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Kitap okumadan önceki Dua 

Dini bir kitap veya ders okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyun. İnşallah, , okuduğunuz her şey aklınızda 

kalacak. Dua şöyledir: 

 

Tercümesi: 

Ya Allah  bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize 

rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

 

 

Not: Dua´dan önce ve sonra selavat getirin. 
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Davet-i-Islam’ın Tanıtımı 

Şeytan her ne kadar sizi tembelliğe iterse de şu (yaklaşık 52 

sayfalık) kitapçığı birinci sayfadan son sayfasına kadar mutlaka 

okuyunuz.  kalbinizde medeni (Medineli) bir 

inkılâbın cereyan ettiğini hissedeceksiniz. 

SalatüselamınYararları 

Hz. Peygamber  buyuruyor ki Hz. Cebrail     

 bana söyledi ki Allah  buyuruyor: Ey Muhammed 

 sen istemezmisin ki senin Ümmetinden biri 

sana bir kez salatüselam okusun ve ben de ona on kez rahmet 

indireyim ve Ümmetinden her kimse sana bir kez selam 
gönderirse ben de ona on kez selam göndereyim. 

 

Davet-i-İslam’ın Gereği 

Allah  Kuran-i Kerim’in 4.Cüz, Al-i İmran suresinin 104. 

Ayetinde buyuruyor ki: 
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Meali (Kanzul İman’ dan): Ve sizden öyle bir grup olması 

gerekir ki iyiliğe çağırsın, iyi şeyleri emretsin ve kötülükten 

menetsin ve bunlar muratlarına erenlerdir. 

 
 

Bu ayeti kerimenin tefsirini yaparken Müftü Ahmed Yar       

 Han Tefsiri Naimiyenin 4. cildinin 72. sayfasında 

buyuruyor ki: Ey Muslümanlar! Siz hepiniz arasında öyle bir 

cemaat olmalıdır, veya siz öyle bir cemaat olunuz yada öyle bir 

cemaat olup yaşayın ki tüm bozuk insanları iyiliğe çağırınız, 

kafirleri imana, fasıkları takvaya, gafilleri uyanışa, cahilleri ilim ve 

irfana, kuru mizaçlıları lezzeti aşka, uyuyanları uyanışa ve iyi 

şeylere, iyi inanışlara ve iyi emellere sözlü, yazılı, emellerinizle, 

kuvvetinizle, yumuşaklığınızla (ve hakim mahkumu) çağırınız ve 

kötü inanış, iş, niyet ve düşüncelerden dil, kalp, kalem ve 

kılıcınızla (kendi gücünüze göre) durdurun. 
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Küçük Büyük Herkes Mübelliğdir 

Müftü  Hazretleri buyuruyor`ki bütün müslümanlar 

mübelliğdirler, insanları iyiliğe çağırmak ve kötülüklerden 

menetmek herkese farz`dır. Demek ki herkes bildiği herşeyi diğer 

İslam kardeşlerine ulaştırmalı. Müftü Ahmed Yar  

Han Hazretleri yazıyor Hz. Peygamber  şöyle 

buyurmuştur: 

‘bir ayet bile olsa,  onu benden 

başkalarına ulaştırın.’ 

  

Davet-i İslam’ın Başlangıcı 

Sevgili İslam Kardeşleri! Allah  Ümmeti Muhammed’e    

 her zaman iyiliği 

emreden ve kötülüklerden meneden şahsiyetler göndermiştir 

ki onlar sadece kendileri bu işi yapmakla kalmayıp diğer 

muslümanların düşüncelerinin de kendi ve diğer insanların 

ıslahı için kullanılmasına vesile olmuşlardır. İşte böyle 

şahsiyetlerden birisi de Tarikat Şeyhi, Emiri Ehli Sünnet Ebu 

Bilal Muhammed İlyas Attar Kadiri, Rizvi, Ziyai 

Hazretleridir. Kendileri Eylül 1981’de Babul Medine Karaçi’de 

Tebliği Kuran ve Sünnetin bu küresel gayri siyasi hareketi Daveti 

İslam’ın Medeni (Medineli) işini birkaç arkadaşıyla birlikte 

başlatmıştır. Kendileri Allah  korkusu, 
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Peygamber sevgisi, Kuran ve Sünnete uymanın şevki, ihyai 

Sünnet, zühd ve takva, af ve tolerans, sabır ve şükür, acz ve 

inkisar, sadelik, ihlas, hüsnü ahlak, dünyaya rağbetsizlik, imanın 

muhafazasının düşüncesi, dini ilmin yaygınlaşması, hayır dilemesi 

gibi sıfatlarıyla tıpkı seleflerimizin bir yadigârıdır. 

Kendileri  bu hareket ‘Daveti İslam’ yoluyla 

yüzbinlerce Muslümanın ve özellikle genç kardeşlerimizin (erkek 

ve kadın) kalbinde Medeni (Medineli) bir devrim yaşatmıştır. 

Birçok yollarını şaşırmış genç tövbe edip doğru yola gelmişlerdir. 

Namaz kılmayanlar namaz kılmakla kalmamış namaz kıldıran 

(yani imam) olmuşlardır. Ebeveynlerine saygısızca davrananlar 

saygılı oldular. Kafirlere İslam’ın nuru nasip oldu. Avrupa’nin 

renkli hayatını düşleyenler kâbe ve ravzayı ( ) 

ziyaret edebilmek için çırpınmaya başlamışlar. Dünyanın yersiz 

gamlarıyla eriyip gidenler fikri ahiret gibi Medeni (Medineli) 

bir düşünceye sahip oldular. Fuhuş dergi ve manasız magazin 

okuyanlar Ehli Sünnet Alimlerinin  kitapçıkları ve 

diğer dini kitapları okumayı başlamışlar. Sefa için seyahat edenler 

Medeni (Medineli) kafilelerle Aşıkânı Resul ile birlikte Allah 

yolunda yolculuk yapanlardan olmuşlar ve sadece dünya malını 

toplamayı hayatlarının gayesi yapanlar şu Medeni (Medineli) 

amaç edinmişler ki ‘ben kendimi ve bütün dünya insanlarını ıslah 

etmeye çalışacağım’. ( ) 
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Daveti İslam 176 Ülkede 

Allah’ın  rahmetleri, Hz. Muhammed Mustafa’nın inayetleri, 

Sahabelerin  bereketleri, Evliyaların  

nispetleri, Ehli Sünnet Ulema ve Şeyhlerin  Şafakatları 

ve Emiri Ehli Sünnet’in  gece gündüz sarfettiği 

çabaların neticesinde Babul Medine Karaçi’den başlayan 
Medeni (Medineli) hareket Daveti İslam’ın Medeni (Medineli) 

mesajı hemen Babul İslam (Sind), Pencap, Hayber Pahtunha, 

Keşmir, Beluçistan ve sonra yurt dışında Hindistan, Bengaldeş, 
Arap Emirlikleri, Sri Lanka, İngiltere, Avustralya, Kore, Güney 

Afrika ve hatta bu yazıyazılana kadar dünyanın yaklaşık 176 

ülkesine ulaşmıştır ve ileriye doğru yolculuk devam etmektedir. 

! Bugün (yani 1433H) Daveti İslam 63’ten fazla 

şubesinde Sünnetlerin hizmetindedir. Dünya çapında binlerce 
yerde Sünnet dolusu toplantılar yapılmaktadır ve Sünnet 

terbiyesinin Medeni (Medineli) kafilelerde yolculuk yapan sayısız 

mübelliğler bu kutsal şevkle Ümmetin ıslahı için meşguldurlar 
ki ‘ben kendimi ve bütün dünya insanlarını ıslah etmeye 

çalışacağım’.  

Şiirin tercümesi: 
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Not: Daha fazla bilgi için Emir-I Ehli Sünnet’in 

Teârûfu (Mekteb el Medine yayını) isimli kitabı okuyunuz. 

Gayri Müslimlere Tebliğ 

Şeyhi Tarikat Emiri Ehli Sünnet  kendi 

çabalarıyla binlerce İslam kardeşini terbiye etmiştir ve onlara 

‘ben kendimive bütün dünya insanlarını ıslah etmeye 
çalışacağım’ şevki aşılamıştır. Bu İslam kardeşleri diğer İslam 

kardeşlerine kişisel çaba harcamışlardır ve böylece iyiliğe olan 

davetin bu silsilesi büyümeye devam etmektedir.Yüzbinlerce 
amelsiz muslümanın namaza ve sünnete uymaya başlamasıyla 

birlikte değişik ülkelerde gayri müslimler de Daveti İslam’ın 

mübelliğlerce muslümanlığı Kabul etmektedirler. 

Gayri Müslim’in İslamiyeti Kabul Etmesi 

Sevgili İslam kardeşleri! Davetiİslam’ın Medeni Merkezi Feyzan-

ı Medine’den (Bab el Medine Karaçi) Aşıkânı Resul’un 92 
günlük Medeni bir kafile Kolombo’ya yolculuk yapmaktaydı. 

Medeni kafilenin Aero ilçesine 30 günlük seferi başlayacağı 

gün bir İslam kardeşi gayri müslim bir genci Kafile Emirine 
getirmiş. Kafile Emiri`deHz. Peygamber’in  

hayatından birkaç örnek beyan edip o genci İslamiyete davet 

etmiş. Bunun üzerine o genç de bazı sorular sormuş ve onun 

sorularıcevaplandırılmış. yaklaşık bir saatlık kişisel 
bir çabayla o gayri müslim genç İslamiyeti kabul etmiş. 
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Allah  bütün gayri müslimlere ve bizlere onların vesilesiyle 

İslam’da istikamet nasip eylesin. 

