
"H�ddetle, heyecanla konuşmanıza asla �t�mat
etmey�n�z. Z�ra nef�s ve şahsî h�ss�yat karışır.

Yapacağım derken parçalarsınız. Hem de
kend�n�z� parçalamış olursunuz. Çok defa

kend�s�n� tenk�t etmek kâm�ll�ğ�ne er�şemem�ş,
yakın akraba veya mesa� arkadaşlarını tenk�t
etmeye alışanlarla b�r yerde oturmayınız. Onu
d�nleye d�nleye s�z de münekk�d ve yıkıcı ahlâk

sah�b� olursunuz." 
 

Z. Gündüzalp

HAFTANIN
PUSULASI



"Ben onlara yakınım", "Bana dua eden�n duasını, dua ed�nce kabul eder�m." 

Ne büyük b�r �ncel�k, ne güçlü b�r şefkat, ne büyük b�r muhabbet ve ne şaşırtıcı b�r canayakınlık, değ�l m�?
Gerek orucun ve gerekse d�ğer herhang� b�r d�n� yükümlülüğün meşakkat� bu sevg�n�n, bu yakınlığın ve
sevecenl�ğ�n gölges� altında nerede kalır, ne anlam taşır?! 
Ayet�n her sözcüğünün anlatımına bu sevecen özver� egemend�r: "Eğer kullarım sana benden sorarlarsa
onlara dek�; ben kend�ler�ne yakınım, bana dua eden�n duasını, dua ed�nce, kabul eder�m" 
Yüce Allah "Kullarım" d�yerek onları kend�ne �zafe ed�yor. Ayrıca sorularına aracısız b�ç�mde doğrudan
doğruya kend�s� cevap ver�yor. Yan� "onlara dek�; Ben kend�ler�ne yakınım" dem�yor. Bunun yer�ne soru gel�r
gelmez, ona cevap vermey� b�zzat üstlen�yor ve "yakınım" buyuruyor. Bunların yanısıra "Onların duasını
�ş�t�r�m" dem�yor, bunun yer�ne "Bana dua eden�n duasını dua ed�nce, kabul eder�m" d�yerek duanın kabul
ed�lmes� �şlem�n� önplâna geç�r�yor. 
Bu ayet, müm�n�n kalb�n� tatlı b�r özver�, cana yakın b�r sevg�, huzur ver�c� b�r hoşnutluk ve kes�n b�r güvenle
dolduran şaşırtıcı b�r ayett�r. Müm�n, bu duyguların etk�s�yle hoşnutluğun yücel�ğ�nde, özver�l� b�r yakınlığın
kucağında, güvenl� b�r sığınakta ve sarsılmaz b�r huzur �ç�nde yaşar.

HAFTANIN AYETİ
 
 

" Eğer kullarım sana benden sorarlarsa onlara de ki; ben kendilerine
yakınım, bana dua edenin duasını, dua edince, kabul ederim. O halde onlar

da benim çağrıma olumlu karşılık vererek bana iman etsinler ki, doğru
yolu bulsunlar"

 
Bakara/153



Bu sevecen d�rl�ğ�n, bu sevg� dolu yakınlığın ve heyecan uyandırıcı hüsnü kabulün gölges�
altında yüce Allah kullarını kend� çağrısına olumlu cevap vererek O'na �man etmeye
çağırıyor. Ola k�, bu olumlu cevap ve bu �man, onları doğru yola, h�dayete ve �y�l�ğe �let�r. 

İbn-� Meymun'un sahab�lerden Hz. Selman-ı Far�sî'ye (Allah onlardan razı olsun)
dayanarak b�ld�rd�ğ�ne göre Peygamber efend�m�z şöyle buyuruyor:

"Kul, �k� el�n� açarak Allah'tan hayırlı b�r şey d�ley�nce yüce Allah bu �k� açık el� boş
olarak ger� çev�rmekten haya eder." (Ebu Davud, T�rm�z�, İbn-� Mace)'

Abdullah b. Abdurrahman Daremî'n�n sahab�lerden Hz. Sevban'a, ve İmam-ı Ahmed
Hanbel'�n y�ne sahab�lerden Ubbade b. Sam�t'e (Allah heps�nden razı olsun) dayanarak
b�ld�rd�ğ�ne göre Peygamber efend�m�z (salât ve selâm üzer�ne olsun) şöyle buyuruyor:

