M. Şeker;
"Osmanlı siyaset düşüncesinin kaynakları"; Yrd.
Doç. Dr. Özkan Öztürk; "Vahdet nazarından
siyaset ve sultân", Kemal Sâil, "Şehîd bir
'şeyhülislâm'ın portresi: Seyyid Feyzullah
Efendi"; Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Şevketli ve
izzetli bir devletin iki müessisi: Şeyh Edebalı ve
mürîdi Osman Gâzi"...
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The Beginning of Guidance - Ghazzālī 2005
Minhacü'l - Kasıdin ve Müfidü's-Sadıkin-1 İbnü'l-Cevzi
İslam âlemi ve ulemasında öne çıkan isimlerden
olan ve yüz yıllardır kitapları başucu eseri olarak
görülmüş İbnü'l-Cevzî'nin en çok bilinen
eserlerinden Minhâcü'l-Kâsıdîn, Fatih Mehmet
Albayrak tarafından Türkçe'ye çevrildi. Kitapta
örnek mümin portresinin ve Müslüman
karakterinin incelikleri, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i
şeriflerin ışığında zenginleştirici bir bakış
açısıyla ele alınıyor. Ahlâktan itikada, edepten
ibadetlere kadar onlarca ana başlık ve yüzlerce
konu, İbnü'l-Cevzî'nin içerikteki bütünlüğe
hâkim kavrayışı ve sahih bir silsilenin yol
göstericiliğiyle anlatılıyor. Günümüzden geriye
doğru İslam dünyasının en çok okunmuş
kitapları arasında yer alan Minhâc, içeriğindeki
şifalı formüllerle bugün de Müslüman fertleri ve
toplumunun manevî hastalıklarına çare görevi
görüyor.
zekatin-sirlari

Zekat - İmam-ı Gazali
Allah, zekât ibadetini İslam’ın temel şartlarından
biri kılmıştır. Zekâtı hemen namazın arkasından
zikretmek suretiyle, önemini belirtmiştir. Ki
namaz, farz kılınan ibadetlerin en üstünüdür.
Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Namazı
dosdoğru kılın, zekâtı verin.” (Bakara 2/110)
Zekât vermede kusurlu davrananlar ve vermek
istemeyenlere ilişkin olarak çok ağır tehditler ve
cezalar bulunmaktadır. Nitekim Yüce Allah
bununla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Altın
ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda
harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici
bir azabı müjdele.”(Tevbe 9/34) İşte bu açıdan
zekât üzerinde durulması gereken dinin asıl ve
önemli konularından/farzlarından biridir.
Dolayısıyla bu kadar önemli olan bu ibadetin
sırlarını ve hikmetlerini ortaya koymak, bununla
ilgili açık ve gizli şartlarını sergilemek, zekâtın
görünen ve görünmeyen/bâtınî manalarını izah
etmek gerekecektir. Bu kitabımızda, zekâtın hem
veren ve hem alan açısından durumunu kısaca
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özetlemek suretiyle konuyu ortaya koymaya
çalışacağız.
Ibn Rushd's Metaphysics - Averroës 1986
İhyâu Ulûmid'd-Dîn Cilt:1 - İmam Gazali
RÛHU'L-BEYÂN TEFSÎRİ'L-KURÂN; YÜCE
KİTABIN ÖZÜNÜ ANLAMAK VE GEREĞİNİ
YAŞAMAK İÇİN İLMEK İLMEK DOKUNMUŞ
MÜSTESNA BİR TEFSİR.. İSMAİL HAKKI
BURSEVÎ HAZRETLERİ BU ESERİ, BURSA ULU
CAMİİ KÜRSÜSÜNDE VERDİĞİ VAAZLARLA
OLUŞTURDU... Kİ ONDA RİVAYET VE DİRAYET
METODLARİ; GÖNÜL SULTANLARININ
RUHLARA HAYAT BAHŞEDEN
İŞARÎ/TASAVVUFÎ YORUMLARI VAR. VE BU
ÖZELLİĞİYLE TEFSİRLER ARASINDA
TEMAYÜZ EDİYOR. GÖNÜLLLER MİMARI
İSMAİL HAKKI BURSEVÎ'NİN BU KIYMETLİ
ESERİ; 23 YIL GİBİ BİR ZAMANDA VÜCÛDA
GELDİ. ÂYET-İ KERÎMELER ÂYETLERLE VE
HADÎS-İ ŞERİFLERLE AÇIKLANDI. ALLAH
DOSTLARININ İBRETLİ MENÂKIBIYLA VE
zekatin-sirlari

