
HAFTANIN PUSULASI

" Kuvve-i maneviyenin ve müsbet düşüncenin sihirli
kudretine malik olan insanlar, dünya ve uhra işlerinde
harika muvaffakiyetlere erişmişler ve erişmektedirler. Şu
hakikat gayet kat’i ve çoklukla vakidir ki; insanlar iman ve
itikad ilmiyle münevver olmakla ve düşüncelerini
düzeltmekle ye’s, üzüntü ve ümitsizliği, korku ve muhtelif
hastalıkları def edebilir, hayatlarını değiştirebilirler."

Z.Gündüzalp



  Bu mübarek âyetler, nail olduğumuz ilâhî nimetleri ve
üstlenmiş olduğumuz abitleri hatırlamayı ve Cenâb-ı Hak'tan
korkarak adaletle hüküm ve şahitlikte bulunmayı bizlere
tenbih etmekte ve bir düşmanlık duygusuna kapılarak
adaletten ayrılmaktan bizleri men buyurmaktadır. Şöyle ki:
(Ve) Ey müslümanlar!. (Allah Teâlâ'nın üzerinizde bulunan
nimetini) hatırlayınız. Sizi akıl ve zekâya sahip kılmış, sıhhat ve
afiyete kavuşturmuş, günbe gün ilâhi lütuflarına mazhar
etmiş ve özellikle sizi İslâmiyet'e hidâyet buyurmuştur. (Ve
işittik ve itaat ettik dediğiniz vakit) Rasûlü Ekrem ile
bey'atlaşmada bulunduğunuz zaman veya Hz. Adem'in
sulbünden birer zürriyet olarak çıkarıldığınız an (Cenâb-ı
Hak'kın sizi onunla) o verdiğiniz söz ile, (bağladığı) yaptığınız
pekiştirilmiş (ahdini) de (hatırlayınız) ona riâyetten
ayrılmayınız (ve Allah Teâlâ'dan korkunuz) yapılmış olan ahd
ve yemine aykırı hareketten çekininiz. (Şüphe yok ki. Allah
Teâlâ bütün kalplerde) bütün gönüllerde (olanı) tamamen
(bilir) artık bütün insanların zahir olan sözlerini, amellerini de
daha iyi işitir, görür, bilir. Binaenaleyh hareketinizi ona göre
tanzim ediniz, ilâhi hükümlere muhalefetten kaçınınız.

" Allah’ın üzer�n�zdek� n�met�n� ve “İş�tt�k, �taat ett�k,
baş üstüne!” d�yerek yer�ne get�rmey� üzer�n�ze

aldığınız ve böylece s�z� onunla bağlı hale get�rd�ğ�
ahd�n� h�ç hatırınızdan çıkarmayın. Allah’a karşı

saygıyla dopdolu olun ve O’na �taats�zl�kten sakının.
Şüphes�z Allah, s�neler�n özünü, onlarda saklı tutulan

bütün sırları hakkıyla b�l�r."

H A F T A N I N  A Y E T İ

۪ذي َواَثَقُكْم ِب۪هٓۙ ِاْذ ُقْلُتْم ِه َعَلْيُكْم َو۪ميَثاَقُه الَّ َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللّٰ
ُدوِر َه َع۪ليٌم ِبَذاِت الصُّ ۜهَ ِانَّ اللّٰ َسِمْعَنا َوَاَطْعَناۘ َواتَُّقوا اللّٰ

Ma�de/7



   Her türlü hayır ve hikmetin başı, derin bir kulluk şuuru
içinde Allah korkusu ve Allah saygısıdır. Allah dostları,
Allah’ın emirlerine muhalefette bulunmanın hacaletini
cehennem azabından daha ağır olarak nitelendirmiş ve her
an Allah Teâlâ’nın huzurunda olmanın ciddiyeti ve O’na
olan derin saygılarıyla tir tir titremişlerdir.