 

 

Medeni (Medineli) Kafileler 

Emiri Ehli Sünnet  Daveti İslam’ın başlangıcından 

itibaren din büyüklerimizin yolundan giderek Allah yolunda 

yolculuk yapardı. Çoğu zaman günde birden fazla konuşma 

yapardı ve otobüs ve trenlerde yolculuk yapıp camiden camiye, 

köyden köye ve şehirden şehre kendisi giderdi. Bab el 

Medine’de yemeği yanında bulunurdu ve hatta her yere gittiği 

zaman tuz ve su beraberinde taşırdı ki bir başkasından istemek 

zorunda kalmasın. Bazen eve dönerken yolun yarısında inmek 

zorunda kalırdı ve taksi veya dolmuş parası bulunmadığından 

gece yarısında beş altı kilometre yol yürüyüp evine dönerdi. 

Kendisi  iyiliğe davet etmekle beraber hastaları 

ziyaret ederdi ve yakın ile uzak mesafelerdeki cenaze namazlarına 

katılırdı ve üzüntü ile mutluluk anlarında muslümanların 

yanında yer alırdı ki onlar da  bundan etkilenirlerdi. 

Böylece bu silsile büyüyerek bu safhaya ulaşmıştır ki Aşıkânı 
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Resul’un Sünnetlerin terbiyesini yapmak üzere sayısız Medeni 

kafile ülkeden ülkeye, şehirden şehre ve köyden köye 3 gün, 12 

gün, 30 gün ve hatta 12 ve 26 aylığına yolculuk yapıp dini ilim 

ve Sünnetlerin baharını insanlara iletmektedirler ve iyilik 

davetini yaygınlaştırmaktadırlar. 

Nurlu Yüzlere Bakip Muslüman Oldu 

1425H’de (Ocak 2005) Daveti İslam’ın Merkezi Meclisi Şura’nın 

Denetim Kurulu ve Yurt Dışı Meclisin bazı üyelerinden oluşan 

Medeni kafile Bab el Medine Karaçi’den Güney Afrika’ya 

ulaştı. Bu yolculuk sırasında bu kafile Davetiİslam’ın Medeni 

Merkezi Feyzanı Medine’yi kurmak için biryeri bakmaya gitti. 

Orada önceden mevcut olan İslam kardeşleri bu Medeni 

kafileyi coşkuyla karşıladı. O yerin gayri müslim olan sahibi 

sarık ve sakallı olan nurlu yüzleri görünce Aşıkânı Resul’un 

görünüşü ve Allah’ın keyif dolusu nağmelerle mest olmuştu ve 

sabırsızlılıkla ileri gelip Şura Denetçisine, ‘beni mulüman yapınız’ 

demiş. Ona hemen Hiristiyanlıktan tövbe ettirilip Kelimeyi 

Şehadet getirtildi ve müslüman edildi. İslam kardeşlerinin 

mutluluğu sonsuzdu ve Allah Allah sesleriyle atmosfer sallanmış 

oldu.  
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Not: Medeni kafilenin daha fazla baharları ve diğer birçok 
bilgiler için ‘Feyzanı Sünnet 1. Cilt’ ve ‘Daveti İslam’ın Medeni 

Baharları’ Mekteb el Medine’nin herhangi bir şubesinden 

hediye olarak isteyiniz. 

 

Medeni Eğitim Kuruluşları 

Emiri Ehli Sünnet’in  isteği üzerine iyiliğe daveti 

daha etkin bir şekilde yaymak için birçok yerde Medeni eğitim 

yerleri yapılmıştır ve burada uzak ve yakın yerlerden gelen 

İslam kardeşleri gelip kalıyor, Aşıkânı Resul’un sohbetinde 

sünnet terbiyesini alıyor ve sonra yakın çevrelerine gidip ‘iyiliğe 

davetin’ Medeni çiçeklerini dağıtıyorlar. Medeni eğitim yerlerinde 

her zaman İslam kardeşleri mevcuttur. Allah yolunda birkaç saat 

harcayan bile dini ilmin Medeni çiçeklerini toplayabilir. 

Camiler Yapmak 

Tarikat Şeyhi Emiri Ehli Sünnet  istiyor ki 

camilerimiz abat olsunlar, onların kalabalıkları geri gelsinler ve 

eski camileri abat etme çabalarıyla beraber yeni camiler de 

yaptırılsın. Dolayısıyla bunun için ‘Cami Hizmetkarları 

Meclisi’mevcuttur. Cami yaptırma silsilesi her zaman devam 

etmektedir. birçok Medeni Merkezler Feyzanı 
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Medine adıyla yapılmıştır ve Daveti İslam’ın Merkezi Meclisi 

Şura’nın izniyle daha çok projeler devam etmektedir. 

Şiirin tercümesi: 

Daveti İslam’ın Medeni merkezlerin inşaatı, Medine Camileri, 

Medine Medreselerin ve diğer Medeni işlerin harcamaları 

muslümanların Medeni bağışlarıyla karşılanmaktadır. Fakat 

herkese bağış yapma izni yoktur. Bunun için Daveti İslam’ın 

Merkezi Meclisi Şura’nın izni gerekmektedir. 

Cami İmamları 

Birçok cami imamı, müezzin ve hizmetkarların maaşları oranın 

yönetimi ödeyememektedir dolayısıyla bu kişilere yardım 

amacıyla onların maaşları da Daveti İslam ödemektedir. 

Dilsiz, Sağır Ve Görme Engelli İslam Kardeşleri 

Tarikat Şeyhi Emiri Ehli Sünnet’in feyiziyle 

umumi İslam kardeşleriyle birlikte hususi yani dilsiz, sağır ve 

görme engelli İslam kardeşleri de feyiz almaktadırlar. Bu 
insanlar toplumda önemsenmemektedirler. Dini ilmin olmaması 

ve iyi sohbetlerden uzak kaldıkları için gerekli bilgilerden 

mahrum kalmaktadırlar. 

www.dawateislami.net



 Emiri Ehli Sünnet’in  terbiyesi ve 

Hususi İslam Kardeşler Meclisinin çabalarıyla bugün 

Pakistan’ın birçok şehrinde Daveti İslam’ın her hafta sünnet 

dolusu toplantılarında hususi İslam kardeşlerinin toplantıları 

da yapılmaktadır. Kandil gecelerinde yapılan sünnet dolusu 

toplantılarda ve Mübarek Ramazan’da yapılan toplu itikaflarda 

da bu kardeşlere yer verilmektedir. Bu organizasyonlarda 

düzenli olarak işaret dilinde naat, konuşma, zikir ve dualar 

okunmaktadır. Mübelliğler işaret dilinde daveti yaymak için 30 

günlük Medeni kafile kursu görmektedirler ve dilsiz, sağır ve 

görme engelli İslam kardeşlerinin Medeni kafileleri de 

yolculuklar yapmaktadırlar. 

Gayri Müslim’in İslamiyeti Kabul Etmesi 

2007’de Bab el Medine Karaçi’den Allah yolunda yolculuk eden 

görme engelli İslam kardeşlerinin Medeni kafilesi gidecekleri 

yere ulaşabilmek için otobüse bindi. Bu Medeni kafilede bazı 

umumi İslam kardeşleri de vardı. Kafile Emiri kişisel çabasıyla 

yanında oturan şahısa adını sormak istediğinde, ‘Ben bir gayri 

müslim insanım, ben İslam dini hakkında bazı şeyleri okudum 

ve ben bu dinden etkilendim, fakat halen müslumanların 

bozuk karakteri benim İslamiyeti Kabul etmeme manidir. Fakat 

ben sizi aynı beyaz elbiseleri giydiğinizi görüyorum. Otobüse 
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bindiğinizde yüksek sesle selam1 verdiniz  ve daha da hayret 

verici bir şeydir ki yanınızdaki görme engellileri de yeşil sarık 

ve beyaz elbise giymektedirler ve herkesin sakalı da var.’ 

Kafile Emiri bu şahsın konuşmasını dinleyip ona ‘İslam 

Kardeşleri Hususi Meclisi’ hakkında bilgi verdi. Sonra Tarikat 

Şeyhi ve Emiri Ehli Sünnet’in  İslam dinine 

yaptıkları üstün hizmetlerini anlattı ve ona Daveti İslam’ın 

Medeni ortamını da tanıttı. 

Sonra ona dedi ki bu görme engelli İslam kardeşleri de o emelsiz 

müslümanların (senin İslamiyeti Kabul etmene mani olan) 

ıslahı için yola koyulmuşlardır. Bunu duyunca o şahış öyle bir 

etkilendi ki Kelimeyi Şahadet getirip muslüman oldu. 

Not: Dilsiz, sağır ve görme engelli İslam kardeşlerinin daha 

fazla Medeni baharlarını okumak için ‘Dilsiz Mübelliğ’ adındaki 

kitabı Mekteb el Medine’nin herhangi bir şubesinden hediye 

olarak isteyiniz. 

