
 Kusurlu, hatalı bir
arkadaşınızın yanlışlarını
yumuşaklıkla, hürmet ve

tevazu ile yalnız kendisine
söyleyiniz. Kabullenmezse dahi,

ikinci bir kimseye onun
hakkında gıybet etmeyiniz.

PUSULAS I
HAFTANIN 

Z.Gündüzalp



"Bu âyet-i kerime, Efendimiz’e (sallallâhu
aleyhi ve sellem) ve mü’minlere akla hayale
gelmedik zulümlerin yapıldığı Mekke
döneminde nâzil olmuştur. Böylece
mü’minlere, bütün bu olup bitenleri engin
vicdanlarıyla sabırla karşılamaları ve aynıyla
mukabelede bulunmamaları emredilmiştir.
Dolayısıyla birilerinin nâseza nâbeca tavır ve
davranışları, mü’minleri hak ve adalet
duygusundan ayırmamalıdır. Başkalarının
adaletsizlik yapması, sizin adaletsizlik
yapmanızı asla meşru kılmaz. Siz, inanan
gönüller olarak her zaman âdil olma
mecburiyetindesiniz."

" - Ey müm�nler, her davranışınızda
Allah'ı sıkı sıkıya gözeten ve adalete bağlı

şah�tl�k eden k�mseler olunuz. .Sakın
herhang� b�r gruba karşı duyduğunuz k�n,

s�z� adalets�z davranmaya sevk etmes�n.
Ad�l olunuz, tak raya en yakın tutum

budur. Allah'tan korkunuz. H�ç kuşkusuz
Allah, bütün yaptıklarınızdan

haberdardır."

H A F T A N I N  A Y E T İ

Ma�de/8

***



Hadis-i şerifte aklın zirvesi Allah’a iman olarak bildirildikten
ve en değerli konuma iman konulduktan sonra bunun
ardından insanları sevmek, onlar tarafından sevilmek ve
onlarla hoş geçinmek zikredilmiştir.

Allah’a gönülden iman eden kimse Allah’ı daha çok
tanımaya çalışır. O’nu tanıdıkça daha çok sever ve sevdikçe
de O’na daha çok ve daha derin kulluk eder. Böylece hep
Allah’a daha yakın olmaya çalışır.

Allah’a samimiyetle bağlanan böyle akıllı bir kul, ibadetlerle
O’na bağlılığını gösterdiği gibi Allah’ın kulları olan insanları
da Allah’tan ötürü sever ve O’nun rızası için insanlara
iyilikte bulunur, onlarla dostça geçinir. Nitekim hadis-i
şeriflerde;

َوَخالِِق النَّاَس بِخُلٍُق َحَسٍن

“İnsanlara karşı hep güzel ahlakla muamelede bulun!”
(Tirmizi, Sünen; Ahmed b. Hanbel, Müsned)

 
اْلُمْسِلُم أَخُو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َوَال يُْسِلُمُه

َمْن كَاَن ِفي َحاَجِة أَِخيِه كَاَن هللاَُّ ِفي َحاَجِتِه

“Müslüman, müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez ve ona
ihanet edip yardımsız bırakmaz. Her kim, bir mü’min
kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah’da onun ihtiyacını
görür.” (Buhari, Müslim) denilmiştir.

Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber
Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ ve etemmütteslîmât) şöyle buyurur::

 
“Aklın gereği, Allah’a imandan sonra, O’nun için sevmek,

sevilmek ve insanlarla dost geçinmektir.”
”

(Mecmeu’z-Zevâid, 8/17; Biraz farkla, Beyhakî, Sünen, 10/109;
Taberanî, el-Mu’cemü’s-Sağîr, 2/21)

 

H A F T A N I N  H A D İ S İ



Kardeşlerim! 
Gerçi yeriniz çok dardır, fakat
kalbinizin genişliği o sıkıntıya
aldırmaz, hem yerlerimize nisbeten
daha serbesttir. Biliniz; en esaslı
kuvvetimiz ve nokta-yı istinadımız,
tesânüddür. Sakın sakın bu
musibetlerin verdiği asabîlik
cihetiyle birbirinizin kusuruna
bakmayınız. Kısmet ve kadere itiraz
hükmünde olan şekvâlar ve “Böyle
olmasaydı şöyle olmazdı” diye
birbirinizden gücenmeyiniz. 
Ben anladım ki; bunların
hücumundan kurtulmak çaremiz
yoktu, ne yapsaydık onlar hücumu
yapacak idiler. Biz sabır ve şükür ve
kazaya rıza ve kadere teslim ile
mukabele ederek tâ inâyet-i ilâhiye
imdadımıza gelinceye kadar, az
zamanda ve az amelde pek çok
sevap ve hayrât kazanmaya
çalışmalıyız. Oradaki kardeşlerimizin
selâmetlerine dualar ediyoruz.

