
"Nefs�ne �t�mat ederek mesa� arkadaşlarını
yeters�z gören�n sonu tehl�kel�d�r. İst�şare

esnasında kend� f�kr�ne saplanarak
vereceğ� cevabı düşünen; arkadaşlarının

f�k�rler�n� küçümseyen, hatadan
kurtulamaz." 

 
Zübey�r Gündüzalp

HAFTANIN
PUSULASI



Sabır, Kur'an-ı Ker�m'de sık sık tekrarlanır. Çünkü yüce Allah çeş�tl� �çgüdüler ve ket vurucu
ps�koloj�k faktörler arasında doğru yolda yürüyeb�lmen�n ve b�nb�r türlü çatışmalar ve
engeller arasında yeryüzünde �nsanları Allah'a çağırma görev�n� yürütmen�n ne kadar büyük
b�r gayret gerekt�rd�ğ�n� herkesten �y� b�l�r. Bu gayret �nsandan, s�n�r sağlamlığı, olağanüstü
b�r soğukkanlılık, güç kaynaklarının sürekl� seferberl�ğ�, sızma ve kaçış noktaları karşısında
kes�nt�s�z b�r uyanıklık �ster. Bütün bunlar karşısında mutlaka sabırlı olmak gerek�yor.
İbadetlere devam etmek �ç�n sabır... Günahlardan uzak durmak �ç�n sabır... Allah'a ulaştıran
yolu kesmek �steyenlere karşı g�r�ş�lecek c�hadı devam ett�rmek �ç�n sabır... Türlü türlü
düşman tuzaklarına, komplolarına karşı sabır... Zafer�n ve başarının gec�kmes� Karşısında
sabır... Aşılması gereken mesafen�n uzunluğuna sabır... Bâtılın yayılıp güçlenmes� karşısında
sabır. Dostun, destekç�n�n azlığına sabır... G�d�lecek yolun uzun ve d�kenl� oluşuna sabır...
V�cdanların kaypaklığına sabır... Kalpler�n şaşkınlığına, sapmalarına karşı sabır... İnatçılığın
baskısına sabır... Dönekl�ğ�n, kalleşl�ğ�n acılığına karşı sabır...

HAFTANIN AYETİ
  

" Ey müminler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin.
Hiç şüphesiz Allah, sabredenler ile beraberdir. "

 
Bakara/153



Eğer hedefe ulaşma süres� uzar ve sıkıntıların baskısı yoğunlaşırsa, ortada azık ve
yardımcı güç bulunmadığı takd�rde sabır, zayıflar veya tükeneb�l�r. Bundan dolayı, yüce
Allah burada namaz �le sabrı yanyana get�r�yor. Çünkü namaz, kurumaz b�r kaynak ve
b�tmez b�r azıktır. O, güç kaynaklarını yen�leyen ve kalbe enerj� yükleyen b�r azıktır. Onun
sayes�nde sabır �p� uzar ve kopmaz b�r sağlamlık kazanır. Sonra da sabra hoşnutluk, şevk,
gönül huzuru, güven duygusu ve az�m ekler.

Namaz; ölümlü �nsan �le sürekl� ve kalıcı güç olan yüce Allah arasındak� doğrudan
�l�şk�d�r... Namaz; tek başına kalmış, gar�p b�r damlacığın h�ç kurumayan gür b�r su
kaynağı �le bel�rlenm�ş b�r buluşma vakt�d�r... Namaz; küçük yeryüzü real�tes�n�n
sınırlarını aşarak büyük evrensel real�ten�n uçsuz-bucaksız alanına yükselmekt�r...

Namaz; yakıcı çöl sıcağında ser�n b�r meltem, b�r �lkbahar yağmuru tanec�ğ�, b�r ağaç
gölges�d�r... Namaz; yorgun ve kırık kalplere yönel�k şefkatl� b�r el okşayışıdır... Böyle
olduğu �ç�nd�r k�, Peygamber�m�z sıkıntılı anlarında müezz�n� Hz. B�lâl'e; "Ey B�lâl, b�ze
onun (namaz) aracılığı �le nefes aldır." buyururdu. N�tek�m Peygamber�m�z zor b�r �şle
karşılaşınca yüce Allah'la daha çok buluşab�lmek �ç�n her zamank�nden daha çok
namaz kılardı.