Hapishaneler 

Genellikle Kuran ve Sünneti bilmeyenler nefis ve Şeytan’ın 

yanıltmaları sonucu cinayet, terörizm, yıkım, hırsızlık, gasp, 

1 Otobüste ve vs. gayri müslimler de olabilir ve onlara selam vermek caiz olmadığından 

müslumanlar niyetine selam vermek gerekir.
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zina, uyuşturucu ticareti ve kumar gibi suç işlerler ve sonunda 

hapishanenin dört duvar arasında esir kalırlar. 

hapishanelerde de tutukluların talim ve terbiyeleri için Daveti 
İslam’ın Meclisi Feyzanı Kuran’ın vasıtasıyla Medeni iş 

tertiplenmiştir. Birçok gaspçı ve suçlular hapishanede yapılan 

Medeni işlerden etkilenip beraat ettikten sonra Aşıkânı Resul’un 
Medeni kafilelerine katılıp Sünnetler dolusu hayat yaşamanın 

saadetine ermişlerdir. Silahlarıyla körce ateş yağdıranlar şimdi 
Sünnetin Medeni çiçeklerini yağdırmaktadırlar! Mübelliğlerin 

kişisel çabalarından dolayı kafir esirler de İslamiyetle 

şereflendirilmektedirler. 

Tutukluların Islahı 

Tarikat Şeyhi, Emiri Ehli Sünnet Ebu Bilal Muhammed İlyas 

Attar Kadiri, Rizvi, Ziyai  Hazretleri yazıyor ki: 

‘Daveti İslam’ın Medeni işlerinin şöhreti hapishanelere kadar 

varmıştır.  hapishanelerde diğer tebliğ faaliyetlerinin 

yanısıra tutuklular için Kuran eğitimi ve şeriat kursları da devam 

etmektedir. Polisin işkenceleri ve hücrelerin dar ve karanlık 

duvarlarının düzeltemediği insanlar bile  Daveti 

İslam’ın Medeni atmosferin bereketiyle ıslah olmuşlardır. 

Nitekim meşhur sufi büyüğümüz Bulhe Şah’ın 

memleketi Kusur’un Khaddian köyünden bir din kızkardeşimiz 

şöyle bir yazı göndermiştir: ‘Ben dul kalalı sekiz yıl olmuştur. 

Benim bir de oğlum var o da kötü çevresinden dolayı kavgalara 
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bulaşmaya alıştı ve uyuşturucu ticaretine bulaştı. Ben onu 

düzeltmeye çalıştığımda bana küfredip beni döverdi. Vah! 

Benim sevgili oğlum benim kalbimin rahatı olacağına bir nasırı 

oldu. Defalarca polis tarafından götürülürdü ve ben  ne yapıp 

edip onu geri getirirdim. Bir sürü davaları vardı. Sonunda bir 

davada mahkum oldu ve hapishanenin demirparmakların 

arkasına gitti. Yaklaşık sekiz ay sonra kefaletle serbest kalıp eve 

geldiğinde onu görünce ben şaşırıp kaldım. Allah’ım bu bir 

rüya mı yoksa gerçek mi! İkide bir bana küfredip beni döven 

kaba bir oğlum bugün ayaklarıma kapanıp ağlıyor ve benden af 

diliyordu. 

Bu esnada akşam ezanı okunmaya başladı ve oğlum namazını 

kılmak üzere camiye gitti. Onun yüzünde ilahi bir nur vardı ve 

onun uslubunda da bariz bir değişiklik vardı. Daha düne kadar 

küfreden genç bugün habire , , ve 

deyip duruyordu. Onun dili de Salatüselamla doluydu. Oğlum 

yatsı namazını kılıp camiden gelir gelmez yatıp uyudu ve ben 

de uyudum. Gece saat ikide gözüm açıldığı zaman bir baktım 

ki oğlum yerinde yoktu! Ben kaygılanıp kalktım ve düşündüm 

acaba yine bir suç işleyip birinin yuvasını bozmaya mı gitti! 

Fakat avluya baktığım zaman oğlumu huşu içinde teheccüt 

namazını kılarken gördüm. Selam verdikten sonra oğlum 

ağlayıp Allah’a dua etmekle meşgul oldu. 

Şiirin tercümesi: 
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Oğlumu ağlayıp feryadını görünce kalbim sızladı ve ben de 

ağlayıp oğluma sarıldım. Bir süre ikimiz de hıçkıra hıçkıra 

ağladık. Biraz sakinleştiğimiz zaman ben ona sorduğumdabana 

bu hayret edici değişiklik hakkında dedi ki, ben 

hapishanede Kuran ve Sünnetin uluslararası gayri siyasi hareketi 

Daveti İslam’ın Medeni atmosferine kavuştum. Hapishanede 

Daveti İslam’ın mübelliğleri düzenli olarak Kuranı Kerim, 

abdest, namaz ve sünnet eğitimi verip duaları ezberletiyorlar. 

Ben Aşıkânı Resul’un kişisel çabalarıyla günahlardan tövbe 

ettim. Bunları duyup kalbim çok mutlu oldu ve bir Medine 

bahçesine döndü. Ben Daveti İslam’ın üyelerine müteşekkirim 

ki onlar benim küstah, suçlu ve uyuşturucu bağımlısı oğlumun 

ıslahına vesile oldular. Daveti İslam’ın bana ve aileme büyük 

ihsanları olmuştur. Dua ediyorum ki Allah  bütün dertli 

annelerin tutuklu çocuklarına Daveti İslam’ın Medeni atmosferini 

nasip etsin ki onlar da suçları terketsinler ve Sünnetlere 

bağlansınlar.’ 
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Not: Bunun gibi daha fazla Medeni baharları okumak 
için‘Daveti İslam’ın Hapishanelerdeki Hizmetleri’ adındaki 

kitabı Mekteb el Medine’nin herhangi bir şubesinden hediye 

olarak isteyiniz. 

 

İctimaî İtikaf 

Daveti İslam’ın oluşmasından iki veya üç yıl önce Emiri Ehli 

Sünnet Hazretleri Gazi Bazar Mitadar Bab el 

Medine Karaçi’deki Nur Camiinde (kendileri orada imamdı) 

tek başına itikafa kapandı. Bir dahaki sene de kendileri          

kişisel çabalarıyla iki İslam kardeşini daha 

kendileriyle beraber itikafa kapanmaları için hazırlamışlar. 

Emiri Ehli Sünnet Hazretlerinin sosyallığı ve 

kişisel çabasının bereketiyle öyle bir yıl geldi ki itikafa 

kapananların sayısı yirmisekize çıktı. Bu ictimaî itikafın şöhreti 

her tarafa yayıldı ki 28 genç İslam kardeşi itikafa kapanmıştır 

dolayısıyla insanlar düzenli olarak bu Aşıkânı Resul’un ziyaretine 

gelirlerdi. aynı yıl Daveti İslam’ın Güneşi doğdu ve 

Daveti İslam’ın ilk Medeni Merkezi Gülizarı Habib Camiinde 

(Gülistanı Okarvi, Bab el Medine Karaçi) Daveti İslam tarafından 

ictimaî itikaf düzenlendi.Yaklaşık 60 İslam kardeşi Emiri Ehli 

Sünnet Hazretlerinin himayesinde itikafa 

kapanma saadetine erdi. Bu silsile (bu yazı yazılana dek) sadece 
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Pakistan’da kalmayıp dünyanın diğer ülkelerine kadar ulaşmıştır. 

Böylece dünyanın sayısız camilerinde Mübarek Ramazan’ın 30 

günü ve son aşeresinde ictimaî itikaf düzenlenmektedir. Burada 

binlerce İslam kardeşi itikafa kapanıp diğer ibadetlerin yanısıra 

dini eğitim alırlar ve Sünnet terbiyesi edinirler. Ayrıca itikafa 

kapanan birçok kişi Ramazan bitiminde itikaftan çıkar çıkmaz 

daha arefe gününden itibaren Aşıkânı Resul’un Medeni 

kafileleriyle Sünnet terbiyesini almak için yola çıkarlar. Sayısız 

İslam kızkardeşleri de kendi evlerinin ‘ev mescidinde’ itikafın 

saadetine ererler. Çok sayıda İslam kızkardeşleri bunlarla 

birlikte Sünnet terbiyesini alırlar. 

Not: İctimaî itikafın Medeni baharları okumak için ‘Feyzanı 

Sünnet 1.cilt’ ve ‘Daveti İslam’ın Medeni Baharları’nı’ Mekteb-

el-Medine’nin herhangi bir şubesinden hediye (bedava) olarak 
isteyiniz. 

 

İslam Kız Kardeşlerinde Medeni İnkilap 

! Yüzbinlerce İslam kız kardeşleri de Emiri Ehli 

Sünnet  Hazretlerinin ciddi çalışmasıyla 

oluşturduğu Daveti İslam’ın Medeni mesajını kabul etmişlerdir, 
moda perestliği, fuhuş ve çıplaklıkla dolu toplulukta yetişen 

sayısız İslam kardeşleri günahların bataklığından çıkıp Hz. 

Muhammed’in zevceleri ve kızı Fatima Zehra’nın  
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yolundan gitmeye başlamışlardır. Çıplaklıklarıyla kadın erkek 
karışık olan eğlence yerlerinde dolaşanlar, gece kulubu ve 

sinemaların ziyneti olanlar Kerbela’nın İffet hanımların hayasının 

bereketiyle Medeni1 burkayı giyisilerinin ayrılmaz bir parçası 

haline getirmişlerdir.  sayısız İslam kardeşleri de 

tesettürle birlikte haftalık Sünnet dolusu toplantıları 

düzenlenmektedir.  Medeni kız çocuklarına ve 
İslam kardeşlerine Kuran-ı Kerim okuma ve hafızlık için 

bedava eğitim verilmek üzere birçok medrese ve alime yapmak 

için çok sayıda ‘Camia el Medine’ mevcuttur.  
Daveti İslam’da bayan hafızların ve Medeni Alimelerin sayısı 

çoğalmaktadır. Herhalukarda İslam kız kardeşleri de Medeni 
işlerde İslam kardeşlerinin gerisinde değiller. 