N U R  Ç E Ş M E S İ

 (ŞUÂLAR, S. 300)



GEVŞEYEN GERİLİM
Ah, ne olurdu! Bir kere de kendimize bakıp iç dünyamızı kontrol
edebilseydik!..

Rica ederim, söyleyin! Emin misiniz size düşen her şeyi yaptığınızdan;
hareket ve faaliyetlerinizi hep doğru yolda sürdürdüğünüzden; irâde
gücü ve iç mukavemetinizden; bayraklaştırdığınız dava ve düşünceyi tam
temsil ettiğinizden? Yaptığınız her işin yerinde olduğunu;
düşüncelerinizin, kin, nefret, garaz gibi kötü huylarla zedelenmediğini;
plân ve projelerinizin hata kabul etmez bir buudda tanzim edildiğini iddia
edebilir misiniz?.. Aman Allah'ım! Bu ne büyük bir çılgınlık, ne affedilmez
bir kabahat olur!..

P I R L A N T A  S Ö Z L E R

Aslında hep başkalarının eksik ve gedikleriyle meşgul olanlar, kendi hata
ve kusurlarını görmeyecek kadar kör, gönüllerini coşturup ruhlarına
istikamet veremeyecek kadar da irâdesiz ve mefluç kimselerdir. Böyleleri
her söz ve davranışlarıyla, durmadan başkalarını gayyâlara yuvarlarken,
firavunlaşmış egolarına göklerde bile taht bulamazlar. Nefsânîliğine 'pes"
demiş ve kendi içinde mağlup bu derbeder ruhlar, düşünce ve irâdelerini
delik-deşik eden bu türlü zaaflardan kurtulacakları âna kadar da doğruyu
göremeyecek, doğru karar veremeyecek ve hele kat'iyyen bellerini
doğrultamayacaklardır.

Her düşüş ve hezimet, insanın iç düzeninin, rûhî âhenginin
bozulmasıyla başlar ve dönüp kendini bulacağı, duygularıyla
dirileceği güne kadar da devam eder. Kendi iç dünyalarında
yıkılmış fertlerin, evvelâ ailede, sonra da cemiyetin her kesiminde,
peşi peşine sökün edip gelen bilumum bozulup dağılmalarda,
etrafı cürümlerle karalayıp kendilerini mesûl görmemeleri ise,
içtimaî problemleri bütün bütün içinden çıkılmaz hâle getirmiştir.

Bırakınız Allah aşkına, başkalarını suçlamayı! B�raz da kend�n�ze bakınız!..
Yolunuz doğru, duygularınız hüşyâr, metaf�z�k ger�l�m�n�z tam, yüreğ�n�z h�zmet
aşkıyla çarpıyorsa, s�ze k�mse zarar veremez ve veremeyecekt�r! Ne zarar, ne
de kâr k�msen�n el�nde değ�ld�r; o, gökler ötes� âlemlerde programlanır, sonra

da kararlarının önüne geç�lmez b�r ulu-el tarafından tatb�ke konur. Özünde
duruluğa erm�ş, azm�, �nancı tam, hakkı tutup kaldırmada kararlı ve gözler�nde

buğu buğu muhabbet kudsîler, o yüce takd�rden, ş�md�ye kadar hep ruhu
kanatlandıran mesajlar almışlardır.

BUHRANLAR ANAFORUNDA İNSAN.
***



Ya Rabbelâlemîn! “Kullarım Benden bir şey dileyecek olurlarsa Ben onlara yakınlardan daha
yakınım ve dualarına mutlaka icabet ederim” buyuran Sensin ve Senin buyruklarının hak ve
hakîkat olduğu hususunda asla şüphe edilemez. İşte zayıf ve aciz kulların olarak yüce
huzuruna baş koyduk; kendimize zulmettiğimizi ve daha başka günahlarımızı itiraf ediyor ve
“Tevbeler olsun ya Rabbi! Tevbeler olsun!” diyoruz. Evet, Senin hoşnut olmadığın ne kadar
çok günaha bulaşmışsak hepsi için bağışlanma diliyor, bunun için de yüce dergahına iltica
ediyoruz. Gaffâr ism-i cemîlinin hakkı için, ne olur, günahlarımızı ört ve bizi onların kirinden,
isinden, pasından, tozundan, dumanından arındırarak zâhir ve bâtın latîfeleri dupduru
insanlar haline getir! Şayet kusur, hata, günah ve isyanlarımızdan dolayı isimlerimiz şakîler
defterine kaydolmuşsa, ne olur bahtına düştük, ismimizi oradan kaldır ve iyilerin, makbul ve
mukarreb kulların isimlerinin kayıtlı olduğu kütüğe yazdır!.