ŞİİRLERLE SÜSLENDİ... ERKAM YAYINLARI,
HAZRETİN ARAPÇA OLARAK KALEME ALDIĞI
M. Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ TASAVVUF
KÜRSÜSÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. H.
KAMİL YILMAZ BAŞKANLIĞINDA KURULAN
BİR KOMİSYONA BU MÜSTESNA TEFSİRİ
TERCÜME ETTİRDİ. RUHLARA GIDA,
GÖNÜLLERE ŞİFA OLACAĞINI ÜMİT ETTİĞİ
RÛHU'L-BEYÂN'I ANLAŞILIR BİR TÜRKÇE İLE
DİLİMİZE KAZANDIRDI. HADİS-İ ŞERİFLERİN
TAHRİÇLERİ YAPILDI. FARSÇA ŞİİRLER
TERCÜME EDİLDİ. KONU BİRLİĞİ OLAN
ÂYETLERE BAŞLIKLAR VERİLDİ. ÜSLÛBUNUN
SADELİĞİ VE MİZAMPAJININ RAHATLIĞIYLA
SEVECEĞİNİZ BİR ESER MEYDANA GELDİ...
TEKNİK AYRINTILARA GİRMEKTEN
SAKINILDI... VE BÖYLECE RÛHU'L-BEYÂN
GÜNÜMÜZ İNSANININ İDRAKİNE YENİDEN
DOĞDU. HER SEVİYEDEN İNSANIMIZIN
KOYALCA OKUYUP ANLAYABİLECEĞİ BU
KIYMETLİ TEFSİRİ, İSTİFÂDELERİNİZE
SUNMAKLA BAHTİYARIZ.
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İslâm İlimleri Enstitüsü dergisi - Ankara
Üniversitesi. İslâm İlimleri Enstitüsü 1980
Namazın Önemi ve Sırları - İmam Gazali
Namaz kılmak Islâm'ın beş temel esasından
ikincisi ve ibadetlerin en önemli-sidir. Günde beş
vakit olarak kılınması mükellef olan her
Müslümana farzdır. Resülüllah (s.a.v.) şöyle
buyurdu: "Kıyamet gününde kulun bütün
amellerinden önce namazlarına bakılır. Eğer
namazı tam olarak görülürse hem namazı ve
hem de (namazı hürme-tine) bütün amelleri
kabul olunur. Eğer namazı eksik görülürse
namazı reddolunduğu gibi diğer amelleri de
reddolunur." (Muvatta, 1, 173) Imam Gazali
Hazretleri mukaddimesinde kitabın
muhtevasından şöyle bah-sediyor: Biz bu kitapta
ahiret yolcusu için, namazın zâhiri (fıkhi)
rükünlarından (farz, vacip ve sünnetlerinden) ve
bâtıni (gizli) sırlarından kısaca bahsedece-ğiz.
(Bunu yaparken de) fıkıh kitaplarında anlatılması
adet olmayan niyet, ihlas ve huşunun açık, ince
zekatin-sirlari