İslam Kız Kardeşlerinin Yaptığı Değişik Medeni 

İşlerin Aylık Raporu 

Bir örnek olarak 1433 H. Rebi el Nur Şerifinde (Şubat 2012) 

Pakistan içinde yapılan Medeni illeri ile ilgili İslam kız kardeşlerinin 

‘Danışma Meclisinin’ raporunun kısa bir görünümü şöyle: 

1. Ev dersi yaklaşık 52157 

2. Hergün yapılan Medrese el Medine’de yetişkin kadınların 

sayısı 2645 ve bundan faydalananların sayısı ise yaklaşık 
30136 

1 Medeni Burka siyah bol baştan ayağa kadar kapatan bir dış kıyafettir. 
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3. Sünnet dolusu hafatalık bölge toplantı sayısı yaklaşık 4521 
ve bunlara katılan kadın sayısı yaklaşık 115175 ve haftalık 

terbiye toplantı sayısı yaklaşık 6375. 

Şiirin tercümesi, 

Bakın İşte Böyle Bir Atmosfer Ednayi Üstün Yaptı! 

Bab el Medine’deki bir İslam kardeşinin söylediklerinin hulasası 

şöyledir: Ben ebeveynlerimin ısrarıyla Kuran hafızı olma 

saadetine erdim fakat sonra Kuranı tekrarlamayı bıraktım. 

Dolayısıyla annem ve babam çok endişelenmişler. Teessüf 

ederim ki böylesine büyük bir saadet elde etmeme rağmen 

namazlarımı kılmazdım. Hergün yeni modalara uymak ve müzik 

dinlemekle meşguldum ve bazen sabaha kadar kulaklığımı 

takıp bunu yapardım. Televizyonun berbatlıkları beni iyice esir 

etmişlerdi. Nitekim ben televizyon dizilerini izlemeyi çok 

severdim. Özellikle bir erkek şarkıcıya böylesine aşıktım ki 

arkadaşlarım hep şaka tarafından derdi, bu kız ölürken bile bu 

şarkıcının ismini sayıklayacak! Yine teessüflesöylüyorum ki ben 

o şarkıcının bir programını seyredemediğim zaman ağlayıp 

kötü olurdum ve hatta yeme içmeyi bile bırakırdım.Kısacası 
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benim gecem gündüzüm böyle günahlar içinde geçip 

gidiyordu. Benim yengem (dayımın eşi) Daveti İslam’daki 

İslam kız kardeşlerinin sünnet dolusu toplantılarına katılırdı. 

Kendisi beni o toplantılara katılmaya davet ederdi fakat ben 

umursamazdım. Onun sürekli ve kişisel çabalarından dolayı 

sonunda ben de bir haftalık toplantıya katılma saadetine nail 

oldum. Toplantıda yapılan sünnet dolusu vaaz, Allah’ın zikri 

 ve rikkat dolusu dua beni çok derinden etkiledi. Bir bölge 

sorumlusu İslam kız kardeşi bana çok şefkat gösterirdi ve beni 

evine davet edip sünnet dolusu toplantılara katılmamı sağlardı. 

Onun sürekli şefkatları ve kişisel çabasıyla benim ıslahım 

olmaya başladı ve hatta ben film, dizi, konser ve diğer 

günahlardan tövbe ettim. Mekteb el Medine’nin yayınladıkları 

sünnet dolusu vaazların kasetlerini dinlerken Allah  

korkusundan titrerdim ki eğer böyle günahkarlıkta ölürsem 

akibetim ne olacak. Bu şekilde Mekteb el Medine’nin 

yayınladıkları kitap ve dergileri okuyup bende sorumluluk 

duygusu uyandı ve ben İslam kız kardeşleriyle beraber iyiliğe 

davet etme işiyle meşgul oldum. Sorumlu İslam kız kardeşleri 

bana ne sorumluluk verdi ise onu yerine getirmeye çalışırdım. 

Böylece Daveti İslam’ın Medeni işini yaparken (…) bu yazı 

yazana dek bölge müşaverliğinde bir hizmetkar (sorumlu) 

olarak Daveti İslam’ın işini ilerletmeye çalışıyorum. 

Daveti İslam’ın Müftüsü Hafız Muhammed Faruk el Attari el 

Medeni’nin  öğrencilik zamanında olan bir olay 
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şöyledir: Kendisi  Kuran-ı Kerim’in yedi menzilinden 

birini hergün okurdu. Ben de onu takip ederek hergün bir 

menzili okurum ve her yedi günde bir Kuranı Kerim hatmini 

indirme saadetine nailol maktayım. Ey Allah’ım  bana 

istikamet ver. 

 

Şiirin tercümesi: 

 

Medeni In’amat 

Tarikat Şeyhi Emiri Ehli Sünnet  bu fitne dolu 

zamanda kolayca iyilik yapmak ve günahlardan korunmak için 

bir yöntemi göstermiştir. Şeriatve tarikata uygun Medeni 

In’amat adındaki bir kitabında sorular şeklinde bize vermiştir. 

İslam kardeşleri için 72, İslam kız kardeşleri için 63, din eğitimi 

talebeleri için 92, kız öğrencileri için 83, Medeni çocuk ve kız 

çocukları için 40 ve hususi İslam kardeşleri (dilsiz ve sağır) için 

27 Medeni Ödül vardır. Sayısız İslam kardeşleri, İslam kız 

kardeşleri ve talebeler Medeni In’amat`a uyarak hergün belli 
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saatlerde ‘Fikri Medine’ yapıyor yani kendi amellerine bakarak 

Medeni In’amat cep dergisindeki kareleri dolduruyorlar. Bu 

Medeni In’amat`a uyarak iyilik yapma ve günahlardan korunma 

yolundaki bütün engeller Allah’ın fazlıyla giderilmiş oluyor ve 

bunun bereketiyle sünnete uyma, günahlardan 

nefret etme ve imanı koruma gibi düşünceler doğar. Herkes 

karakterli muslüman olabilmek için Mekteb el Medine’nin 

herhangi bir şubesinden Medeni In’amat dergisini istesin ve 

hergün fikri Medine yani kendi muhasebesini yaparak Medeni 

cep dergisindeki kareleri doldurmayı devam etsin ve Hicri 

yılına göre her Medeni yani Kamerî ayın ilk on günü içerisinde 

Medeni In’amat sorumlularına teslim etmeyi alışkanlık hale 

getirsin. 

Medeni In’amat`a Göre Davrananlar İçin Büyük 

Müjde 

Sevgili İslam Kardeşleri, Medeni In’amat dergisini dolduranların 

ne kadar şanslı olduklarını anlamak için şu Medeni bahara 

bakın. Nitekim Haydarabad’dan (Bab el İslam Sind) bir İslam 

kardeşi yeminli demecinde diyor ki bir gece rüyamda Hz. 

Peygamberi  gördüm. Kendileri  

konuştukça rahmet çiçekleri döküldü. Kelimeleri şöyle 

düzenlendi: Bu ay hergün Medeni In’amatla ilgili fikri Medine 

yapan herkes Allah  tarafından affedilecektir. 
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Şiirin tercümesi: 

 

Medeni Müzakereler 

Emiri Ehli Sünnet Hazretlerinin yakınlığı 

gerçekten bir nimettir. Kendilerinin yakınlığından 

faydalanarak birçok İslam kardeşleri değişik zamanlarda yapılan 

‘Medeni müzakerelerde’ inanç, emel, fazail, şeriat, tarikat, tarih, 
siret, fen, tıp, ahlak, İslam bilgileri, ekonomik, sosyal ve idari 

işlerle ilgili sorular sorarlar ve Tarikat Şeyhi Emiri Ehli Sünnet 

 onlara hikmet dolusu ve Resul  

aşkıyla dolu cevaplar verir ve bazen  selatüselam 

okuyup yanında oturanları da selatüselam okumaya davet eder. 

Manevi Tedavi Ve İstihare 

Daveti İslam’ın Meclisi Mektubat ve Muskalar’ın 

himayesinde Tarikat Şeyhi, Emiri Ehli Sünnet Ebu Bilal 

Muhammed İlyas Attar Kadiri Hazretlerinin 

izniyle hasta müslümanlar muskalarla Allah  rızası için 

tedavi ediliyor. Ayrıca istihare sistemi de vardır. Hergün 

binlerce müsluman bundan da istifade etmektedir. 
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şimdiye kadar Meclis tarafından mubalağasız yüzbinlerce 

muska, taziyet, hasta ziyareti ve teselli için mektup gönderilmiştir 

ve bir tahmine göre şu ana kadar Meclis tarafından Pakistan 

çapında hegün Attar muskalarınnın yaklaşık 600 çantası (İslam 

kardeşleri için), yurtdışına yaklaşık 150’den fazla, aylık hasta 

sayısı ortalama 25,000, aylık125,000 elden mektup, 60,000’den 

fazla posta ile mektup, aylık 400,000’den fazla muskalarla 

100’den fazla Medeni kafile 3 gün yolculuk yapıyor ve 

10,000’den fazla yeni İslam kardeşleri haftalık toplantılara 

katılır. Ayda 26,000’den fazla kişi ise Silsileyi Aliye Kadiriye, 

Rizviye, Attariye’ye katılma şerefine nail oluyorlar. 