"Aklın gereği, Allah’a imandan
sonra, O’nun için sevmek, sevilmek
ve insanlarla dost geçinmektir.”  

 
 

[Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 8/17; Beyhakî, Sünen, 10/109;
Taberanî, el-Mu’cemü’s-Sağîr, 2/21) ] 

HADİS GÜLDESTESİ



“Ey kardeşler�m, d�kkat ed�n�z. Vaz�fen�z kuds�yed�r,
h�zmet�n�z ulvîd�r. Herb�r saat�n�z, b�r gün �badet
hükmüne geçeb�lecek b�r kıymetted�r. B�l�n�z k�,
el�n�zden kaçmasın.”

"Şu dar-ı dünya, meydan-ı �mt�handır ve dar-ı
h�zmett�r. Lezzet ve ücret ve mükafat yer� değ�ld�r." 

Bed�üzzaman 

NUR ÇEŞMESİ 



Pırlanta Sözler
Tahk�kî �mana erm�ş, �manlarını amelle taçlandırmış hak�k� mü’m�nler, d�n�n
em�rler�n� yer�ne get�rme, mahlukata şefkatle yaklaşma, �nsanlarla olan
münasebetler�nde şer’�n, hakkın, hukukun ç�zg�s�n� koruma g�b� konularda ne
kadar hassas hareket ederlerse ets�nler, ne kadar güzel ameller ortaya koyarlarsa
koysunlar, kend�ler�n� ger�ye çekmey�, hatta g�zlemey� de b�l�rler. Onlar,
başarılarıyla öne çıkma, takd�r ed�lme peş�nde değ�ld�rler. Allah’a yürekten �nanan,
O’nun her şey� b�lmes�n�, görmes�n� yeterl� bulur. Onların ehemm�yet ver�p end�şe
duydukları tek şey, �şled�kler� ameller�n Allah’ın rızasına muvafık düşüp
düşmed�ğ�d�r. Çünkü onlar, yapılan şeylerden O razı olduktan, bunlara b�r değer
atfett�kten sonra başkaları b�lse ne olur b�lmese ne olur, değer atfetse ne olur
atfetmese ne olur, mülahazası �le yaşarlar.



“Ey kalbleri
çekip çeviren

Rabbimiz!
Kalplerimizi
dînin üzere
sâbit kıl.”

“Allahım, bizi
çok tövbe

edenlerden
kıl! Bizi

tertemiz
olanlardan

eyle!"”

Haftanın Duası 



Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

Efend�m�z (SAV)
hayada (utanma

duygusunda)
örtü arkasındak�
b�r gel�n g�b�yd�.

Hazret� Ebû Sa�d el-Hudr�
Allah Resûlü’nü şöyle anlatır: 

Efend�m�z (sallallâhu aleyh�
ve sellem) hayâ açısından
bakıldığında, ev�nde edeb�yle
oturan genç b�r kızdan daha
utangaçtı.
  
Bunu tey�d eden b�r başka
had�ste de Allah Resûlü
(sallallâhu aleyh� ve sellem)
buyurdular k�: “Her b�r d�n�n
kend�ne has b�r ahlâkı
vardır. İslâm’ın ahlâkı
hayâdır.”



HAFTANIN SOHBETLERİ 

Beklentisizlik, insanın yükünü
hafifletir... 

Allah İyi İnsanlara Neden Acı
Çektiriyor ?

ÇAĞLAYAN DERGİSİ EKİM SAYISI  BAŞYAZI
MÜZAKERESİ 

https://www.youtube.com/watch?v=1CB_YKYKtzA&ab_channel=RaindropsTV
https://www.youtube.com/watch?v=HrEnUtZPDgY&list=PLtTXgYgeQrnvU4Ck-p5hBOr-AiF2SaF1j&index=36&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=QB8jWfukQDY&ab_channel=Hizmetten


İLMİHAL 
İçk� Satılan Yerden Alışver�ş Yapma

İçkinin alım ve satımı haram olmakla birlikte içki satılan bir yerden alış-veriş
yapılmayacağına dair dini bir hüküm yoktur. Diğer bir ifadeyle içki satılan bir
marketten helâl ürün almak haram değildir. Çünkü alınan ürün mubah olduktan
ve alışverişin şartlarına riayet edildikten sonra söz konusu alışveriş sahihtir.