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

“ “Allah’ım! Ben
zayıfım, zaafımı
Sen’in rızâ-yı şerîfini
kazanma husûsunda
kuvvetlendir.
Nâsiyemden tutarak
beni hayra sevkeyle!
İslâm’ı rızâmın en
son noktası kıl!
Allah’ım! Ben zayıfım,
beni kuvvetlendir;
insanlar arasında
küçük görülüyorum,
beni izzet sâhibi kıl!
Ben muhtâcım, beni
rızıklandır.”
”



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

 Allah Resûlü çevresine karşı daima “takdir
edici bir yoldaş” olmuştur. Yakınlarında
bulunan kimseleri sürekli salih amele ve güzel
ahlaka teşvik ettiği gibi arkasından takip
etmiş, onları duruşları, manevi kıvamları, ilme
ve ibadet u taata karşı iştiyakları, hakkı temsil
ve fedakarlıklarıyla vs.. daima takdir ve tebrik
etmiştir. Bunun örnekleri o kadar çoktur ki
hadis kaynaklarında “Fedâilu’s-Sahabe,
Menâkıb, Menâkıbu’l-Ensâr” adlı müstakil
bölümler meydana getirilmiştir. O’nun bu
iltifat ve takdirleri, ashab-ı kiramın talim ve
terbiyesinde, şahsiyetlerinin oluşmasında ve
kabiliyetlerinin inkişafında ciddi rol
oynamıştır. O, bu takdirleriyle aynı zamanda
onları çevresinde bulunan kimselerin
nazarına vermiş ve gittikleri vazife
mahallerinde hem sahip çıkılmalarına hem de
hüsn-ü kabul görmelerine vesile olmuştur. 

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  

 Takdir etmek, muhatabın yaptıklarını görmek ve onlara değer
vermektir. Bu da yerine göre bazen sözlü bir teşekkür, takdir, medh
u sena ve dua ile bazen de bir iyilik yapma, hediyeleşme ya da ödül
verme şeklinde olabilir. Allah Resûlü, bu ahlak ve disiplinin ferdî,
ailevî ve ictimâî hayatta yerleşmesi adına temel bir disiplin
vazetmiştir: “Kim bir iyiliğe mazhar olursa, imkânı varsa o da iyilikle
karşılık versin. Bulamazsa en azından o kimseyi yaptığı iyilikten
dolayı medh u sena etsin. Zira onu takdir etmekle, kişi,
teşekkürünü yerine getirmiş olur. Takdir/övgü dolu bir cümleyle
dahi olsa teşekkür etmeyen kimse nankörlük ise yapmış olur.”



DİNLE(N)ME ZAMANI

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

 
 

İslam'ın Protot�pler�
HZ. MUS'AB BİN UMEYR
(R.A) /  3

Paradokslar
BİZE SORULMADAN MI
YARATILDIK? (EVET)

 
 
 

Kıssadan H�sse
ABDESTTEN
VAZGEÇMEDİM

https://www.youtube.com/watch?v=2JtoZcWzun8&list=PLukPSg97-iL7TPY-yvzJvLNgKu693QxFn&index=4&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya
https://www.youtube.com/watch?v=eWbGV_HePLc&list=PLheTjU0OLXLciHt64roT6Dwgm9bQHaIs2&index=5&ab_channel=e-keyfiyet
https://www.youtube.com/watch?v=uiTwAiYoq5Y&list=PL2wrAzm4a9m9p5MgGhLZuUTs_FXWgAoD6&index=3&ab_channel=KuranTime
https://www.youtube.com/watch?v=HYRjX1K9Sj0&ab_channel=%C4%B0brahimHalilBE%C5%9EBA%C5%9E


Birleştirmek, toplamak ve bir araya getirmek manasına gelen cem, iki farklı namazı

bir vakitte birleştirerek kılmaya denir. Namazların cem’i, ya öğle ve ikindi ya da

akşam ve yatsı namazları arasında mümkündür. Sabah namazı hiçbir namazla

birleştirilemez. Namazları cem etmenin iki farklı şekli vardır: cem’i takdim (öne

almak) ve cem’i tehir (geri bırakmak).