  Benzer bir hadis-i şerifte, gizli-açık her hâlükârda Allah
mehâbet ve mehâfeti içinde bulunmak bir kimsenin
kurtulmasına vesile olabilecek üç şeyden birincisi olarak
sayılmıştır. Yine diğer bir hadiste, kişinin kendisini özellikle
nefsiyle baş başa kaldığı anlarda günahlardan alıkoyan
Allah saygısı tebcil edilmiş, övülmüştür.

 Kısaca kâinat kitabı ve dinin özündeki fayda ve gayelere
vukuf, hem dünya hem de ahiret saadetine götüren selim
bir bakış açısına sahip olma ve faydalı ilim-salih amel
birlikteliğine ulaşma olarak açıklanabilecek hikmeti elde
edebilecek olan bahtiyar kimselerin temel vasfı Allah
korkusu ve saygısıdır. Her kötülüğün ve şerrin başı da
dünya sevgisidir.

İlk müslümanlardan, sahabe-i kiramın büyüklerinden ve Resul-i Ekrem Efendimiz
(aleyhissalatü vesselam)’a yakınlığıyla O’nun ehlinden zannedilen Hazreti Abdullah b.

Mes’ud (radıyallâhu anh), Sonsuz Nur Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi vesellem)’in
şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

 
“Hikmetin başı Allah korkusu, Allah saygısıdır.”

 
(Beyhakî, Şuabül-İman; İbn-i Ebi Şeybe, Musannef; Suyutî, el-Câmius-Sağir)

 

H A F T A N I N  H A D İ S İ

 Hikmet sahibi olanlar daima kendilerini hesaba çeker, nefsin hevâ ve hevesâtına aldanmayıp
dünyaya karşı zahidane yaşarlar. Kalbleri Allah saygısıyla dolu bu hikmet erleri bütün bir insanlığın
saadeti için çalışırken, kalbinde Allah korkusu ve saygısı olmayanlar, hayatı sadece bu dünyadan
ibaret zannedip ahireti hesap edemeyenler helal-haram demeden hak yer, hukuk çiğner, başkalarına
zulmeder, maksatlarına götüren gayr-i meşru yollara girmekten çekinmez ve bunları yaparken de
vicdanları sızlamaz. İşte bu açıdan büyüklerimiz “Kork Allah’tan korkmayandan.” diyerek böylelerine
karşı tedbirli ve güçlü olmamızı salıklamışlardır.



Dünya madem fânidir. 
Hem madem ömür kısadır. 
Hem madem gayet lüzumlu
vazifeler çoktur. 
Hem madem hayat-ı ebediye
burada kazanılacaktır. 
Hem madem dünya sahipsiz değil. 
Hem madem şu misafirhane-i
dünyanın gayet Hakîm ve Kerîm
bir müdebbiri var. 
Hem madem ne iyilik ve ne
fenalık cezasız kalmayacaktır.
Hem madem    “Allah kimseye
 gücünden    fazlasını yüklemez.”
 teklif-i mâlâyutak yoktur

(Mektubat)

N U R  Ç E Ş M E S İ

Hem madem zararsız yol, zararlı
yola müreccahtır. 
Hem madem dünyevî dostlar ve
rütbeler kabir kapısına kadardır.

.

Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya
için âhireti unutmasın, âhiretini
dünyaya feda etmesin, hayat-ı

ebediyesini hayat-ı dünyeviye için
bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü
telef etmesin, kendini misafir telâkki

