
H A F T A N I N           
 P U S U L A S I  
"Izdırap çekmeyenler, başkalarının
çekeb�leceğ�n� akıllarına b�le
get�rmezler. Şu halde, b�r �nsan, b�r
Müslüman, hususan Kur’anî ve
İslamî b�r davanın h�zmetkarı ve
c�had-ı ekber-� d�n�yen�n b�r nefer�
olmak n�met-� az�m�ne er�şm�ş
mes’ud b�r mü’m�n olarak,
ızdıraplar çekmek b�r nev� gıda-�
manev�d�r ".

Z.Gündüzalp



Çağın kudsîler�ne gel�nce; onlar “K�m Allah yolunda h�cret ederse, yeryüzünde g�decek, barınacak b�rçok yer ve gen�şl�k
bulacaktır. K�m ev�nden Allah rızası �ç�n ve Resûlullah’ın yolu dey�p ayrılıp da yolda ölecek olursa, onun mükâfatı
Allah’a a�tt�r.” d�yerek dünyanın her yanına dağılacak ve asrın gerekt�rd�ğ� usûl ve metodlarla soluklarını her tarafa
duyuracaklardır. Onların bu h�cretler� sayes�nde �mana, Kur’ân’a uyanacaklar olab�leceğ� g�b�, v�cdanlarında dostluğu
ve d�yalogu duyanlar da bulunacaktır.

Evet onlar, H�ra Dağından ruhlarına akseden m�rası, gez�p her yerde soluklayacak.. üm�ts�zl�kle uyuşmuş gönüllere
d�r�l�ş yollarını gösterecek.. mantıkla �lâhî vâr�dâtı b�rden duyup, herkese duyuracak.. kalb �le Kur’ân arasındak�
engeller� kaldırarak şu b�rkaç asırlık ayrılığı sona erd�r�p en büyük buluşmayı sağlayacak ve hareketler�n�n tamamen
�man, aşk ve heyecan yarışı olduğunu günümüzün sarsık, ye�sle kıvrım kıvrım ve tutarsız çocuklarına öğreterek, onları
fân� hayatın dar ve boğucu atmosfer�nden kurtarıp b�r kere daha onlara var ve hür olma yollarını, sevme ve saygılı
davranma adabını öğreteceklerd�r.

HAFTANIN AYETİ
 
 

"  Kim Allah yolunda göç ederse bir çok barınak ve elverişli geçim imkanları bulur.
Kim Allah ve peygamber uğruna evini-barkını bırakıp göç ederse de sonra bu yolda
ölüme yakalanırsa onun mükafatı Allah'ın güvencesi altındadır. Hiç şüphesiz Allah

affedici ve merhametlidir."
 

Nisâ Suresi 95



“ D�kkat ed�n! İnsanın bünyes�nde
b�r et parçası vardır. Eğer o salah
bulursa (�y� olursa) bütün ceset

salah bulur; eğer o bozulursa
bütün ceset bozulur. D�kkat ed�n o,

kalbd�r.” 

HADİS GÜLDESTESİ

(Buhar�, İman, 39; Müsl�m, Müsakat, 107; Müsned, 4/280) 



" Hem dünya sahibsiz değil ki, sen kendi kafana dünya yükünü
yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme; çünki onun sahibi Hakîm'dir,

Alîm'dir.
Sen de misafirsin; fuzulî olarak karışma, karıştırma.Hem insanlar,

hayvanlar gibi mevcudat, başı boş değiller; belki vazifedar memurdurlar.
Bir Hakîm-i Rahîm'in nazarındadırlar.Onların âlâm ve meşakkatlerini

düşünüp, ruhuna elem çektirme.Ve onların Hâlık-ı Rahîm'inin
rahmetinden daha ileri şefkatini sürme.Hem sana düşmanlık vaziyetini

alan mikroptan tâ taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eşyanın
dizginleri, o Rahîm-i Hakîm'in elindedirler.

O Hakîm'dir, abes iş yapmaz.
Rahîm'dir, rahîmiyeti çoktur.

Yaptığı her işinde bir nevi lütuf var."
 