 "Yeryüzünde h�çb�r müslüman k�ş� yoktur k�, yüce Allah'tan b�rşey �stes�n de Allah onun
�steğ�n� karşılamasın, ya da onu d�leğ� kadar olan b�r kötülükten, tersl�kten uzak
tutmasın. Yalnız bu duanın günah ya da akrabalık �l�şk�s�n� kesme anlamına gelmemes�
gerek�r." (T�rm�z�)



“Ey insanlar! Selamı aranızda yaygın hale
getirin. Sofranız herkese açık olsun, çokça

ikram edin, sıla-ı rahimde de kusur etmeyin..
Bir de insanların uykuya daldıkları anlarda,
gecelerin karanlığını namazla delin, böylece

selametle Cennet’e girin!.”  
 

[(İbn Mâce, Et’ime, 1; Dârimî, Salât, 156) ] 

HADİS GÜLDESTESİ



“Kend�n� başıboş zannetme. Z�ra şu m�saf�rhane-�
dünyada nazar-ı h�kmetle baksan; h�çb�r şey�
gayes�z, n�zamsız göremezs�n. Nasıl sen n�zamsız,
gayes�z olab�l�rs�n. ”

Bed�üzzaman 

NUR ÇEŞMESİ 



Pırlanta Sözler
Peygamberler�n hayatlarını tükett�kler� b�r yolda yürümek ne büyük şeref!
Onlarla aynı yolda yürüyen ve aynı gayey� paylaşan �nsanlar ah�rette de aynı
yere düşeceklerd�r. Gerç� onlarınk�ne düşme değ�l yükselme demek daha
doğru. Çünkü bazı had�slerden de anladığımıza göre ah�rette �nsanlar farklı
kategor�ler �çer�s�nde mütalaa ed�leceklerd�r. İşte orada �ht�mal, malını Allah
yolunda �nfak edenler, h�cret edenler, h�cretler�n� �rşatla der�nleşt�renler vs.
ayrı b�rer kategor�de değerlend�r�lecekt�r. Aynı bunun g�b�, belk� �’lâ-�
kel�metullah yolcuları da beraber oldukları �nsanlarla b�rl�kte ayrı b�r yerde
toplanacaklardır. Herkes dünyadak� ameller� c�het�yle hang� kategor�ye
g�r�yorsa, onlarla b�rl�kte haşrolacaktır.

K�m enb�ya-� �zamla, kend�s�nden önce yaşamış İmam Rabban�, Mevlânâ
Hal�d el-Bağdadî, Üstad Bed�üzzaman g�b� büyük zatlarla b�rl�kte haşrolmak
�stemez k�! Böyle b�r net�cey� elde etmek �ç�n ne ver�lse değer.



“Allah’ın
gazâbından,
azâbından,
kullarının

kötülüklerinden,
şeytanların

ayartmalarından
ve yanıma

yaklaşmalarından
Allah’ın tam
kelimelerine
(hükmüne ve

iradesine)
sığınırım..”

Haftanın Duası 



Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

Resûlü’nün hayır ve bereket duasına mazhar olan Hazret� Enes
(radıyallahu anh) şunu nakleder: 

Allah Resûlü (sallallâhu aleyh� ve sellem) ahlâk� açıdan �nsanların en
güzel� �d�. Ben çocukluğumda, kend�s�n�n yanında bulunup h�zmet ett�ğ�m
dönemlerde, b�r gün, ben� b�r �ht�yaç �ç�n b�r yere gönderm�ş �d�. Ben de o
günkü çocukluğun da sevk�yle �ç�mden ‘Ben bu �şe g�tmem.’ ded�m, oysa
�ç�mde Allah’ın ve Resûlü’nün emrett�ğ� �şe g�tmek n�yet ve arzusu vardı.
Derken çıktım, verd�ğ� �ş �ç�n yola koyuldum. Sokakta oyun oynayan
çocuklarla karşılaştım. Onlarla b�rl�kte oyuna dalıp �ş�m� unuttum. 
B�r süre sonra b�r de baktım k�; Allah Resûlü (sallallâhu aleyh� ve sellem)
arkamdan başımı tutmuş gülümsey�p duruyor. 
Bana, 
–  Ey Enesc�k, sana ded�ğ�m yere g�tsen ya, ded�. Ben de kend�s�ne, 
– Evet! Ey Allah’ın Resûlü! Hemen ş�md� g�d�yorum, ded�m. Hazret� Enes
r�vayet�ne devam ederek d�yor k�: 
– Allah’a yem�n eder�m! Ben kend�s�ne yed� ya da dokuz yıl h�zmet ett�m.
Yaptığım b�r �şten dolayı ‘N�ye böyle yaptın?’ Yapmadığım b�r �şten dolayı
da ‘N�ye böyle yapmadın?’ ded�ğ�n� b�lm�yorum.