edip misafirhane sahibinin emirlerine
göre hareket etsin, selâmetle kabir

kapısını açıp saadet-i ebediyeye
girsin



YAŞATMA İDEALİ
İnsanın Hakk katındaki kıymeti, himmetinin yüceliğiyle ölçülür. Himmet yüceliğinin
en bariz emaresi ise, insanın, başkalarının mutluluğu adına şahsî haz ve
zevklerinden fedakârlıkta bulunmasıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim, Ashab-ı Kirâm’ın
yüksek ahlakının bir derinliği olarak “îsâr” hasletine dikkat çekmekte ve –mealen– “…
kendileri muhtaç olsalar bile kardeşlerine öncelik verir, onların ihtiyaçlarının
giderilmesini yeğlerler.” (Haşir sûresi, 59/9) buyurmaktadır. İnsanın, başkalarını
kendisine tercih etmesi mânâsına gelen “îsâr”; ahlâkçılara göre, toplumun menfaat
ve çıkarlarını şahsî çıkarlarından önce düşünmek.. tasavvuf erbabınca ise, en
hâlisâne bir tefânî (birbirinde fâni olmak) düşüncesiyle topyekün şahsîliklere karşı
bütün bütün kapanıp, yaşama zevkleri yerine yaşatma hazlarıyla var olmanın unvanı
kabul edilegelmiştir ki “yaşatma ideali” derken kastettiğimiz mana da işte bu yüce
hasletin hem daha engince hem de bütün insanlığı kuşatacak şekilde temsil
edilmesinden ibarettir. 

N U R  Ç E Ş M E S İ

Yaşatma ideali kahramanlarının temel mefkuresi Hazreti Üstad’ın şu sözüyle
özetlenebilir: “Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde
yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.” Evet, bir
mefkûre insanı, Allah ona ne vermişse, hepsini O’na yaklaşma, hep O’nu duyurma,
sürekli O’nu anlatma ve daima O’nun yolunda olma istikametinde kullanır. Kendi
kurtuluşunu başkalarını kurtarmada arar, bütün hareketlerini ruhunun
derinliklerinde mefkûreleştirebildiği bir mes’uliyete bağlar; ferdî sorumluluk
sınırlarını aşkın bir merhamet irâdesi ve bütün insanlığı kucaklayacak enginlikte bir
şefkatle yitirdiğimiz ruh ve mânâyı ihya etmeye çalışır.



Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz! Bize ve yeryüzünün değişik yerlerindeki bütün
inananlara, özellikle de gadre, zulme ve haksızlığa uğratılmış mazlumlara
dünyada ve ukbada tasa ve elem sebebi olan kötülüklerin hepsini berteraf et!

Allahım! Dünyada iman ve marifetle, ötede Cennet ve Cemalullah’la tüllenen âlemlerin sırlı
anahtarı, kapısı, o kapı ötesindeki bütün mazhariyetlerin ışıktan vesilesi, hidayet rehberimiz,
Efendimiz’e, ehl-i beytine ve bütün ashabına salât ü selam ediyor ve dualarımıza icabet etmeni
diliyoruz. Lütfen ve keremen bizi dergahının kapısından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri
çevirme! Amin!..

H A F T A N I N  D U A S I

“Allah’ım! Âcizlikten,
tembellikten,
korkaklıktan, cimrilikten,
yaşlılığın getirdiği
tâkatsizlik ve
bunaklıktan, kasvetten
(katı kalplilikten),
gafletten, yokluktan,
zilletten, mal ve hayır
azlığından, meskenetten
(kötü hâlden) Sana
sığınırım. Nefsin doymak
bilmeyen ihtiyaç
hissinden, küfürden,
fâsıklıktan, hakka
muhâlefetten ve
ayrılıktan, nifaktan,
süm’adan (amelleri
insanların duyması için
yapmaktan), riyâdan
Sana sığınırım.
Sağırlıktan, dilsizlikten,
delilikten, cüzzamdan,
barastan ve her türlü
kötü ve müzmin
hastalıklardan Sana
sığınırım.”



Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh)
anlatıyor: “Allah Resûlü
(sallallâhu aleyhi ve sellem)
hiçbir yemeğe kusur bulmazdı.
İştahı çekerse yer, çekmezse
yemezdi.”

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve
sellem) her hususta olduğu gibi, yemek âdabı
hususunda da mü’minler için en güzel örnektir. O
(sallallâhu aleyhi ve sellem), helal olduğu sürece,
önüne konan bir yemekte asla kusur aramaz;
onu ayıplamaz; iştahı çekerse yer, çekmezse
yemez ve sukut ederdi. Efendimiz’in
(aleyhissalâtu vesselâm) herhangi bir yiyeceği
ayıplamaması helal olan yiyeceklerle ilgilidir. O,
haram olanları zemmetmiş, ayıplamış ve onların
yenmesini yasaklamıştır.