Hanımlar Rehber� - 76

NUR ÇEŞMESİ 



Pırlanta Sözler

" Dünyalık şeyler gel�p geç�c�d�r. Kalıcı olan �se �mandır, sal�h amellerd�r.
Âyet�n �fades�yle, ah�rette �nsana fayda sağlayacak tek şey kalb-�
sel�md�r. İnsan, yaptığı sal�h ameller�n bu dünyada karşılığını görmey�
düşünmemel�. Gördüğü takd�rde sam�m�yet ve �hlasının zedelenmes�nden
end�şe etmel�. O, bütün hesaplarını Allah’a bağlı götürmel�. Âyet, “Allah,
kuluna yetmez m�?” buyuruyor (Zümer sures�, 39/36). Evet, Allah b�ze
yeter. N�ye gözümüzü başka şeylere d�k�yoruz? Bu, dünyaya a�t �mkanları
değerlend�rmeme demek değ�ld�r. Fakat dünyaya a�t her ne �le �şt�gal
edersek edel�m, heps�nde mülâhazalarımızı gözden geç�rmel� ve hep rıza-�
�lah� peş�nde olmalıyız. Allah’ın hoşnutluğu bulunmayan �şler� yapmaktan
Allah’a sığınmalıyız. Şunu unutmamak gerek�r k� şayet b�r gün dönen
çarklarınız zarar görür veya durursa Allah’ın razı olmadığı şeylere v�ze
verd�ğ�n�zden durur."



“Ey ihsanı hem dünyayı
hem de ahireti

doldurup donatan
Rabbimiz,

gönüllerimizi Zat’ına
karşı aşk u iştiyakla,

saygı ve haşyet
hisleriyle doldur; bizi
dur durak bilmeden

ihlas peşinde koşan ve
kalbi her zaman huşu

ile meşbu olan
kullarından eyle.”

Haftanın Duası 

“ Rabbimiz! İzzet ve
hikmet sahibi, Azîz ü
Hakîm Sensin! Şayet
azap edecek olursan
biz Senin kullarınız;

bir de lutfeder
merhametinle

muamelede
bulunursan, doğrusu

o da Sen’in şanına pek
yaraşır..”



– Allah Resûlü (sallallâhu aleyh� ve sellem) �nsanların en güzel�,
�nsanların en cömerd�, �nsanların en cesuru �d�. 

Enes (radıyallahu anh) O'nun bu yönünü şöyle anlatıyor: 

– B�r gece Med�ne ahal�s� b�r ses �ş�tm�şlerd� de düşman
baskınından korkmuşlardı. Peygamber, Ebû Talha’ya a�t çıplak,
eyers�z b�r at üzer�ne atlayarak ses�n geld�ğ� tarafa sürmüş,
Med�nel�ler� ger�de bırakmıştı. Keşf� yapıp dönerken kılıcını
boynuna asmış hâlde Med�nel�ler� karşıladı ve 
– Korkulacak b�r şey yok, korkmayınız, buyurdu. Sonra Allah
Resûlü (sallallâhu aleyh� ve sellem) üzer�ne b�nd�ğ� ve o güne
kadar yavaşlığı �le meşhur o atı kastederek, 
– Ey Ebû Talha şu atını den�z g�b� buldum, buyurdu. B�r daha o atı
geçen başka b�r at olmadı....

Peygamber Efendimizin Yüce Ahlakı 

EFENDİMİZ’İN CESARETİ



İSLAM'IN PROTOTİPLERİ

Hz. Ebu Talhâ (r.a) 

GÖZ HİZASI
YETERSİZLİK DUYGUSUNUN KAYNAĞI NEDİR

 

KISSADAN HİSSE
Allah'ın Anıldığı Ağız

 

MÜ'MİNİN GÖNÜL DÜNYASI

(İslami Heyacan)

DİNLE(N)ME ZAMANI

https://www.youtube.com/watch?v=JY9x_uGMZFo&list=PLukPSg97-iL7TPY-yvzJvLNgKu693QxFn&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya
https://www.youtube.com/watch?v=LU9IG8_5Vzo&ab_channel=RaindropsTV
https://www.youtube.com/watch?v=LE8RMK5-tCs&ab_channel=e-keyfiyet
https://www.youtube.com/watch?v=m4lmhg2O9Hc&ab_channel=%C4%B0brahimHalilBE%C5%9EBA%C5%9E


İLMİHAL 

Keyf� olarak sünnet namazları terk etmen�n hükmü ned�r?

Farz namazlara tabi olarak kılınan sünnetler, müekked (kuvvetli) ve gayr-i müekked
(kuvvetli olmayan) sünnetler olarak ikiye ayrılır. Sabah, öğle ve akşam namazlarının
sünnetleri ile yatsı namazının son sünneti, müekked sünnetlerdendir.