HAFTANIN SOHBETLERİ 

Muhabbet Fedailerinin Özellikleri

HER ŞEYDE BİR HAYIR VAR
MIDIR

ÖĞRETMENİM NERDESİN

https://www.youtube.com/watch?v=lbpMn9aqbiI&ab_channel=RaindropsTV
https://www.youtube.com/watch?v=YhpmmIUo9tU&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=MSGJDTQq8jM&list=PLx8MovyI0A0PBWqoYC9OB2P2NtddQKAOd&ab_channel=RaindropsTV


İLMİHAL 
İçer�ğ�nde Alkol Bulunan Gıdaların Hükmü Ned�r?

Az miktarda alkol katılmış yiyecek ve içeceklerin hükmünü tespit ederken temel çıkış
noktasını istihâle ve istihlâk meseleleri oluşturmaktadır. Fakat bunların yanında alkolün
gıdalara katılma maksadının göz önünde bulundurulması gerektiği, gıdalarda alkol
kullanılmasına ciddî bir ihtiyaç bulunduğu, alkolün kimyevî bir madde olması itibarıyla
Kur’ân’da haram kılınan sarhoş edici içkilerden farklı olduğu ve alkolün necis olmadığı
gibi değişik gerekçelerden yola çıkarak meselenin hükmünü tespit etmeye çalışanlar
da olmuştur. Bütün bunların yanında alkolün, içilmesi haram kılınan içkilerin esası
olmasından hareket ederek, miktarı ne olursa olsun onun katıldığı yiyeceklerin de
mutlak mânâda haram olacağını savunanlar da vardır.
Devamı için.....

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


KALP
HAYATI 

UZUN EMELDEN KURTULMANIN ÇARESİ

Uzun emelden kurtulmanın çares�, onun sebeb�n� ortadan kaldırmakla olur. Sebeb� �se b�l�nd�.
Ş�md� onun g�der�lmes�ne, çares�ne bakmalı.Sözün kısası b�r k�mse dünyayı b�l�rse dünyayı
sevmez. Onun lezzet�n�n b�rkaç gün olduğunu b�l�r. O lezzet de çares�z olarak ölümle bâtıl
olur.’Ş�md�k� zamanda da bulanıklıktan ve acıdan, belâdan uzak olmadığı, h�ç b�r k�ş�n�n
bunlardan sâfî kalmadığı b�l�n�r. B�r k�ş� âh�ret�n bâk� kaldığını ve �nsan ömrünün kısalığını
düşünürse şunu anlar k�, âh�ret� dünyaya satan, rüyasında b�rkaç akçey� uyanıklığında b�n
altından üstün gören g�b�d�r. Z�râ, dünya uyku ve rüya âlem�ne benzer. Hadîs-� şer�f�nde Resûl
(S.A.V.) şöyle buyurmuştur: 

— İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar. 

Ama cehl�n �lâcı, tertem�z düşünceler ve gerçek mâr�fetle olur. Şöyle b�l�nmel� k�, ölüm k�msen�n
el�nde değ�ld�r. İnsanın kend� d�led�ğ� zamanda gelmez. Ne zaman geleceğ� de bell� olmaz. Bunun
�ç�n, gençl�ğe veya başka b�r şeye de güven duyulmamalıdır. 



DÜŞÜNÜLECEK ŞEY

HZ  MEVLANA

Bencillik , gözüne takılmış
ayna gibidir . O gözler nereye

bakarsa baksın kendinden
başka birini görmez ... 



 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) bizzat duasına mazhar olmuş
Hasan-ı Basrî Hazretlerinin (k.s) bazı hikmetli sözleri…

1
Fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı,
insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu.

       2
Sonsuz olan cennet, dünyada yapılan
birkaç günlük amelin değil, halis bir
niyetle yapılanların karşılığıdır.

3
İnsanların çokluğuna aldanma, sen
yalnız ölecek, kabre yalnız girecek,
kabirden yalnız kalkacak ve hesabını
yalnız vereceksin.