P E Y G A M B E R  E F E N D İ M İ Z İ N
Y Ü C E  A H L A K I  

Yine Ebû Hüreyre’nin
(radıyallâhu anh) anlatıyor:
“Allah Resûlü’nün (sallallâhu
aleyhi ve sellem) bir yemeğe
kusur buluduğunu/bir yemeği
ayıpladığını hiçbir zaman
görmedim. İştahı çekerse yer,
çekmezse susardı.”



DİNLE(N)ME ZAMANI

Mü'm�n�n Gönül
Dünyası
İmkanları  Değerlendirme
sorumluluğu

 
 

İslam'ın Protot�pler�
HZ. MUS'AB BİN UMEYR
(R.A) /  2.

 
 

GÖZ HİZASI
HER ŞEYİ ELEŞTİRMEK BİR
HASTALIK MIDIR

 
 
 
 
 

Kıssadan H�sse
AYAĞI KIRIK KÖLE

https://www.youtube.com/watch?v=GyX5rpxDD4Y&list=PLukPSg97-iL7TPY-yvzJvLNgKu693QxFn&index=4&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya
https://www.youtube.com/watch?v=Xf-ukhCeuIQ&list=PLheTjU0OLXLciHt64roT6Dwgm9bQHaIs2&index=4&ab_channel=e-keyfiyet
https://www.youtube.com/watch?v=ifbMBIe5mi8&list=PLx8MovyI0A0MRvybuf_ayWVsl85Da61dU&ab_channel=RaindropsTV
https://www.youtube.com/watch?v=wiuJwvhI2k0&ab_channel=%C4%B0brahimHalilBE%C5%9EBA%C5%9E


Hanefilerde, teşehhüdde işaret parmağını “Lâ” derken kaldırıp, “illallah” derken

indirmek sünnettir. Ancak parmak kaldırmanın bazı şekilleri var ki hepsi de

hadislerde ve şerhlerinde zikredilmiştir ve diğer bazı mezhepler bu şekilleri tercih

etmişlerdir. Kaldırıp tutmak, kaldırıp indirmek, kaldırıp çevirmek şeklinde hepsi de

rivayet ve şerhlerinde mevcut. Tirmizi, 219 hadiste işaret parmağını kaldırır ve

onunla dua ederdi buyruluyor.

Tehanevî’nin İ’laü’s Sünen’inde 832 den 838. hadise kadar bu konu ele alınıyor ve

kaldırış şekillerine kadar şerhlerinde açıklanıyor. Beyhaki Sünenü’l Kübrasında,

2779 ve devamındaki hadislerde bu konuyu işliyor. 2786. hadiste parmağını

hareket ettirmediği söylenirken, 2787. hadiste hareket ettirdiği Vail bin Hucr’dan

rivayet ediliyor. 2788. hadiste ise, hareket ettirmenin şeytanı korkutmak olduğu

İbni Ömer tarafından haber veriliyor.

Dolayısıyla, bu çerçevede yapılan her parmak kaldırma sünnet dahilindedir

denebilir.

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

Teşehhüdde parmak kaldırmak sünnet midir?

İ L M İ H A L  



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

K Ö T Ü  H U Y  D İ K E N  G İ B İ D İ R . . .

 Mevlânâ hazretleri, Mesnevi’de kötü huyun
insanın nefsine ve çevresine nasıl bir eziyet
yaptığı hakkında şöyle bir hikaye anlatır:
Huysuz adamın biri bir gün herkesin gelip
geçtiği yol üzerine dikenli çalılar diker. Yoldan
geçenler her ne kadar “Bunları buradan sök
at” dese de o bunların hiçbirine kulak asmaz.
Yine kendi bildiğini okur. O dikenli çalılar
büyür yoldan geçen halkın ayağına takılır,
onlara eziyet eder. O yoldan geçenler perişan
olur. Bu durum valiye kadar intikal edince vali
onu yanına çağırır. Dikenleri sökmesi için
emreder. O da sökerim diye söz verir; ama
bugün yarın diye ertelemeye devam eder. Ne
sökmem der ne de sökmeye teşebbüs eder.
Bir gün vali onu yanına çağırır; “Verdiği sözde
durmayan adam, emrimi uygula!” diye sıkı sıkı
tembihler. Ağır ikazlarda bulunur. Çalıları
diken huysuz adam da şöyle der: “Önümde
hayli günler var. Merak etme nasıl olsa günün
birinde sökerim.” Vali ise çabuk olmasını
söyler ve onu uyarmaya devam eder. Ama
adam sözden anlamaz. Dikenler de kök salıp
büyümeye devam eder. Mevlânâ, hikayenin
bu kısmında bir işi yarına ertelerken zamanın
su gibi akıp gittiğini söylüyor ve;