Muskaları isteyen İslam kardeşleri kendi şehrindeki sünnet 
dolusu toplantılara katılsınlar ve orada Attar Muskaları 

standından muskasını alsınlar. Attar Muskalarının birçok 

Medeni baharları vardır, nitekim. 

Beyin Tümörü 

Sakhar’lı (Bab el İslam Sind) bir İslam kardeşinin yeminli 

ifadesi şöyledir: Bizim bölgemizde bir kişinin beyin tümörü 
vardı. İki kere de ameliyat olmuştu. Durumu içler acısıydı. 

Doktorlar hep tedavisi olmaz artık demişlerdi. Birisi ona 

AttarMuskası denemeyi tavsiye etmiş. Fakat hastanın durumu 
umutsuz olduğundan ailesi pek önemsememiş. Birgün onun 

küçük kardeşi Meclisi Mektubat ve Attar Muskaları standına 

panik içinde geldi ve ağlayarak şunları söyledi: ‘Ağabeyimin 
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durumu çok ağırlaştı. Sanki bu gece ağabeyimin son gecesi 
olacak. O kimseyi tanımıyor, nefesi de kırık geliyor, lütfen bir 

muska verin.’ Meclisin İslam kardeşleri onu teselli etmişler: ‘Siz 

umutsuzluğa kapılmayın, Allah  şifa verendir, siz şu Attar 

muskaları götürün bu muskaların bereketiyle doktorların 
dermansız dedikleri birçok hasta iyileşmiştir.’ Ertesi gün onun 

kardeşi standa geldiğinde yüzünde gülümseme vardı. O dedi ki: 

Ben eve gittim ve muskayı hasta ağabeyimin başına bağladım ve 
bütün aile efradının hayretle seyrettiği gibi ağabeyim (son nefesini 

vermekte olan) gözlerini açtı. O herkese kendisini oturtmak için 

işaret etti. Bir destekle oturtuldu. ağabeyim yemek 

yemeye başladı.’ İki gün sonra beyin tümörü olan hasta İslam 
kardeşi yürüyerek Attar Muskaları standına sorumluları 

görmeye geldi ve dedi ki  ben 75% iyileştim. 

 

Not: Manevi Tedavinin (Attar Muskaları) daha fazla baharlarını 

okumak için ‘Korkunç Bela’, ‘Esrarengiz Köpek’, ‘Boynuzlu 

Gelin’ ve ‘Şanslı Hasta’ isimli dergileri Mekteb el Medine’nin 
herhangi şubesinden hediye olarak (bedava) isteyiniz. 

Hacı Adaylarının Eğitimi 

Hac sezonunda Daveti İslam’ın Hac ve Umre Meclisi’nin 
mübelliğleri Hacı adaylarına eğitim veriyor. Hac ve Medine 

ziyareti sırasında rehberlik Medine yolcularına 
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Hacla iligili kitapçıklar mesela Refik el Haremen, Refik el 
Muattameren hediye ediliyor. 

Eğitim Kuruluşları 

Tarikat Şeyhi, Emiri Ehli Sünnet  buyuruyor ki: 

‘Talebeler vatan ve milletin değerli sermayesidir. Gelecekte 

onlar ülke yönetimini üstlenecektir. Eğer onlar Şeriat ve 

Sünnet’e göre eğitilirse toplumun bütünü Allah  korkusu 

ve Peygamber  aşkıyla dolar.’ Eğitim kuruluşları 

mesela medrese, okul, kolej ve üniversitelerin öğretmenleriyle 

öğrencilerin eğitimi için de Medeni iş devam etmektedir. 

Sayısız Talebe Sünnet dolusu toplantılara katılıyor ve Medeni 

kafilelerin yolcusu oluyor. dünyevi eğitim isteyen 

amelsiz talebeler namaz kılıp sünnet tiryakisi olmuştur. Tatil 

zamanında dini terbiye için ‘Feyzanı Kuran ve Hadis Kursu’ da 

düzenlenmektedir. 

Camiat el Medine 

Daveti İslam’ın açtığı Camia el Medine’nin ilk şubesi 1995 

yılında Yeni Karaçi bölgesinde Godra Kolonisindeki (Bab el 

Medine Karaçi) Medrese el Medine’nin ikinci katında açıldı. 

Zamanla diğer şubeleri de açılmaya devam etti. Şimdiye kadar 

(30 Rebi el Nur 1433) 176 Camiat ‘Cemia el Medine’ adı 

altında açılmıştır. Bunların vasıtasıyla yaklaşık 7000 İslam 

kardeşine (ihtiyaca göre yeme içme ve barınma hizmetleriyle 
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beraber) ‘Dersi Nizami’ (Alim Kursu) ve yaklaşık 3500 İslam 

kız kardeşine ‘Alime Kursunun’ eğitimi ücretsiz olarak 

verilmektedir. Ehli Sünnet’in medreselerinin ülke çapındaki 

kuruluşu olan ‘Tanzim el Madaris’ (Pakistan) tarafından 

düzenlenen sınavlarda Daveti İslam’ın camialarının talebeleri 

Pakistan çapında büyük başarılar elde etmektedirler ve çoğu 

zaman 1., 2. ve 3. olmaktadırlar. Camia el Medine’den mezun 

olup diploma alan Alimlerin adlarıyla birlikte “Medeni” 

lakapları da yazılıp okunmaktadır.  

Medaris el Medine 

Hafızlık ve kuran öğretimi için sayısız medreseler ‘Medrese el 

Medine’ adı altında mevcuttur. Pakistan’da Medrese el Medine 

(erkek ve kız) şimdiye kadar yaklaşık 1108 ve bunlarda 72,000 

erkek ve kız çocukları hafızlık ve kuran okuma eğitimini 

ücretsiz olarak almaktadırlar. 

Medrese el Medine (Yetişkinler) 

 Kuran ve Sünnet tebliğinin dünya çapındaki gayri 

siyasi hareketi Daveti İslam tarafından değişik camilerde 

genellikle yatsı namazından sonra binlerce Medrese el Medine 

(yetişkinler) ibraz edilmektedir. Burada yetişkin İslam kardeşleri 

tecvidle kuran okumayı öğreniyorlar, namazlarını düzeltiyorlar 

ve ücretsiz olarak Sünnet eğitimini alıyorlar. 
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Şifahaneler 

Çok sınırlı olarak şifahaneler de vardır. Burada hasta talebeler 

ve Medeni ekipler ücretsiz tedavi edilir. İhtiyaç duyulursa 

hastalar yatırılr ve gerekirse büyük hastanelerde de tedavi 

yapılır. Uluslararası Medeni Merkezi Feyzanı Medine Bab 

elMedine Karaçi’de 11 yataklık bir hastane mevcuttur. Burada 

tıbbi yardım için uygun bir sistem vardır. 

Fıkıh İhtisası 

Daveti İslam ‘Camia el Medine’de’ Hadis eğitiminden sonra 

büyük alimlerin denetimi altında Fıkıh İhtisası yaptırma 

onuruna da sahiptir. Burada birçok alim iki yıllık fetva 

eğitimini almaktadır. Bu kursa katılmak için düzenli olarak 

testler yapılır. Bu eğitimi alan talebelere burs verilir ki onlar 

ekonomik sıkıntılarından sebest olup müftü eğitimlerini 

alabilsinler. Halen bu kurs Camia el Medine Feyzanı Medine 

Bab el Medine Karaçi’de verilmektedir. Burada eğitim görenler 

için kişisel olarak Fatava Rizviya (tam 30 cilt), Baharı Şeriat (20 

bölüm) okumaları ve ayrıca Urduca yayımlanan Ehli Sünnet 

müftülerinin fetvaları dergilerini okumaları şarttır. Bunlarla 

birlikte müftülerin denetiminde 1200 fetva yazdıklarında Fıkıh 

İhtisas diploması verilmektedirler. 1400 fetva daha yazdıklarında 

ise ‘Müftü Yardımcısı’ unvanı verilir ve Daveti İslam’ın Müftü 

Meclisinin onayıyla ‘Müftü ve Musaddık’ (yani fetvaları tasdik 
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eden) unvanı verilir. Bir yıllık Sanat ve Tevkit İhtisas kursu da 

verilmektedir. 

Tahkikati Şeriat Meclisi 

Müslumanların yeni meseleleri halletmek amacıyla Tahkikatı 

Şeriat Meclisi oluşturulmuştur. Burada Daveti İslam’ın müftü 

ve Ulemai Ehli Sünnet müslümanlara şeriatla yol 

göstermektedirler.  Şimdiye kadar Pakistan’ın değişik şehirlerinde 

mevcut Ehli Sünnet Fetva Evlerinin 10 şubesinden aylık olarak 

yaklaşık 45,000 fetva verilmiştir (bunlara internet üzerinden 

verilen fetvalar da dahildir). Çoğu fetvalar biligisayar ortamında 

yazılır. Bunun yanında binlerce İslam kardeşi telefonla veya 

yüz yüze de meselelerinin çözümünü bulurlar ve kendi 

işlerinikutsal şeriata göre yapmaya çalışırlar.  bu 

alanda daha çok gelişmek için yolculuk devam etmektedir. 

İnternet 

Daveti İslam’ın Websitesi www.dawateislami.net ve Daveti 

İslam’ın değişik şubelerinin websitelerinin yoluyla dünya 
çapında İslam’ın mesajı yaydırılmaktadır. 