4
Gıybet müminin dinini kangrenin vücudu
yiyip bitirmesinden daha çabuk bitirir.

 
"Çocuğunda sevmediğin bir hal görüyorsan, o hal senin arzu

ettiğindir, kendini düzelt."



Ebu Müsl�m Havlan� b�r toplulukta konuşulanları d�nler.Hemen heps� de hanımından
ş�kayette bulunmaktadırlar. Ancak Ebu Müsl�m’de ş�kayet f�lan yoktur. Derler k�:
– Vel� g�b� b�r hanıma düştün de ses�n sedan çıkmıyor değ�l m�?
Omuzlarını s�lkerek cevap ver�r:
– B�z�mk� vel� f�lan değ�l kel�men�n tam manasıyla del�d�r del�!…
– Öyle �se derler nasıl geç�n�yorsun böyle del� b�r�yle?
Cevap ver�r:
– Ben usulünü b�l�yorum da öyle geç�n�yorum, kavga gürültümüz o yüzden olmuyor!…
Büsbütün meraka düşerler.
– Del� g�b� b�r�yle kavgasız gürültüsüz geç�nmen�n usulü ned�r k�? d�ye sormaktan
kend�ler�n� alamazlar.
Şöyle �zah eder Ebu Müsl�m, geç�nmen�n sırrını.
Der k�:
– Allahü Az�müşşan, Âdem Aleyh�sselam’ı topraktan yarattığında beden�ne önce aklı
koydu. Akıllı b�r adam oldu.
Sonra öfkey� yarattı. Ona da Âdem’�n beden�ne g�rmes�n� emrett�.
Öfke:
– Ben ded�. Âdem’�n beden�ne g�remem. Çünkü orada akıl vardır! Akılla �k�m�z b�r
yerde asla duramayız!…

H�kaye BİR DELİYE BİR VELİ ROLÜ



Rabb�m�z buyurdu:

– Ey öfke! Sen Âdem’�n beden�ne g�rmeye çalış, oraya yönel. Akıl sen�n geld�ğ�n� görünce hemen
çıkıp g�der, kend� yer�n� sana bırakır. Böylece sen de Âdem’�n beden�nde hükmünü �cra eder, onu del�
yaparsın.
Ebu Müsl�m burada der k� :

– İşte b�z hanımla bu konuda anlaştık. Ded�k k�; mademk� �nsana öfke gel�nce akıl g�d�yor, �nsan
del�n�n tek� hal�ne gel�yor. Öyle �se evde k�m öfkelen�rse o an sank� o del�d�r. Del�ye karşı �se b�r vel�
lazımdır. Ben öfkelen�rsem hemen farkına varacaksın, sabır göster�p ters cevap vermeyeceks�n.
Çünkü ben o an del� sayıldığımdan del� adamdan her şey beklen�r d�yerek vel� rolüne g�receks�n,
aklım gel�nceye kadar b�r del�ye b�r vel� rolü oynayacaksın.

Ebu Müsl�m burada şunu da �lave eder:

– Tab�� der, bu sabır ben�m �ç�n de geçerl� b�r görevd�r. Bazen hanım öfkelen�r, bu defa o del�
durumuna g�rer bana vel� rolü düşer, ben b�r vel� g�b� sabır göster�r, karşılık vermemeye çalışırım.
Aklı gel�p de akıllı �nsana muhatap olduğumu anlayıncaya kadar, bu sabır devam eder.



Ebu Müsl�m bundan sonrasını şöyle tamamlar:

– İşte der ey dostlar, ben�m hanımdan ş�kayetç�
olmayışımın sebeb� budur. Gül g�b� geç�n�p g�tmem�z�n
sırrı da buradadır. Tavs�ye eder�m, s�z de b�r del�ye b�r
vel� rolü oynayın, öfkelen�nce karşı taraf vel� rolüne
g�rs�n, sabır ve tahammülü esas alsın, göreceks�n�z k�
tartışma kısa zamanda son bulacak, taraflar
b�rb�rler�ne karşı sevg�yle dolacak. Çünkü öfkel� taraf
kend�s�ne karşılık ver�lmey�ş�n�n takd�r�n�,
m�nnettarlığını duyacak. Bu da mutluluk ves�les�
olacak.

Sakın “b�r del�ye b�r vel� rolü bas�t b�r şey” dey�p de
geçmey�n. Sadece b�r deney�n yeter. İşte s�ze güzel
geç�nmen�n sırrı.


