
HAFTANIN
PUSULASI

“Ey can! Günler�n sayılıdır. B�r günün
geçmes�, senden b�r parçanın kopması
g�b�d�r. B�r parçan g�d�nce, bütünü de

g�deb�l�r. Sen bunları b�l�yorsan, ona göre
amel et, �bret al! 

 
D�rhem�m, d�narım, malım, makamım

elden g�tt� deme; b�lak�s b�r günüm daha
geçt�, acaba bu geçen günümde neler

yaptım de! Z�ra ömür günlerle tüken�r.”



" Evet, bu âyetin mânâsı,
“Başkalarına hiç karışmayın, siz
sadece kendinize bakın!” demek
değildir. Aksine âyetten anlaşılması
gereken mânâ, başkalarının dalâlet
ve sapıklıklarını gidermeye
çalışırken, yanlışlıklarını görüp
konuşurken insanın kendisini
unutmaması, şahsî muhasebeyi
asla ihmal etmemesi ve önce
nefsinin kusurlarını düzeltmeye
çalışmasıdır.."

"  -"Ey �man edenler! S�z
kend�n�z� düzeltmeye bakın! S�z
doğru yolda olduktan, h�dayet�

tab�atınız hal�ne get�rd�kten
sonra dalâlete düşmüş k�mseler

s�ze zarar veremez." "

H A F T A N I N  A Y E T İ

Ma�de/105

***



Sahabe-i kiram efendilerimizin en zahidlerinden
Hz. Abdullah b. Amr’ın

(radıyallahu anhum ecmaîn) rivayet ettiği bir hadiste,
Fahr-i Âlem Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz

şöyle buyurmuştur:
 

“ Dünyaya gönülde yer vermemek
hem kalbi rahatlatır hem de bedeni.

Ona perestiş etmek ise sadece tasa ve hüznü artırır.
Gayr-ı ciddi ve laubali olmaya gelince,

o, kalbi katılaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz.”
”

(Müsned-i Şihab, 1, 188; Feyzu’l-Kadîr, 4, 74)
 

H A F T A N I N  H A D İ S İ

“Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurdu ise,
doğrusu işte gerçek hayat odur; eğer bilselerdi.” (Ankebût Sûresi,
29/64) buyurmaktadır.

Allah Rasulü (sallallahü aleyhi ve sellem) Efendimiz, dünyanın
nimetleri ayaklarının altına serildiği halde insanların en fakirleri gibi
yaşamış ve dünyaya rağbet etmemişti.
Kendini Allah Rasulü’nün hayatına programlayan Allah dostu zahid
bir mü’min, kendisi hiç fark etmese ve doğrudan böyle bir niyeti
olmasa bile diğer insanlara nümune-i imtisal, örnek bir insan olur ve
dinin yaşanması adına da onlara kuvve-i maneviye hükmüne geçer.
Peygamber Efendimiz (aleyhissalatü vesselam), “Dünyaya karşı zâhid
ol ki Allah seni sevsin, insanların sahip oldukları şeylere karşı zahid ol
ki insanlar seni sevsin.” buyurmuşlardır. (Hâkim, Müstedrek)

Sôfîlerin büyüklerinden Mâlik b. Dinar Hazretleri, “İnsanlar benim için
zâhid diyorlar fakat asıl zâhid, Ömer b. Abdülaziz Hazretleri gibi
dünyanın maddi imkanları önüne açıldığı halde onları elinin tersiyle
itendir.” demiştir. Allah dostları zahid hakkında “eline geçen
dünyalıklara sevinmeyen, elinden gidenlere de üzülmeyen” kimsedir
demişlerdir.



Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

Bu dünyada hususan bu zamanda, hususan musibete
düşenlere ve bilhassa Nur şâkirtlerindeki dehşetli
sıkıntılara ve me’yusiyetlere karşı en tesirli çare,
birbirine teselli ve ferah vermek.. ve kuvve-i
mâneviyesini takviye etmek.. ve fedakâr hakikî kardeş
gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem
sürmek.. ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. 

Mâbeynimizdeki hakikî ve uhrevî uhuvvet, gücenmek ve
tarafgirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle
itimat edip bel bağlamışım.. ve sizin için, değil yalnız
istirahatimi ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle
ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz; belki de
görüyorsunuz. 