Ehli Sünnet Fetva Evleri (Elden) 

Daveti İslam’ın websitesindeki Ehli Sünnet Fetva Evlerinde 

dünya çapındaki müslumanlar tarafından sorulan meselelerin 
çözümleri söylenmektedir ve onlara İslam daveti verilmektedir. 
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Mekteb el Medine 

Bu yayın kuruluşu tarafından yayımlanan Ahmed Raza Han 

Hazretleri, Emiri Ehli Sünnet  ve 

diğer Ulemai Ehli Sünnet’in kitapları yüzbinlerce insan için 
Sünnet çiçeklerini açmaktadırlar. Elhamduliallh  Daveti 

İslam kendi matbaalarını da kurmuştur. Ayrıca Sünnet dolusu 

konuşmalar, Medeni Müzakerelerin yüzbinlerce kaseti ve 

VCD’leri de dünyanın her tarafına ulaştırılmıştır ve 
ulaştırılmaktadır. 

El Medine el İlmiye 

‘El Medine el İlmiye’ Daveti İslam’ın Ulema ve Müftülerinden   

oluşmaktadır. Bu kuruluş bilim, araştırma ve 

yayıncılık işini üstlenmiştir. Bunun 6 şubesi vardır: 

1. Ahmed Raza Han Hazretlerinin Kitapları Şubesi 

2. Ders Kitapları Şubesi 

3. Islah Kitapları Şubesi 

4. Teftiş Kitapları Şubesi 

5. Tahric Kitapları Şubesi 

6. Kitap Tercümeleri Şuıbesi 

El Medine elİlmiye’nin ilk tercihi Ahmed Raza Han  

Hazretlerinin değerli Kitaplarını vaktin gereksinimlerine göre 
mümkün olduğu kadar anlaşılır bir uslüple sunmaktır. 
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Kitap Ve Dergileri Teftiş Meclisi 

Daveti İslam’ın Medeni işi geliştikçe Müslumanlarda okuma 

zevki de artmaktadır. Bir zamanlar Ulemai Ehli Sünnet’in 

yazdığı İslam kitapları herhangi bir toplantı sırasında zar zor 

20 yada 30 adet satılırdı.  şimdi ise yüzlerce ve hatta 
binlerce satılmaktadır. Modern yayınevleri açılmaktadır. Yeni 

yazarlar kendi eserlerini ortaya koymaktadırlar. Bugünlerde 

ticari eğilim şudur ki birşey piyasada popüler olunca onun 
kalitesine az ve sayısını çoğaltmaya ve daha çok kar elde 

etmeye çok bakılır. Aynı şey kitaplar için de geçerlidir.Büyük 

yayıncılık hatalarıyla dolu kitaplar kapış kapış satılmaktadır. 
Bu endişe verici durumu düzeltmek için Daveti İslamı seven 

Sünni yayıncıları, modern yazarları ve müellifleri toplayıp 

danışıldı ve onlar dikkatsizlikle yayımlanan kitaplarından dolayı 
Müsluman Ümmetinde yayılan cahillik ve sürekli günahlardan 

dolayı korkutuldu. Bunun çok iyi bir etkisi oldu.Nitekim bunu 

durdurmak için Kitap ve Dergileri Teftiş Meclisi kuruldu ve bu 
meclis yazar ve müelliflerin kitaplarını inanç, küfür, ahlak, 

Arapça ibareleri ve Fıkıh meseleleri açısından inceleyip sertifika 

veriyor. 

Değişik Kurslar 

Mübelliğlerin eğitimi için değişik kurslar düzenlenmektedir. 

Mesela 41 günlük Medeni kafile ve Medeni In’amatKursu, 63 

günlük Medeni Eğitim Kursu, İmamlık Kursu ve Müderris 

Kursu Vb. İşaret diliyle iyiliğe davet için ise işaret dili kursu ve 
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beyanı öğrenmek için 30 günlük Kuflu Medine Kursu 

düzenlenmektedir. Burada düzenli bir işaret dilinde naat, 

beyan, zikir ve dua öğretilmektedir. 

 

Sevap İletmek 

Merhum akrabalarının adına Feyzanı Sünnet, Namaz Emirleri, 

İslam Kız kardeşlerinin Namazı ve diğer küçük büyük kitapların 

ücretsiz dağıtımını isteyen İslam kardeşleri Mekteb el Medine 

ile irtibata geçsinler. 

Düğünlerde Stantlar 

Düğünlerde ve diğer bu gibi zamanlarda aileniz tarafından 

bedava dergi ve kitap dağıtımı yapmak için Mekteb el Medine’nin 

stantları kurulur. Bu hizmeti Mektebin Medeni ekibi kendisi 

sunmaktadır. Siz sadece irtibat kurunuz. 

Tercüme Meclisi 

Mekteb el Medine tarafından yayımlanan değişik dergi ve 

kitaplar değişik dillere tercüme edilip dünyanın birçok ülkesine 

gönderilir.  şu anda dünyanın 26 değişik dilde 

tercümeler yapılmaktadır. Bunlardan bazıları ise: 
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1. Arapça 2. Farsça 3. İngilizce 
4. Fransızca 5. Savahili 6. Tamilce 

7. Singla 8. Çince 9. Hintçe 

10. Gujarati 11. Kreol 12. Almanca 
13. İspanyolca 14. Rusça 15. Bengalca 

16. Hausa 17. Peştuca 18. Sindçe’dir 

19. Türkçe 20. Yunanca 21. Danimarkaca 
22. Portekizce 23. Norveçce 24. Telugu 

25. Italyanca 26. Malay   

Yurtdışındaki Toplantılar 

Dünyanın birçok ülkesinde Sünnet dolusu toplantılar 

düzenlenmektedir. Bunlara binlerce yerli İslam kardeşi katılır 

ve bazen bu toplantıların bererketiyle gayri muslimler de 
müslümanoluyorlar. Bu toplantılardan birçok Medeni kafile 

Allah yolunda yola çıkarlar. 

Eğitim Toplantıları 

Yurt içinde ve dışında sorumluların iki veya üç günlük eğitim 
toplantıları düzenlenir ve binlerce sorumlu bu toplantılardan 

Medeni işi daha da büyük azimle yapma düşüncesiyle dönerler. 

Şiirin tercümesi: 
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Medeni Kanal (Madni Channel) 

Mahallede zerdüştün birisi restoran açarsa herkese bu kafirden 

et veya etli herhangi birşey yememelerini anlatmak zor olur 

çünkü bunu yapmak günah ve haramdır. Bunun tek yolu bu 

mahallede müsluman birisinin restoran açması olabilir ki 

böylece oradan değil de buradan yiyin diyebiliriz. Aynı şekilde 

televizyon vardır. Bugün televizyonsuz hemen hemen hiçbir ev 

yoktur ve her akıllı müsluman biliyor ki bizim toplumumuzun 

yıkımında televizyonun büyük bir rolü var! Daveti İslam’ın 

mübelliğleri televizyonun kötülüklerine karşı çok büyük 

kampanyalar yaptı fakat tam bir başarı elde edemedi. Nitekim 

binde 999 insan televizyon esiri olmuştur ve büyük bir 

çoğunluk dünya ve ahiretin iyi veya kötü olmasından pervasız 

olarak televizyon seyretmeye meşguldur. Delicesine televizyon 

seyrettikleri için Şeytan da onların karakterlerinin yanısıra 

onların İslami değerlerine de saldırmaktadır. Şeytanın hareketine 

İslami elbisesi altında bazı insanlar İslamı modern olarak 

sunmanın mezmum çabası içindedirler. İslam’ın gerçek ruhu 

müslümanların kalbinden çıkarılmaktadır. Eğer biz bu 

camilerde televizyonun kötülüklerini beyan etsek de yalnızca%5 

müslüman namaz kılıyorlar. Onlardan da çok az insan dini 

konuşmayı dinlemek ister. Ayrıca İslam kız kardeşlerimize kim 

bu konuşmayı dinletecek? Eğer literatür yayımlarsak okuyanların 

sayısı da yok denecek kadar azdır. Bu uygunsuz durumdan 

dolayı bunu çok şiddetli hissettik ki müslümanların ıslahını 
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sadece cami ve toplantılarla sınırlı tuttuğumuz zaman Ümmetin 

büyük bir çoğunluğu bizim dertli mesajimımızı alamayacak ve 

tâğut güçleri tek taraflı olarak değişik kanalların yoluyla günah 

etmeye devam edecektir. Büyük bir olasılıkla müslümanların 

evleriden televizyonu çıkartmak imkansızdır ve sadece böyle 

bir seçenek vardır ki nasıl sel bastığı zaman suyun akışını 

tarlalara doğru değiştiriyoruz ki böylece hem tarlalar su almış 

oluyor hem de insanlar ölümden kurtulmuş oluyorlar aynı bu 

şekilde televizyon yoluyla müslümanların evlerine girip onları 

bu gafletten uyandırmayı ve günah ile günahlıklardan korumayı 

düşündük. Nitekim öğrendik ki kendi televizyon kanalımızla 

film, dizi, şarkı, çalgı ve müziklerden ve kadın gösterişlerinden 

kurtulup %100 İslami şeyleri vermek mümkündür. Ve 

Daveti İslam’ın Merkezi Meclisi Şura büyük mücadelelerden 

sonra Ramazan 1429H’den (2008) itibaren Medeni Kanal 

yoluyla Sünnet mesajını her eve ulaştırmak için yayına 

başlamıştır ve bunun hayret verici Medeni neticeleri hemen 

alınmaya başlamıştır. Kesin olarak bunun şu bereketini herkes 

anlayabilir ki Medeni kanal ev ve işyerinde açık kaldıkça 

müslümanlar en azından diğer kanalları seyretmeyip günahlardan 

korunmuş olacaklar. Medeni Kanal bizim 

beklediğmizden daha çok başarı elde etmektedir. Hergün 

dünyanın her köşesinden binlerce tebrik ve takdir mesajları 

gönderilmektedir. Bu mesajlarda şöyle birşeyler de oluyor ki 

ben Medeni kanalı seyrettikten sonra günahlardan tövbe ettim, 
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biz namaz ve sünnetlere tiryaki olduk. Ayrıca  

kafirlerin İslamiyeti kabul etme haberleri de gelmektedir. 