Devamı İçin Tıklayınız...

https://hikmet.net/icki-satilan-yerden-alisveris-yapma/


KALP
HAYATI UZUN OMUR İSTEMENİN SEBEPLERİ

Ey sâl�h k�ş�! Sen b�l k�, Ademoğlu uzun ömrün sevg�s�n� kalb�nde yaşatır. Bu �k� sebepten ötürüdür.
Bunların b�r�s� cah�ll�k, d�ğer� de dünya sevg�s�’d�r. 

Eğer dünya muhabbet� fazla olursa ölüm onu sevd�ğ� şeylerden ayırır. Âdemoğlu da bunu düşünür,
ölümü sev mez. Onu kend�s�ne düşman sayar. Onu kend�s�ne uygun bulmaz] İnsan, kend�s�ne uygun
gelmeyen her şeyden uzaklaşmak �ster. Kalb�n� kend� arzusuna uygun olan şey lere bağlar. Bu arzular
�ç�nde da�ma ömür sürmek, mal sa h�b� olmak, kadınlarla evlenmek, çocuk sah�b� olmak g�b� �stekler
vardır. Bunların gayes� yeryüzünde kalmaktır. Ölüm bütün bu d�lekler�ne aykırı düşer. Ölüm neym�ş
unu tur. Eğer b�r lâhza hatırına ölüm gelse onu sebeps�z ger� ye atar. Kend� kend�s�ne: — Önümüzde
n�ce zaman vardır. Kend� öneml� olan �ş ler�m�z� daha büyüdüğümüz zamanlar yaparız! derler. Fakat
büyüyünce de: — Sabret, hele �ht�yar olsun! der. Ama yaşlanınca da: — Hele şu b�naları tamam edey�m,
oğullarıma ev-bark yapayım. O zaman gönlümü onların düşünces�nden kurta rırım! der. Toprağı sular,
üstüne tohum eker. Y�ne: — Gönlümü ölüm f�kr�nden uzaklaştırıp bundan kurtu lursam, ancak bundan
sonra �bâdet lezzet�ne kavuşurum! d�ye yorumlar yapar. Böyle b�r düşman onun gönlünü karıştırır, onun
kulağı nı burar. Bundan ötürü Âdemoğlu �bâdet�n� ger� bırakır. An sızın da ölüm gel�r. İbâdet hasret�
canında kalır. Cehen nem ehl�n�n feryadı çok kere böyle �şler�n� ger�ye bırak maktan olsa gerekt�r.
Yân�: 



KALP
HAYATI  

 Cennet hazırlığını bugün veya yarın yaparım! deme ler�nden ötürüdür. Bunların
heps�n�n aslı dünya sevg�s�d�r. Hem de gaflet�n ölümü akla get�rmemes�ndend�r. 
N�tek�m Resûlu�lah Efend�m�z şöyle buyurmuştur: 

— S�z ney� ve k�m� d�lersen�z d�ley�n, s�zden onu ger� alacaklardır. Ama cehalet şudur
k�, gençl�ğe güven�l�r Hattâ şu b�le b�l�nmez k�, b�r k�ş� yaşlanıncaya kadar b�n genç ve
b�n çocuk ölür, g�der. Şeh�rlerde bundan ötürü �ht�yarların sayısı azdır. Çünkü
yaşlılığa çok az k�ş� er�ş�r, �nsanların çoğu daha yaşlanmadan ölüp g�der. Cehalet�n b�r
sebeb� de şudur k�, �nsan kısmı vücudu sağlam ve sağlıkta �ken ansızın ölümün
gelmes�n� uzak sanır. O kadar b�r şey� b�l�nmez k�, ansızın gelen ölüm ne kadar
enderse, hastalığın ansızın gelmes� öyle ender değ�ld�r. Hastalık ansızın gel�nce ölüm
de ansızın geleb�l�r. O halde �nsan ölümün göz önünde b�r güneş g�b� parlayıp
durduğunu b�lmel�. O güneş�n önüne b�r gaflet bulutu get�r�p da�ma onun gölges�nde
yaşamayı b�r rahatlık b�lmemel�d�r. 