Hatta kasemle temin ederim ki; sekiz gündür Nur’un
iki rüknü zâhirî birbirine nazlanmak ve teselli yerine
hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hâdisenin bu sırada
benim kalbime verdiği azap cihetiyle “Eyvah, eyvah!
El-aman, el-aman! Yâ Erhame’r-râhimîn medet! Bizi
muhafaza eyle, bizi cin ve insî şeytanların şerrinden
kurtar, kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadâkat
ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur!” diye
hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryat edip
ağladılar.

N U R  Ç E Ş M E S İ

(ŞUÂLAR, S. 487-488)



Şunun iyi bilinmesi gerekir ki
insan, niyetlerinin, iç
kurgularının ve iç planlarının
insanıdır. Davranışlara renk
ve desen kazandıran
bunlardır. Ameller bunlarla
kıymet ve derinliğe ulaşır
veya büsbütün kıymetini
yitirir. Bir hadis-i şerifte
anlatıldığı gibi insan savaş
meydanında cansiperane
mücadele eder. Fakat o, “Hele
bir görsünler kahramanlık
nasıl olurmuş!” mülahazasının
esiri olduğu için yaptığı amel
Allah katında hiçbir şey ifade
etmez ve bir arpa boyu bile
Cennet’e yaklaşamaz; bilakis
Cehennem’e yaklaşır.

Her hal ve davranışını
vicdanın imbiklerinden
geçirmeyen, sürekli kendini
yerden yere vurmayan bir
kişi, Hak katında kendini
yerden yere vurur. Bize
düşen, en masum
davranışlarımızın bile kritiğini
yapabilmek, onların altında
hep bir bit yeniği olup
olmadığını tahkik etmektir.

Temelinde ihlas ve samimiyet bulunmayan
işler muvakkaten başarılı oluyorsa, iyi
bilinmesi gerekir ki o bir istidraçtır.

Mü’min, yapmış olduğu amel
her ne olursa olsun, kendini
ifade etme mülahazası içine
düştüğü an, hemen bu halden
kurtulmasını bilmelidir.
Hayatını fevkalade bir tevazu,
fevkalade bir mahviyet,
fevkalade bir hacalet içinde
geçirmeye kararlı olmalıdır.
Fakat bunları şekle
bağlamamalıdır. Zira muayyen
bir şekle ve belli davranış
kalıplarına bağlı götürülen bir
tevazu anlayışı, insanı hiç
farkına varmadan kendini
nazara verme kompleksi içine
itebilir. Bu konuda insanın
esnek olması ve ruh haletine
göre karar vermesi gerekir.
Tavır ve davranışların zati bir
değeri yoktur. Onlara değer
kazandıran, insanın niyeti ve
iç kararlarıdır.

P I R L A N T A  S Ö Z L E R



Öncelikle ifade etmek gerekir ki, bu duada yer alan hususların her biri,
enbiya-i izâmın önemli birer sıfatıdır. Hatta denilebilir ki bu sıfatlar,
onların ayrılmaz bir vasfıdır. Onlar her yönleriyle bütün mü’minler için
rehber olduğuna göre, kendilerini insanlığa, hak ve hakikati anlatmaya
adamış irşad ve tebliğ kahramanları da, bu yüce vasıflara uygun
,hareket etmeli, dillerinin yanı sıra, hâl, tavır ve davranışlarıyla da
.demelidir   اَللُّٰهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك اْلُهَدى َوالتَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى 

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

“Allah’ım,
Senden
hidayet,
takva, iffet
ve gına
istiyorum.”



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)
insanlarla bir gönül bağı kurmak için
kendisine gelen hediyeleri kabul etmiş ve
muhataplarının kin ve nefretlerinin önüne
geçmek, onları insaf çizgisinde tutmak,
gönüllerini hoş etmek veya kazanmak ve
bu vesileyle onların ellerinden tutup onları
da Cennet’e ehil hale getirebilmek için
elindeki imkânları hesapsız bir şekilde
insanlara hediyeler olarak takdim etmiştir.

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem)
hanımlarına, yakınlarına, bir işle vazifeli
kıldığı kimselere, komşularına, çevresindeki
insanlara, kendisini ziyarete gelenlere ve
kendisine gelen heyetlere hediyeler
vermiştir. Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve
sellem) hediye olarak verdikleri arasında
giyecek, yiyecek, koku, at, deve, arazi,
maden, hurmalık vs. bulunmaktadır.