ve gizli manalarını da açığa çıkaracağız. Kitap
yedi bölüme ayrılmıştır: Birinci Bölüm: Namazın
faziletleri. Ikinci Bölüm: Namazın zahiri
amellerinin faziletleri. Üçüncü Bölüm: Namazın
bâtıni amellerinin faziletleri. Dördüncü Bölüm:
İmamet ve iktida. Beşinci Bölüm: Cuma namazı
ve adabı. Altıncı Bölüm: Ahiret yolcusunun
namazla ilgili bilmesi gereken çok önemli
meseleler. Yedinci Bölüm: Nafile namazlar ve
diğer ibadetler.
From History to Theology - Ahmet Yaşar Ocak
2005
Shāh Walī Allāh of Delhi's Hujjat Allāh Al-bāligha
- Walī Allāh al-Dihlawī 1996
This important and comprehensive work of 18thcentury Islamic religious thought written in
Arabic by a pre-eminent South Asian scholar
provides an extensive and detailed picture of
Muslim theology and interpretive strategies on
the eve of the modern period.
İhyâu Ulûmid'd-Dîn Cilt:2 - İmam Gazali
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✔ İmâm-ı Gazâlî’nin mühteşem eseri İhyâu
Ulûmi’d-Dîn iki yıllık bir çalışmanın neticesinde
yeniden yayına hazırlandı.✔ Uzun başlıklar
sadeleştirildi.✔ Kelimeler günümüz diline
uyarlandı.✔ Arapça metinler gözden geçirildi.✔
Kaynaklar tespit edilmeye çalışıldı.✔ Gözü
yormayan ayvori kağıt kullanıldı.✔ 8 Sempatik
Cilt olarak basıldı , Ebat 11 cm x 15 cm İmam
Gazâlî,İhyâ’da, bir Müslüman’ın mutlaka bilmesi
gereken hususları; “ibadetler”,“âdetler”, “helak
ediciler” ve“kurtarıcılar” ana başlıkları altında
toplayarak derinlemesine incelemiştir. Gazâlî,
ele aldığı konuları kuru bilgi yığını şeklinde
anlatmamış, ilmin irfân ile meczedilmesi
lüzumuna her vesileyle işaret etmiştir. O, namazı
ve orucu, zekâtı ve haccı anlatırken esrârına
işaret etmiş; alış-veriş, evlilik ve yolculuk gibi
insânî muâmelelerin âdâbına riâyeti fevkalâde
önemsemiştir.
Bektaşilik tarihi - Kemal Samancığil 1945
Minhacü'l - Kasıdin ve Müfidü's-Sadıkin-2 zekatin-sirlari

İbnü'l-Cevzi
İslam âlemi ve ulemasında öne çıkan isimlerden
olan ve yüz yıllardır kitapları başucu eseri olarak
görülmüş İbnü'l-Cevzî'nin en çok bilinen
eserlerinden Minhâcü'l-Kâsıdîn, Fatih Mehmet
Albayrak tarafından Türkçe'ye çevrildi. Kitapta
örnek mümin portresinin ve Müslüman
karakterinin incelikleri, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i
şeriflerin ışığında zenginleştirici bir bakış
açısıyla ele alınıyor. Ahlâktan itikada, edepten
ibadetlere kadar onlarca ana başlık ve yüzlerce
konu, İbnü'l-Cevzî'nin içerikteki bütünlüğe
hâkim kavrayışı ve sahih bir silsilenin yol
göstericiliğiyle anlatılıyor. Günümüzden geriye
doğru İslam dünyasının en çok okunmuş
kitapları arasında yer alan Minhâc, içeriğindeki
şifalı formüllerle bugün de Müslüman fertleri ve
toplumunun manevî hastalıklarına çare görevi
görüyor.
Cemâl-i Halvetî’nin Tasavvufî Mesnevîleri
(İnceleme-Metin-Dizin) - Leyla Alptekin
Sarıoğlu 2021-09-24
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XV. asrın İbnü’l-Arabî’si olarak şöhret bulan
Cemâl-i Halvetî, klasik manada bir sufi değil fikir
üretecek seviyede bir âlim ve düşünür,
tasavvufta kutubluk makamına ulaşmış bir
mürşid-i kâmildir. Cemâl-i Halvetî, devletin
merkezi olan İstanbul’da Türk-İslâm kültürünün
yayılmasına yaptığı büyük hizmetler ile şehrin
kültür mimarları arasında yer almıştır. Fikirleri,
siyasî kimliği ve yetiştirdiği halifeler ile tarikatını
en üst mertebelere taşıyarak Halvetiyye’nin XV.
asırdaki en önemli temsilcisi olan Cemâl-i
Halvetî, tüm bunların yanı sıra velut bir yazar
olarak verdiği eserler ile Türk tasavvuf
edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Cemâl-i
Halvetî, otuzu aşkın eser kaleme almıştır. Onun
Cevâhirü’l-kulûb, Beyân-ı Çeng-nâme, Risâle-i
Teşrîhiyye, Risâle-i Fakriyye ve Risâle-i Sûfîyye
adını taşıyan tasavvufî mesnevîleri, dil
bakımından son derece sade olmakla beraber
mahallî kelime ve deyimlerin yanı sıra tasavvufî
kelime, terim, rumuz, özdeyiş, ayet ve hadisler
bakımından zenginlik arz etmektedirler.
zekatin-sirlari