“Müslüman kulun, Kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey farz namazdır. Eğer
bunu tam yerine getirmişse ne güzel. Aksi takdirde meleklere, ‘Bakınız onun
nafile namazları var mı?’ denilir. Eğer nafilesi varsa, farz namazlarının eksikleri
nafileleriyle tamamlanır. Sonra diğer farz ameller için de bunun gibi yapılır.” (İbn
Mâce, ikâme, 202).  

devamı için...

https://hikmet.net/sunnet-namazlar-terk-edilebilir-mi-eger-terk-edilebilirse-bu-hangi-durumlarda-yapilabilir/


KALP
HAYATI 

 
Resûl (sallâllahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

  “Kul ölünce ona iki melek gelir. İkisi de kapkara yüzlü, gök gözlü melektir. Birinin adı
Münker, ötekisinin adı Nekir’dir. Bu iki melek kula 
— Hak Teâlâ’nın ve Peygamberin hakkında ne dersin? diye sorarlar. Eğer kul mü’min
olursa: Hak Teâlâ birdir ve Muhammed O’nun Resûlü ve kuludur. Bundan sonra yetmiş
arşın genişliği ve yetmiş arşın uzunluğu kadar kabre genişlik ve büyüklük verilir. Kabrin her
köşesi nurla doldurulur ve ona: Rahat rahat yat burda! derler. O da: Beni, kavmim ve
akrabamın yanına koyun! Onları benden haberli edin! der. Melekler de ona: Burada yat.
Yeni bir gelin nasıl uykuya varırsa öyle uyu. Seni hiç kimse uyandırmaz. Ancak çok sevdiğin
birisi uyandırabilir derler.. 
Allah esirgesin eğer o münâfık bir kişi ise ona: Hak Teâlâ’yı ve Peygamberi nasıl bilirsin?
diye sorduklarında der ki: Halkın ağzından bir şeyler işitirdim. Söylenip dururlardı. Ben
onların dediğini derim! diye cevap verir. O zaman toprağa: Onu sık! denir. Yer onu
öylesine sıkar ki, kaburga kemikleri biribirine girer. Böylece Kıyâmete kadar azapta kalır.”

MÜNKER ve NEKİR’İN SORULARI



KALP
HAYATI 

 
Resûlullah Efendimiz, Hazret-i Ömer’e (Allah ondan razı olsun)
buyurdu ki: 
“Ey Ömer! Kendini nasıl görüyorsun? Sen ölünce adamların sana bir
mezar kazarlar ki, dört arşın uzunluğunda, bir arşın ve bir karış
genişliğindedir. Ondan sonra seni yıkarlar ve kefenine sararlar. O
kabire koyarlar. Üstüne toprak döküp geriye dönerler. Sonra sana
kabir yoldaşı Münker ve Nekir gelir. Onların sesleri gök gürültüsü
gibidir. Gözleri şimşek çakar gibi olur. Kılları yerde sürünür. Dişleriyle
mezarının toprağını yararlar. Seni tutarlar, kaldırıp silkerler ve
sarsarlar.
” Ömer de Resûlullah Efendimiz’e şöyle sordu: 
— Ey Allah’ın Resûlü! O lâhzada benim aklım başımda olur mu?
Resûlullah: 
—  Olur yâ Ömer! dedi. Hazret-i Ömer de: 
— Korkmam öyleyse! Ben onlara kâfi gelirim! dedi. 



KALP
HAYATI  

Bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur: 

— Kâfire kabirde iki canavarı sataştırırlar. Bunların ikisi de kör ve sağırdır.
İkisinin de elinde demir bir sırık vardır ki, başları develere su verilen kovalar
kadardır. O sırıkla onu döverler. Tâ kıyamet gününe kadar bu hâl sürer. Ne
gözü vardır ki, görüp acısın, ne kulakları vardır ki, işitip şefkat göstermiş
olsun.



DÜŞÜNÜLECEK ŞEY

 

“İnsanların çokluğuna aldanma, sen yalnız
ölecek, kabre yalnız girecek, kabirden

yalnız kalkacak ve hesabını yalnız
vereceksin.”