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  

Allah Resûlü’nün bu yönünü anlatırken Enes İbn-i Mâlik diyor ki:
“Bazen adamın birisi Resûlullah’tan dünyalık almak için gelirdi de o
günün akşamına varmadan kanaati değişirdi; onun için artık İslâm,
her şeyden daha sevimli, dünya ve içindeki her şeyden daha aziz
oluverirdi.”



DİNLE(N)ME ZAMANI

Mü'm�n�n Gönül
Dünyası
İmanla Beraber Gelen
Değişim

 
 

İslam'ın Protot�pler�
HZ. MUS'AB BİN UMEYR
(R.A) /  4

S�yer-� Neb�
PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ
OLARAK UHUD'UN SONU

 
 
 

Kıssadan H�sse
DAMDA DEVE OLUR MU?

https://www.youtube.com/watch?v=B4PFP-wC4ig&list=PLukPSg97-iL5Smi_OsysIdxo8NvC5Do0q&index=5&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya
https://www.youtube.com/watch?v=79BH0FB0FUA&list=PLheTjU0OLXLciHt64roT6Dwgm9bQHaIs2&index=6&ab_channel=e-keyfiyet
https://www.youtube.com/watch?v=R6CWkVE24LQ&ab_channel=NaifMedia-EleganceTv
https://www.youtube.com/watch?v=2CawumqybZ0&ab_channel=%C4%B0brahimHalilBE%C5%9EBA%C5%9E


YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm), bir hadis-i şeriflerinde, “İmam, Fatiha’yı

tamamlayıp ‘âmîn’ dediğinde siz de ‘âmîn’ deyiniz. Çünkü o esnada melekler de

‘âmîn’ derler. Âmîn’i, (vakit olarak ya da huşu, ihlas ve nitelik itibariyle) meleklerin

‘âmîn’ine muvafık düşen kimsenin geçmiş günahları affolunur.”[1]

Bu hadise göre namazda Fatiha’dan sonra “âmîn” demek sünnettir. Bu, “Allahım

duamı kabul et!” manasına veciz bir ifadedir. Öncesinde sırat-ı müstakime hidayet

talebi ve Allah’ın buyruğundan çıkanların yollarından korunma duası olduğu için,

“âmîn” diyerek bu dualarımızı kabul buyurmasını Rabbimizden diliyoruz. 

Hanefî ve (mezhepte kabul edilen görüş itibariyle) Malikî mezheplerine göre “âmîn”

gerek imam gerekse cemaat tarafından sessizce söylenir. Bu, cehrî (kıraatin açıktan

yapıldığı) namazlarda da, hafî (kıraatin sessiz yapıldığı) namazlarda da böyledir. Şâfiî

ve Hanbelî mezheplerine göre ise cehrî namazlarda bu sözün sesli olarak ve imamla

birlikte söylenmesi sünnettir.[Devamı İçin ]

Soru Detayı: Namazda Fatiha sûresinden sonra âmîn demenin hükmü

nedir? Cemaatle namaz kılarken sesli mi sessiz mi söylenmelidir?

Namazda Fatiha’dan Sonra Âmîn Demenin Hükmü
Nedir?

İ L M İ H A L  

https://hikmet.net/namazda-fatihadan-sonra-amin-demenin-hukmu-nedir/


- Bu işi yapanı bir bilebilsem, onu
perişan ederdim...

Ertesi gece gençler yine putu çalıp,
bir gün önceki gibi yaptılar. Sabah
olunca adam yine onu aradı ve
pislikler içinde buldu. Alıp temizledi,
güzelce kokulayıp yerine koydu.

Gençler ertesi gece yine aynısını
yaptılar. Amr'ın sabrı taşmıştı.
Yatmadan önce puta gitti, kılıcı
boynuna taktı ve dedi ki:

- Ey Menaf! Bu işi sana kimin
yaptığını bilemiyorum. Şayet sende
bir hayır varsa, al sana kılıç! Artık sen
kendini koru!

Sahabeden Amr İbnü'l Cemuh r.a. Hazretleri, İslâm'dan
önce Medine'nin önde gelen şahıslarındandı. Ağaçtan
yaptığı 'Menaf' adlı bir puta büyük saygı duyardı. Üç
oğlu ise müslüman olmuştu.