DÜŞÜNÜLECEK ŞEY

***

Gaflet, insanın mahiyeti içinde sürekli olarak vardır ve mahiyetimizle
alâkalı bir husustur. Gaflet insan için pusuda bekleyen bir düşman

gibidir. Hiç yemesek içmesek de yine gaflet olabilir.
Çünkü o ve onunla mücadele olmasaydı terakki de olmaz ve insanlar da
tıpkı melekler gibi aynı makamda sabit kalırlardı. Oysa insan, insanlık
serencamesi içinde her cephede kavga vere vere yerinde melekleri bile

geride bırakabilecek hususiyetlerle donatılmış bir varlıktır.



Hz. Ali (r.a.) bedevînin birinin istiğfar kelimelerini hızlı hızlı tekrarladığını
işitince “Bu sahte bir tövbe!” dedi. 

Bedevî “Peki gerçek tövbe nasıl olur?”  deyince: 
“Tövbenin sahih olması için şu 6 şart vardır:

1
Yaptığına

pişman olman.

2
Gaflet ettiğin
farzları yerine

getirmen.

3
Gaspettiğin

hak varsa onu
iade etmen.

4
Eziyet ettiğin
kimselerden

özür dilemen.

5
İşlediğin günahı

tekrar
işlememeye
azmetmen.

6
Günahtan zevk

aldığın gibi
Allah’a itaat

ederken de zevk
alman!



AĞIZDAKİ TAŞIN HİKMETİ

B�rgün Hz. Ebû Bekr (r.a), Hazret-� Fahr-� âlem, Neb�yy� muhterem ve Habîb-� mükerrem�n (s.a.v) huzûr-
ı şerîfler�nde, sa'âdetle otururlarken; B�r bedbaht kötü huylu k�mse; b�r edebs�zl�k ed�p, Hz Ebû Bekr'e
d�l uzatıp, yakışıksız sözler söyled�. Hazret-� Server-� kâ�nât; o edebs�z, Ebû Bekre edebs�zl�k etd�kce;
b�rşey söylemez, ba'zan da tebessüm eder �d�. Hz Ebû Bekr; o bedbaht ve edebs�z�n edebs�zl�ğ� hadd�
aşınca; zarûrî olarak gadaba gel�p, b�rkaç söz söyley�nce; Hz Fahr-� kâ�nât, se'âdetle ve devletle yer�nden
kalkıp, g�td�. Hz Ebû Bekr (ra) Sultân-ı Enb�yânın ardına düşüp, yet�şd� ve ded� k�:

- Yâ Resûlallah! N�ç�n, b�r hayâsız, edebs�zl�k ed�p, gönül �nc�t�rken, susup, b�rşey söylemed�n�z. Ş�md�,
ben ona söyley�nce, kalkıp, g�td�n�z; sebeb� ned�r.?

Hazret-� Fahr-� kevneyn ve Resûl-� sakaleyn 's.a.v.' buyurdu k�:

- Yâ Sıddîk! O hayâsız ve bedbaht sana d�l uzatmağa başladığı zaman, Allahü teâlâ b�r melek gönderd� k�,
o k�msey� karşılayıp, kovacak �d�. Sen, hemen gadaba geld�n; söylemeğe başladın. O melek g�d�p, yer�ne
�blîs geld�. İblîs-� la'în�n olduğu yerde, ben durmam.

Hazret-� Ebû Bekr-� Sıddîk (r.a.) ondan sonra, vaktl� vakts�z söz söylememek �ç�n, mubârek ağzına b�r taş
koyar �d�. Ne zaman söz söylemek lâzım gelse, evvelâ f�k�r ederd�. B�r söz söyleyeceğ� zaman, o sözü
kend� kend�ne n�ce zaman düşünür, tefekkürden sonra, mübârek ağzından o taş parçasını çıkarıp, ne söz
söyleyecek �se söyler �d�. Sonra o taş parçasını mübârek ağzına alıp, tesbîh ve tehlîl �le meşgûl olurdu.
K�mseye, hayırdan ve şerden dünyâ kelâmı söylemez, eğer kat'î lâzım �se ve çok efdal �se, söylerd�.
Yoksa, gecede ve gündüzde tesbîh ve tehlîl �le meşgûl olurdu...

Hikaye 