Mesnevîlerin bir diğer belirgin özelliği de
tahkiye yönteminin baskın bir şekilde
kullanılmasıdır. Doğrudan doğruya bir sanat
davası gütmeyen ve şairlik iddiasında
bulunmayan Cemâl-i Halvetî, mesnevîlerinde,
bazı tasavvufî kavramlara açıklık getirmek
yoluyla sâliklere yol göstermeyi, halka temel dinî
ve tasavvufî kavramları öğretmeyi hedeflemiştir.
Dinî ve tasavvufî kavramları estetik bir gaye için
değil, hayat tarzı olarak benimsediği inançlar
açısından kullanan Cemâl-i Halvetî, mutasavvıf
kimliği, şair kimliğinin önüne geçmiş, ancak
lirizm ve söyleyiş bakımından devrinin ilerisinde
şiirler de söyleyebilmiş bir şahsiyettir.
Tefsiru’l Kur’an Usulu’l Beyan (Renkli Kelime
Mealli) - Celalettin ÇEKİÇ 2022-07-28
On Disciplining the Soul - Abū-Ḥāmid
Muḥammad Ibn-Muḥammad al- Ġazzālī 1995
The spiritual life in Islam begins with riyadat alnafs, the inner warfare against the ego.
Distracted and polluted by worldliness, the lower
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self has a tendency to drag the human creature
down into arrogance and vice. Only by a
powerful effort of will can the sincere
worshipper achieve the purity of soul which
enables him to attain God's proximity. This
translation of two chapters from The Revival of
the Religious Sciences (Ihya' 'Ulum al-Din)
details the sophisticated spiritual techniques
adopted by classical Islam. In the first step, On
Disciplining the Soul, which cites copious
anecdotes from the Islamic scriptures and
biographies of the saints, Ghazali explains how
to acquire good character traits, and goes on to
describe how the sickness of the heart may be
cured. In the second part, Breaking the Two
Desires, he focusses on the question of gluttony
and sexual desire, concluding, in the words of
the Prophet, that 'the best of all matters is the

zekatin-sirlari

middle way'. The translator has added an
introduction and notes which explore Ghazali's
ability to make use of Greek as well as Islamic
ethics. The work will prove of special interest to
those interested in Sufi mysticism, comparative
ethics, and the question of sexuality in Islam.
Zekat - Sirlari - imam Gazzali 2014-01-01
İHYA-I ULUMİDDİN - Ghazali 2018-01-05
İhyâ dört bölümden ibarettir: 1. İbâdât 2. Âdât 3.
Mühlikât 4. Münciyât Her bölümde on kitap
bulunmaktadır ve İhyanın tamamı kırk kitaptan
teşekkül etmiştir. Şâı ânî el-Münen adlı eserinde
Ebû Hasen Şâzelî'den şöyle rivayet eder: 'İhyâ
insana ilim, ruh gıdası ve nur verir', Subkî de
şöyle der: 'Müslümanların itina ile okuyacağı ve
halk tabakasının hidâyeti için yayabileceği bir
eser varsa o da İhyadır'.
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