Bir gece Amr b. Cemuh'un oğulları, bir arkadaşlarıyla
birlikte Menaf'ı yerinden aldılar, götürüp bir lağım
çukuruna attılar. Kimseye görünmeden de geri
döndüler. Sabahleyin saygı için putuna giden Amr, onu
yerinde bulamadı...

- Yazıklar olsun size! Bu gece tanrımızı kim çaldı? diye
söylenmeye başladı. Bağıra çağıra, çevresine tehditler
savurarak putunu aramaya koyuldu. Sonunda onu bir
çukurda başaşağı devrilmiş olarak buldu. Kaldırıp
temizledi, güzel kokular sürdü ve eski yerine koyarak
şöyle dedi:

Gençler, yaşlı Amr'ın derin uykuya
daldığını anlayınca, putun boynundan
kılıcı attılar. Evin dışına götürdüler ve
bir köpek leşine bağlayıp bir lağım
kuyusuna atıverdiler.

Adam uyanıp putunu bulamayınca,
yine aramaya başladı. Bu kez de bir
lağım kuyusunda, üstelik bir köpek
leşine bağlı ve yüzüstü devrilmiş
vaziyette buldu. Fakat bu defa onu
çukurda olduğu gibi bıraktı ve şöyle
dedi:

- Vallahi sen tanrı olsaydın, köpek
leşine bağlı olarak bu kuyuda böyle
bulunmazdın!

Amr müslüman oldu. Canını, malını
ve çocuklarını Allah yolunda
Rasulullah s.a.v.'in hizmetine verdi.

GAFLETTEN HİDAYETE

H İ K A Y E



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

“İnsanoğlunun en değerli giysisi olan ipek,

böceğin salyasından, en kıymetli yiyeceği

olan bal ise arının kusmuğumdan

ibarettir.”

D Ü Ş Ü N Ü L E C E K  Ş E Y

Hz Ali



HAZIRLANMASI

POSTMODERN
RESSAMLIK. Serap,

hem yağlı hem de
sulu boyayla çalışıyor

Kemik dokusu,
hücreleri, matriksi, ilik

kısmı ve kan
damarlarıyla tam bir

gıda deposudur.

Genel faydaları bu şekilde sıralanan kemik suyu, alternatif tıpta
kullanılan en sağlıklı fıtrî ilaçlardandır. Gelişim çağındaki çocukların,
ergenlerin, hamilelerin ve ileri yaştakilerin düzenli tüketmeleri tavsiye
edilmektedir. Uzun zamandır sporcuların da diyetlerinde bulunan bu
besini hazırlamanın pek çok yolu vardır. Uzmanların tavsiyesine göre,
besin değeri yüksek kemik suyunu elde etmek için bazı hususlara dikkat
edilmelidir. Kemikleri bir miktar sirkeli suda kaynatmak, kemiklerdeki
kemik iliğinden besinlerin salınmasına yardımcı olmaktadır. Bir diğer
önemli nokta, kemik suyundaki kolajen yapının bozulmaması için asla
yüksek ısıda kaynama olmaması, kemik suyunun kısık ateşte en az altı
saat olacak şekilde, 18 saate kadar pişirilmesidir. Süzülen kemik suyu,
soğutulup cam kapta jelleşmiş bir kıvamda buzdolabında dört gün,
buzlukta üç ay muhafaza edilebilir. Her gün sabahları ısıtılıp 200–250 ml
tüketilerek faydalı bir besin takviyesi haline getirilebilir.

Tamamını okumak için
tıklayın...

Zayıflamaya
Yardım Eder

Kemik iliği, kanın
yapıldığı yer olduğu için

çok kıymetli gıdaların
depolandığı bir

dokudur.

Kemik suyu, kemiklerin
ve bağ dokularının
(kıkırdak, tendon,

ligament) yapısındaki
bütün vitamin, mineral,
protein ve yağları ihtiva
eden bir sıvıdır. Kemik
suyu elde etmek için

inek, tavuk, hatta balık
kemikleri ve kılçıkları

kullanılabilir.

Uykuya
Faydası

S�nd�r�me
Faydası

Eklemlere
Faydası

https://caglayandergisi.com/2021/07/01/kemik-suyu/