 
Hz. Hasan Elbasri (ks)



Efendimiz buyurdu ki: 
Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin: 

- İHTİYARLIK GELMEDEN GENÇLİĞİN,
- HASTALIK GELMEDEN SAĞLIĞIN,

- FAKİRLİK GELMEDEN ZENGİNLİĞİN,
- MEŞGUL OLMADAN, BOŞ ZAMANIN,

- ÖLÜM GELMEDEN HAYATIN 
 

KIYMETİNİ BİLİN 



B�r şahıs, Harem-� Şerîf�n kapısında, Ey doğrulara yardım eden, haramlardan
kaçınanları koruyan Allâhım!.. d�yerek hep aynı duâyı okuyordu. Ona, Sen başka duâ
b�lmez m�s�n? ded�ler. O şöyle açıkladı, bu duâyı tekrar etme sebeb�n�:

Ben Beyt-� Şerîf� tavâf ederken ayağıma takılan b�r şey� eğ�l�p aldım. B�r de baktım k�,
�ç�nde b�n altın bulunan b�r kese. Şeytanımla îmânım mücâdeleye tutuştular. B�n altın
çok para, sen�n bütün �ht�yaçlarını karşılar ded� şeytanım. Îmânım �se, Bu haramdır,
boşuna saklama; sah�b�n� bul, tesl�m et! ded�. Ben böyle mücâdele �ç�nde �ken, b�r�n�n
ses� duyuldu:

Burada, �ç�nde b�n altınım bulunan kesem kaybolmuştur. K�m buldu �se get�rs�n, ona
otuz altın müjde verey�m!

B�n haramdan otuz helâl hayırlıdır, d�yerek kesey� sah�b�ne tesl�m ett�m. O da bana
otuz altın verd�. Bunu alıp bakırcılar çarşısında gezerken, b�r Arap kölen�n bu paraya
satıldığını görünce, hemen satın aldım. B�r müddet sonra bu kölen�n yanına b�r kısım
Araplar gel�p g�zl�ce konuşmaya başladılar. Köleden ne konuştuklarını sordum.
Saklamayıp aynen anlattı:

H�kaye BAŞKA DUÂ BİLMEZ MİSİN?
 



Ben Mağr�p sultânının oğluyum. Babam, Habeş mel�k�yle cenk ed�p savaşı kaybett�. Ben� de es�r alıp
buralarda sattılar. Babam bunları gönderm�ş, ell� b�n altın da verm�ş k�, ben� satın alıp götürsünler. Sen
bana çok �y�l�k ett�n, kend� evlâdın g�b� baktın. Bundan dolayı memnun kaldım. Bunlar ben� satın
alacaklar; sakın az altına râzı olma, ell� b�n altına sat ben�.

Ded�ğ� g�b� oldu. Ell� b�n altına sattım köley�. Bu kadar büyük sermaye �le b�r kısım mallar alıp Bağdata
g�tt�m. Orada açtığım dükkânda mallarımı satıyordum. B�r tanıdığım gel�p, Meşhur b�r tüccar dostum
vefât ett�, ay g�b� güzel kızcağızı yalnız kaldı. Gel bunu sana alalım ded�. Ben de kabul ett�m. Kızın, çeh�z
olarak get�rd�ğ� b�rtakım tabakların üzer�nde �ç� altın dolu keseler vardı. Heps�n�n üzer�nde de b�ner
altın yazılı �ken, b�r�nde dokuz yüz yetm�ş altın yazılı �d�. Bunun sebeb�n� sorduğumda kızcağız ded�k�:

Babam bu kesey� Harem-� Şer�fte kaybetm�ş. Bulan b�r helâlzâde kesey� �âde ed�nce, otuz altını ona
müjde olarak verm�ş, ondan ger�ye kalanlardır bu kesedek� altınlar.

Bunun üzer�ne ben Allâha hamd ve şükürlerde bulundum; bunlar hep doğruluğun, �y�l�ğ�n bereket�,
d�yerek hâd�sey� kızcağıza anlattım. Sürur ve saâdet�m�z daha da perç�nlenm�ş oldu!.. (Nevâd�r-�
Süheylî, Sayfa: 280-81)

Evet, enteresan b�r hâd�se. Doğruluk ve dürüstlüğün net�ces�n� göstermes� bakımından verd�ğ� mesaj
oldukça müh�m. Kaldı k� bu, sadece dünyadak� semeres�. Âh�rettek� karşılığı �se, ebedî b�r saâdet.
Rabb�m�z cümlem�z�, îmânımızın ses�ne kulak vererek sadâkat ve �st�kametten ayırmasın. Âmîn...

H�kaye