Cem-i takdim, öğleyle ikindiyi birleştirerek öğle vaktinde veya akşamla yatsıyı

birleştirerek akşam vaktinde kılmaya denir. Cem-i tehir ise, öğle ve akşam

namazlarını sonraya bırakmak suretiyle, öğleyle ikindiyi, ikindi vaktinde; akşamla

yatsıyı da yatsı vaktinde kılmaya denir.

Yukarıda anlattığımız şekilde yapılan cem’e, cem-i hakiki de denir. Bir de cem-i suri

vardır ki, o da önceki namazın kendisine ayrılan vaktin son kısmında, sonraki

namazın ise kendi vakti girer girmez kılınmasına denir. Aslında burada hakiki bir cem

yoktur. Çünkü her bir namaz kendi vaktinde kılınmaktadır. Ancak bu iki vakit namaz

ardı ardına kılındığı için bir yönüyle cem’e benzemektedir. Bu açıdan fukaha

namazların bu şekilde kılınmasına cem-i suri demişlerdir. Cem-i suri bütün mezhep

imamlarınca kabul edilmiştir. Sadece Malikiler sıhhatli olan kişi için bunu mekruh

görmüşlerdir. Devamı İçin 

YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

Namazları Cem Ederek Kılmak

İ L M İ H A L  

https://hikmet.net/namazlari-cem-ederek-kilmak/


YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

D E L İ K  K O V A  

Bir zamanlar efendisinin evine her gün nehirden su taşıyan bir köle vardı.
Köle boynunda taşıdığı bir sopanın iki ucuna birer kova asar, bu kovaları
nehirden aldığı su ile doldurur ve eve getirirdi.
Ancak kovalardan birisi birkaç yerinden delinmiş eski bir kovaydı.
Dolayısıyla, nehirde ağzına kadar doldurulan suyun ancak yarısını
tutabilirdi eve kadar. Diğeri ise yep yeni ve sağlam bir kovaydı. Suyu hiç
sızdırmadan taşırdı. Tam iki yıl bu böylece devam etti. Sucu köle nehirde iki
tam kova dolduruyor, efendisinin evine geldiğinde ise geriye sadece bir
buçuk kova su kalıyordu.
Deliksiz kova bu başarısıyla gurur duyuyor ve ?Ben işimi tam görüyorum?
diyerek böbürleniyordu. Zavallı delik kova kusurundan dolayı utanıyor ve
kendisinden beklenenin sadece yarısını yapabildiği için hep üzülüyordu. İki
yıl boyunca deliğinden su sızdırmayı içine sindiremediği için, bir gün dile
gelip nehir kenarında sucuya şöyle dedi:
-Ey sucu insan! Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum.
-Niye ki? diye sordu sucu.
-Neden utanıyorsun?
-İki yıl boyunca, yan tarafımdaki çatlaklar yüzünden sular akıp gitti ve
yükümün sadece yarısını efendinin evine götürebildim. Benim kusurum
nedeniyle sen de gayretlerinin karşılığını tam alamıyorsun.

H İ K A Y E



Sucu eski delik kovaya acıdı ve şefkatli bir sesle şöyle
dedi:
-Efendinin evine dönerken, yol kenarındaki çiçeklere
bir dikkat et istersen.
Gerçekten de, tepeye çıkarken, delik kova yol
kenarındaki enfes yaban çiçeklerini gördü ve bu onu
birazcık neşelendirdi. Ama yolun sonunda yine
kederlendi, çünkü yükünün yarısını yine çatlaklardan
akıtmıştı. Bu başarısızlığından ötürü sucudan yine
özür diledi. Sucu kovaya şöyle dedi:

-Yolun sadece senin tarafında çiçekler açtığını, diğer
tarafında hiç çiçek olmadığını farketmedin mi? Bu
neden böyle biliyor musun? Ben senin delik olduğunu
baştan beri biliyordum ve bundan faydalanmak
istedim. Senin tarafındaki yol kenarına çiçek tohumları
ektim. Ve her gün dereden dönerken onları sen
suladın. İki yıl boyunca bu güzel çiçeklerle efendimin
masasını süsleyebildiysem, bu senin sayende oldu.
Senin sayende, efendimin odası böylesine güzelleşti..



“"Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir

önyargıyı ortadan kaldırmak atomu

parçalamaktan daha güç."”

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

Albert Einstein