Mesela Medeni kanalın 3 baharına bakınız: 

 

1. Gayri Muslim’in İslamiyeti Kabul Etmesi 

Evliyalar Merkezinden (Lahore) bir İslam kardeşi diyor ki 

bizim bölgemizde bir atölye vardı. Onun içinde bir adet 
televizyon da vardı ve ustalar değişik kanalları seyrederlerdi. 

Ramazan 1429H’de (2008) Daveti İslam’ın Medeni Kanal 

yayına başladığında onlar bunu öyle bir beğenmişler ki artık 
onlar sadece Medeni kanalı seyretmeye başlamışlar. Bu 

ustalardan birisi gayri müslim gençti ve o da ‘Medeni Kanalın’ 

programlarına ilgi duymaya başladı.  sadece üç gün 
sonra dedi ki ben Emiri Ehli Sünnet’in 

sadeliğinden çok etkilendim ve Kelimeyi Şahadet getirip 
müslüman oldu. 

Şiirin tercümesi: 
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2. Şimdi Ben Günah Dolusu Kanalları Seyretmekten 

Utanıyorum 

Daveti İslam’ın bir bayan mübelliği kısacası şöyle diyor: Bir 

İslam kız kardeşi, ve çocukları  günah dolusu televizyon 

kanallarını seyretmeyi çok severdi. Sabah kalkar kalkmaz 
televizyon açılırdı ve müzik ile hayasız kadınların dansları 

gösterilmeye başlanırdı. Çocuklar da okuldan gelir gelmez 

televizyondaki hayasız görüntülere bakmaya koyulurlardı.     

1429H’den (2008) itibaren mübarekRamazan 
bereketlerini dağıtmaya başladığında bir bereket de Medeni 

kanal şeklinde geldi ve Aşıkânı Resul’un  ciğerlerini ferahlattı. 

 ki o İslam kız kardeşinin evinde her zaman günah 
dolusu kanallar açık olurdu fakat şimdi her zaman Medeni 

kanal seyredilmektedir. Eğer birisi günah dolusu kanalı açarsa 
bile hemen kapatılıp Medeni kanal açılır. O çocukların babası 

diyor ki: Şimdi ben günah dolusu kanalı açtığım zaman 

utanıyorum çünkü ben bir Attariyim ve benim Pirim ve 
Mürşidim Medeni kanaldadır. Ben böyle bir durumda beyhude 

bir kanalı nasıl seyrederim! 

Şiirin tercümesi: 
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3. Meyhaneyi Kapattı 

Evliyalar Merkezinden (Lahore) bir İslam kardeşi diyor ki 

bizde bir şahıs bilardo kulubu açmıştı ve orada gizlice içki ve 

porno film ticaretine de başlamıştı. Ramazan 1429H’de (2008) 
Daveti İslam’ın Medeni Kanalın programlarını izleyip o kadar 

etkilendi ki  içki ticaretinden hemen tövbe etti ve 
iki gün içinde bilardo kulübünü kapattı. 

Not: Medeni Kanalın daha fazla Medeni baharını okumak için 

‘Hiristiyan’ın İslamiyeti Kabul Etmesi’ adındaki dergiyiMektebel 
Medine’nin herhangi bir şubesinden hediye olarak isteyiniz. 

Medrese el Medine (Online) 

Şevval 1432H Eylül 2011’de Medrese el Medine 
Meclisi (online) kuruldu. Bu şubenin sayesinde dünyanın 

değişik ülkelerindeki İslam kardeşleri Kuranı kerimi düzgün 
bir şekilde okumayı internet üzerinden öğrenip temel İslami 

bilgileri, abdest, gusul, teyemmüm, ezan, zekat, oruç ve hacla 

ilgili hukümleri de öğrenmektedirler. 

Medine Evi (Dar el Medine) 

 Dar el Medine adındaki çok önemli bir şube 25 
Sefer 1432 yani 31 Ocak 2011’de kuruldu. Bunun amacı Ümmeti 

Muhammediyenin yeni neslini Sünnetlere göre büyütüp dini 

ve dünyevi eğitimle süslemektir. 
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‘Feyazani Raza’nin’ Sekiz Harfin Nisbetiyle Daveti 

İslam’ın Sekiz Medeni Çiçeği 

Tarikat Şeyhi, Emiri Ehli Sünnet Ebu Bilal Muhammed İlyas 

Attar Kadiri, Rizvi, Ziyai  Hazretleri tarafından: 

1. Daveti İslam’ın temel amacı İslam eğitimini dünya 
insanlarına öyle bir ulaştırmaktır ki mübelliğlerin kendileri 

de sünnetlere uymaya devam etsinler ve münazereyi 

reddedip bunu uzman Ulemai Ehli Sünnet’e bıraksınlar ve 
tebliğ ve yayın işlerine devam etsinler. 

2. İslam Eğitiminden Hz. Peygamber’in  o 

söyledikleri ve yaptıklarıdır ki onlara Hz. İmam Ebu 
Hanife, Hz. İmam Malik, Hz. İmam Şafi, Hz. İmam 

Ahmed Bin Hambel  uymuşlar. Hz. İmam Ebul 

Hasan Aşeri, Hz. İmam Ebu Mansur Maturidi 

onları öğretmişler. Hz. Şeyh Abdul kadir Geylani, Hz. 
Moineddin Kadiri, Hz. Şahabeddin Soharvardi, Hz. 

Bahauddin Nakşibendi  onlara uymuşlar. 

Ulemai Ehli Sünnet örneğin Şeyh Muhammed Emineddin 

İbni Abidin Şami, Şah Abdülaziz Muhaddis Dehlavi       
 onlara inanmışlar. Özellikle benim veli 

nimetim Hz. İmam Ahmed Raza Han  ki O 

bütün açıklamalarını kendi mübarek eserlerinde yazmıştır 

ve bunu el Mütemed el Müstened, Temhid el İman ve 
Husam el Haramen adlı kitaplarında açıklamıştır. 
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3. Tüm İslam kardeşleri ve İslam kızkardeşleri Hz. İmam 
Ahmed Raza Han’ın  inancına sıkı bir     

şekilde tutunsunlar ki onun inancı Sahabeler ve Salihlerle 

 aynısıdır. Yani Allah’ı  bir Kabul edip 

Hz. Muhammed’i  O’nun Doğru ve Son 

Peygamberi olarak tanımak, Allah  ve Resul’unun    

 sevgisi ve büyüklüğüne tamamen   
sadakat göstermek, dini vecibelerinin hiçbirini inkar 

etmemek, Allah , Resul  ve Sahabelere 

saygısızlıktan uzak durmak ve küstahlardan 

da nefret edip uzak durmak vb. 

4. İslam’da ulemanın çok önemi vardır ve onlar ilmi dinden 

dolayı halktan daha çok faziletli olurlar. Âlim olan bir kişi 
ibadeti için gayri âlim (alim olmayan) bir kişiden daha 

çok sevap kazanır. Nitekim Hz. Muhammed Bin Ali 

 rivayet ediyor ki:‘Bir âlimin kıldığı iki rekât namaz 

gayri âlimin (alim olmayan) kıldığı yetmiş rekâttan daha 

faziletlidir.’  

Dolayısıyla Daveti İslam’a bağlı olan tüm Müslümanlara 

lazımdır ki Ulema-i Ehli Sünnet’le kesinlikle çarpışmasınlar 
ve onların saygısında gaflet yapmasınlar. Ulema-i Ehli 

Sünnet’i küçük düşürmesinden mutlaka kaçının. Şerait 

izni olmadan onların karakteri ve emelini eleştirerek gıybet 
gibi günahı kebireyi işleyip haram ve cehenneme götürecek 

işi yapmayın. Hz. Ebu el Hafs el Kebir 
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buyuruyor ki, ‘Her kim bir âlimin gıybetini yaparsa 
kıyamet günü onun yüzünde şöyle bir yazı olacak, bu kişi 

Allah’ın rahmetinden umutsuzdur.’ 

 

Hz. Ebu Zer Gaffari rivayet ediyor ki, ‘Âlimler 

yeryüzünde Allah’ın  delili ve hüccetidirler. Her kim 

onlarda ayıp çıkarırsa helak olacak.’ 

 Hz. Ahmed Raza Han  buyuruyor ki, ‘Onun 

(yani âlimin) hatasını çıkarmak ve ona itiraz haramdır ve 
bundan dolayı o dini liderden ilişkiyi kesmek ve meseleler için 

ondan yararlanmamak o kişi için bir zehir gibidir.’ 

 Ulema için iki de bir hakaret içeren 

sözleri sarf edenler korkmalıdır. Mesela, ‘uzak dur kardeş, bu 
hocadır hoca’, ‘hocalar hevesli olurlar, bizi kıskanıyorlar, 

bizden dolayı onları soran eden yok, bırak ya bu bir molladır, 

( ) bazıları hakaretle bunu söylüyorlar) ‘Bu mollalar’, 

Ulema ( ) Sünnilik için hiçbir şey yapmamışlar (bazen 
hoşnutsuzluğunu böyle beyan ederler), Şu kişinin tarzı aynı 

mollalar gibidir vb. Bir âlime hakaretin şekilleri ve onlar için 
Şeriatın hükümleri ile ilgili Hz. Ahmed Raza Han  

buyuruyor ki, ‘Eğer bir âlimi onun ‘âlim’ olduğu için 

kötülüyorsa açıkça kafirdir. Eğer âlim olduğu için saygı 

gösteriyor fakat kişisel bir husumet için kötüleyip küfrediyor 
ve hakaret ediyorsa fasik ve facirdir ve eğer sebepsiz yere kin 

tutuyorsa kalp hastası ve pistir ve sebepsiz kin tutanların kafir 

olmalarından endişe duyulur. 
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‘Hulasasında’ diyor ki  

(Yani her skim belli bir sebep olmaksızın bir din âlimine karşı 

kin tutarsa onun kafir olmasından endişe edilir). 

 

Şeriat ve Ulemaya hakaret için kullanılan bazı kafirce kelime ve 

uslüp örnekleri verilecek. Eğer  birisi geçmişte kavli ve 
fiiliyle bir din âlimine hakaret etmişse tövbe ve tecdidi iman 

etsin ve eğer evliyse nikahını tazelesin ve eğer birinin müridi 

ise beytini yenilesin. 

‘Şeriat’a hakaret etmek küfürdür, mesela der ki, ‘Ben şeriat 

meriatı tanımam veya bir dikkatlı din âlimin fetvasına: 

Ben fetvayı tanımam veya fetvayı yırtıp atmıştır. 

 

‘Mollalar ne bilsin’, bu cümlede Ulemaya hakaret var ve 

ulemaya hakaret küfürdür. 

 
Mollalar ayyaştır yani bütün ulemayı kötülerse o da 
küfürdür.  

‘Mollalar ülkeyi bozdu’, cümlesi de küfürdür. 

 

‘Mollalar dini parçaladı’ demek de küfürdür. 

‘Allah dini kolay olarak indirdi fakat mollalar bunu zorlaştırdı’ 

demek de küfürdür çünkü , yani 
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ulemaya hakaret ve onları küçük düşürme de küfürdür. 

 
‘Ulemanın öğrettikleri din sadece bir hikayedir veya 

istekleridir yada aldatmacadır’ veya ben hile ilmini tanımam 

yani Şeriata bir hile demişse de bu sözler de küfürdür. 

 

‘Ben ilmi ne yapacağım, cebimde para olması lazım’ derse 

de bu küfürdür. ‘Git ve ilmini bir kaba koyup sakla’ demek 

de küfürdür.  

Unutmayın ki, sadece Ulema-i Ehli Sünnet’e saygı 

gösterilecek. Diğer mezhepsiz Ulemanın  

gölgesinden de uzak duracaksınız. Onları dinlemek, 

kitaplarını okumak ve onlarla beraber oturmak iman için 
bir zehirdir. 

5. Ehli Sünnet’in gelenekleri bizim kimliğimizdir onun için 

bunları yapmakta hiçbir gaflet edilmemelidir. Mesela 

a. Rebi el Nur’da (Rebi el Evvel) tam coşkuyla kutlu 

doğumu idrak ediniz. Ev ve işyerinizi ilk 12 gününde 
ışıklandırın ve bütün ay boyunca (arabalarınıza) 

yeşil bayrak asınız. Kendi cami ve mahallenizi de 

ışıklandırın ve yeşil bayraklarla donatınız. Kutlu 
Doğum Günü olan (12 Rebi el Nur gecesi) toplantı, 

zikir ve naatlerle geçirdikten sonra sabahın erken 

saatinde elinizde yeşil bayraklarla durup salat ve 
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selam getirerek Sabahı karşılayınız. 12 Rebi el Nur 
yani Kutlu Doğum Gününde Merhabalar diyerek bir 

yürüyüş düzenleyiniz. 

b. Hz. Peygamber’in  Miraç Kandili ve 

Sahabe  günleri, Yıllık 11. Günü ve Raza 
 Gününde 25 Sefer günü toplantı, zikir ve 

naat oturumları düzenleyiniz. 

c. Evliyaların  yıllık günlerinde mezarlarının 

yanındaki camilerde Medeni kafileleri barındırın. 

Kendi programınıza göre ziyaretçileri davet ediniz ve 

oradaki Evliyanın  bereketlerini dağıtın. 

6. Medine 6- Daveti İslam’ın tüm üyeleri Merkezi Meclisi 

Şura, kendi bölgesel Danışma Meclisi ve hatta onun da 
altındaki Danışma Meclisinin sorumlusuna Şeriat kuralları 

çerçevesinde itaat ederek Daveti İslam’ın Medeni işini 

yapmalıdırlar. 

7. Şeytan gıybet yaptırıp din işine çok zarar veriyor. 
Dolayısıyla eğer siz bir İslam kardeşinde böyle bir kötülük 

fark ederseniz Şeriatın izin vermediği şekilde başkalarına 

bunu söyleyip büyük bir günah işleyeceğinize o kardeşe 
güzellikle bunu söyleyin. Eğer başarı olmazsa susunuz ve 

onun için dua ediniz. Eğer dini bir zararın endişesi varsa 

ona yalnızlıkta yazılı olarak veya bir ‘alt sorumlunun’ 
yardımıyla bunu bildirin yani eğer o bu meseleyi 

halledebiliyorsa aksi halde Şeriatın istediği gibi kendi 
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danışma meclisinin ‘bölge sorumlusuna’ bildirin. Yine o 
da bunu yapamazsa şehir sorumlusuna ve sonra il 

sorumlusuna ve hatta ülke sorumlusuna kadar bildirin. 

Unutmayınız ki eğer siz Şeriatın maslahatı olmadan 
herhangi küçük veya büyük bir sorumluya bir İslam 

kardeşinin ayıbını anlatırsanız bu büyük bir günah 

olacaktır ve eğer sizin yüzünüzden böyle bir şey yayılırsa  
ve bölgede örgütsel problemler baş gösterirse ve Sünnetlerin 

Medeni işi zarar görürse siz din işine fesat karıştırmaktan 

dolayı acı bir azabı hak edeceksiniz. 

8. Sünnet dolusu toplantılarda konuşmanın iki şekli olacak. 

a. İlmen ve fiilen mümtaz olan ve din tebliğini yapmaya 
ehliyetli olan Tebliğ Edenler (mesela Dersi Nizamiyi 

bitirmiş ve geniş okumayla birlikte hafızaları da 

kuvvetli olanlar ve de Şeriat hataları yapmayanlar) 
ancak sözlü konuşma yapabilirler. 

b. İlmen mümtaz olmayan Tebliğ Edenler ise Ulema-i 

Ehli Sünnet’in kitaplarından gerekli sayfaların 

fotokopilerini çektirip günlüklerine yapıştıracak ve 
oradan bakarak harfiyen beyan edecekler. 

Şiirin tercümesi: 
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Medeni In’amat, Medeni Kafile, Gayri Müslimlere Tebliğ, 

Yurtdışı Meclis 

Toplantı ve Eğitim Hizmetleri 

Medeni Eğitim Kuruluşları, bölgesel ve haftalık, eyalet ve 

uluslar arası toplantılar, sorumluların eğitim toplantıları, 
yurtdışı toplantılar, toplu itikâf, Hac ve Umre Meclisi, Medeni 

Müzakere Meclisi 

İlmi Hizmetler 

Camia el Medine (erkek), Camia el Medine (kız), Medrese el 
Medine (erkek), Medrese el Medine (kız), Medrese el Medine 

(yetişkin erkek), Medrese el Medine (yetişkin kadın), Medrese 

el Medine (online), Dar el Medine, Dar el Fetva Ehli Sünnet, 
Dar el Fetva Elden, Fıkıh İhtisası, Sanatlar İhtisası, Tevkit 

Meclisi, Şeriat Araştırma Meclisi, Değişik Kurslar 

İletişim (Iblağ) Hizmetleri 

Meclis el Medine el İlmiye, Tercümeler Meclisi, Mekteb el 

Medine, Mektep el Medine Stantları, Medeni Kanal, Enformasyon 

Teknoloji (IT) Meclisi 
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Sosyal Hizmetler 

Eğitim Şubesi Meclisi, Hususi İslam Kardeşi Meclisi, Hapishane 

Meclisi (Feyezanı Kuran), Tüccarlar Meclisi, Avukatlar Meclisi, 

Ulaştırma Meclisi, Doktorlar Meclisi, Hekimler Meclisi (alternatif 
tıp), Veteriner Doktorlar Meclisi, Homeopatik Doktorlar Meclisi, 

Spor Meclisi, Aşar ( ) Meclisi, Koordinasyon Meclisi, 

Ulema ve Şeyhler Arası Koordinasyon Meclisi, Mezarlar Meclisi, 
Basın Yayın Meclisi, Köy Çevreleri Meclisi 

Refah Hizmetleri 

Cami Hizmetkârları Meclisi, Cami İmamları Meclisi, Medeni 
İmamlar Meclisi, Attar Mektuplar ve Muskalar Meclisi, Tedavi 

Meclisi, Aşevi Meclisi, İyilik Sever Meclisi 

İdari Hizmetler 

Maliye Meclisi, Varlıklar Meclisi, İcra Meclisi, Güvenlik İşleri 
Meclisi 

Değişik Hizmetler 

İslam Kız kardeşlerinde Medeni Devrim. 
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