H İ K A Y E

 “Her gün sen yarın bu işi görürüm diyorsun
ama günler geçip gittikçe o dikenler daha da
kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da
ihtiyarlıyor, kuvvetten düşüyor. Sen de her bir
kötü huyunu bir diken bil. O dikenler kaç
keredir senin ayaklarına battı. Kaç kere oldu
seni kötü huyun yaraladı. Sen kendi
tabiatından hastalandın da duygusuzluğun
yüzünden habersizsin. Çirkin huyunun da
başkalarını rahatsız ettiğini bilmiyorsun. Sen
şu dikeni gül fidanı haline getir. Gül fidanı ile
onu aşıla. Böylece sendeki dikenler gül fidanı
haline gelsin. Eğer sen de şerri gidermek
istiyorsan, ateşin gönlüne hakkın rahmet
suyunu dök.” Mevlânâ, burada nefsinin kötü
arzularına düşmeyi dert edinmeye dikkat
çekiyor ve diyor ki: “Nefsinin ateşi söndüren
sonra, gönül bahçesine dikersen biter.
Laleler, ak güller, güzel kokulu çiçekler yetişir.
Sözün kısası; işini yarına bırakma. Çabuk
tövbe et de istiğfarı yarına bırakma. Yıl geçti
ekin vakti geldiğinde sende yüz karalığından
başka bir şey kalmaz. Beden ağacının köküne
kurt düştü. Onu söküp ateşe atmak, kulluk
yaparak iyi işlerle onu öldürmek gerek.”



“Kul borcundan son derece sakın! Kabûl

olmuş pek çok ibâdetin sevâbı, kul borcu

sebebiyle kaybolur gider.”

YÜRÜYÜŞ DERGİSİD Ü Ş Ü N Ü L E C E K  Ş E Y

İmam Gazali



1.Herkes naf�lelerle meşgul olurken sen farzları �fa et. Yan�
farzlardak� rükünler�, vac�pler� sünnetler�, müstehapları �fa et.
2.Herkes dünya �le meşgul olurken sen Allah’u Teâlâ’yı
hatırla. İslâm’a uygun yaşa; İslâm’a uygun kazan; İslâm’a
uygun harca.
3.Herkes b�rb�r�n�n ayıbını araştırırken sen kend� ayıplarını ara.
Kend� ayıplarınla meşgul ol.
4.Herkes dünyayı �mar ederken sen d�n�n� �mar et, z�netlend�r.
5.Herkes halka yaklaşmak �ç�n vasıta ararken, halkın rızasını
gözet�rken sen Hakk’ın rızasını gözet; hakka yaklaştırıcı sebep
ve vasıtaları ara.
6.Herkes çok amel �şlerken sen amel�n�n çok olmasına değ�l,
�hlaslı olmasına d�kkat et.”

P e y g a m b e r i m i z  s a v ’ i n
H z .  A l i ’ y e  N a s i h a t l e r i

Peygamberimiz (s .a.s . )  Hz.  Al i ’ye buyurdu:  ”  Ya Al i ,  al t ıyüzbin
koyun mu istersin,  yahut alt ıyüzbin alt ın mı veya alt ıyüzbin
nasihat mı istersin ?  ”  Hz.  Al i  dedi :  “Alt ıyüzbin nasihat
ister im.”  Peygamberimiz buyurdu:  “Şu alt ı  nasihate uyarsan
alt ıyüzbin nasihata uymuş olursun:


