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SİGORTA BROKERİNİZDEN ÖNEMLİ BİR MESAJ
Dünya’nın en şanslı insanı
Merhaba,
Arkadaşlarım ve müşterilerimin çoğu 1981 yılında Müslüman
olmuş bir Amerika’lı olduğumu bilirler. Allahu te’âlâ nimetlerin
en büyüğü olan imanı bana nasib ettiğinde, şükür ve hamdımı
gösterebileceğim en değerli şeklin nasıl olabileceğini
düşündüm.
İslamiyet ile ilgili okuduğum değerli kitaplarda, Allahu te’âlâ’nın
rızasını kazanmanın tek yolunun İslamiyete Peygamberimizin
(sallallahu aleyhi vessellem) göstermiş olduğu gibi inanılması
ve uygulanması gerektiğini anladım.
Elhamdülillah! Allahu te’âlâ bana bu ilmi birçok şekilde temin etmemi
sağladı, ancak ailem ve benim günlük olarak istikrarlı bir şekilde en
çok istifade ettiğimiz kaynak Türkiye Gazetesi’nin ortasında bulunan
“Bizim Sayfa” oldu. Bu mükemmel gazete, Amerika’da birlikte
büyüdüğüm en iyi gazetelerin kalitesine sahipti, ancak bir Müslüman
olarak ben ve aileme nasıl olmamız gerektiğini her gün bize
hatırlatan extra bir değere de sahipti. Otuz yılı aşkın bir süredir o
hazine istisnasız her gün kapıma kadar gelmektedir.
Sübhanallah! Tüm bu nimetlerin üstüne, Allahu te’âlâ ben ve eşime, Peygamberimizin
(sallallahu aleyhi vessellem) ‘in göstermiş olduğu üzere gerçek Müslüman olan ve dînini
yaşayan çocuk ve torunlar bahşetti bize.
SAHİP OLMANIZ GEREKEN EN ÖNEMLİ SİGORTA
Arkadaşlarım ve müşterilerimiz aynı zamanda biliyorlar ki, ben ve ekibim Gözetmen Sigorta
Brokerliği olarak, siz, aileniz, yuvanız ve işiniz için size koruma temin eden, Türkiye’nin en
profesyonel sigortacılarından oluşmaktadır.
Sigorta danışmanınız olarak, sahip olmanız gereken en önemli sigorta konusunda size tavsiye
vermek isterim. O da, imanınızın korunması. O koruma nedir? O koruma, ilimdir. Allahu te’âlâ
nın bizlere neler yapmamız gerektiği konusunda ilim ile Peygamberimizin (sallallahu aleyhi
vessellem) gösterdiği yolu takip etmeyi başarmış o seven büyükler hakkında bilgi.
Bu sabah yine, Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vessellem), Ali bin Muhammed hazretleri,
Abdullah bin Mes’ud hazretleri, Sahabe-i Kiram’dan Abdullah bin Abbas (radıyallahu anh) ve
daha bir çok diğer kıymetli Müslüman büyüklerin hepsi, ailece onlardan öğrenip istifade etmek
üzere gazete sayesinde evimize girmiş ve hayatlarını okuyarak şereflenmiş olduk. Ne büyük
nimet.
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BU KORUMAYI NASIL TEMİN EDEBİLİRSİNİZ
Tüm Müslüman kardeşlerim gibi sizin de, sahip olduğunuz bir hazineyi nasıl ki sevdikleriniz ile
paylaşmak isteyeceğinize emin olduğum gibi, ben de bu hazineyi sizlerle paylaşmak isterim.
Bu, en altta yer alan kısımda yer alan bilgileri bizlere ileterek, abone olmak gibi son derece
basit.
Bu değerli hediyeyi ailenize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza veya
çalışanlarınıza hediye etmenizi teşvik etmek üzere, size kaliteli
ciltli bir masa takvimi (içinde namaz vakitleri ve her yaprağında
çok kıymetli nasihatler mevcut) ve her bir yıllık abonelik talebiniz
için ayrıca 10.000 TL değerinde kazaen vefat teminatı ihtiva eden
poliçe hediye edeceğim.
Müsadenizle, bu hediyeleri size, şahsen elden takdim etmek
isterim.
Size çok anlamlı bir hediye daha sunmak isterim; Eshab’dan en
çok istifade etmiş büyüklerden biri olan Bekir Bin Abdullah Müzenî
Hazretleri’nin (vefatı 762) okunmasını tavsiye ettiği bir duâ:
“YA RABBİ! Senin yardımın olmazsa, maksuduma eremem, kötü şeyden nefsimi koruyamam.
Ben ve işlerim senin kudretin altındayız. Sana çok, çok muhtacız yâ Rabbî! Allah’ım! Bizi öyle bir
rızıkla rızıklandır ki, onun vasıtasıyla sana çok şükür edebilelim. Yâ Rabbî! Her an her yerde sana
muhtacız. Allah’ım! Bize rahmet hazinelerinden birini aç. Rahmetinden sonra bize dünya ve
ahirette hiç azâb etme. Allah’ım! O geniş ihsânından bize helâl ve temiz rızık ihsân et. Rızık
verdikten sonra bizi, senden başkasına muhtaç eyleme, Allah’ım! Merhametine ve ihsân ettiğin
helâl rızka, ihsânına karşı şükrümüzü arttır. Biz sana muhtâcız. Senin yardımın ve ihsânın ile
ancak başkasına muhtaç olmaktan kurtuluruz.”

Abdullah İsmet
Broker

1 yıllık Türkiye Gazetesi Aboneliği için (günlük 50 krş x 365 gün = 182,50 TL):
Adı – Soyadı: ……………………………
Açık Adres: ……………………………
Telefon:
……………………………
Email: …………………………...
*** Kredi kartı ile blokeli 12 taksitli olabilmekte veya bildireceğimiz hesaba nakten yatırılabilir.
1 yıllık hediye 10.000 TL kazaen vefat teminatlı HEDİYEMİZ Ferdi Kaza Sigortası için:
Sigortalı olacak kişinin Adı – Soyadı: ……………………………
T.C. No: ……………………………
Doğum Tarihi: ……/ ……/ ……
(gün/ay/yıl)
Mesleği: ……………………………
Telefon: ………………… Email: …………………
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