
“ Ey üç yüz seneden sonrak� yüksek asrın arkasından g�zlenm�ş ve sâk�tane
(ses�zce) Nur’un sözünü d�nleyen ve b�r nazar-ı hafî-y� gaybî (g�zl� b�r nazarla) b�z�
temâşâ eden Sa�dler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tah�rler, Yusuflar, Ahmetler
vesâ�reler! 
S�zlere h�tap ed�yorum. Başlarınızı kaldırınız, “sadakte” (buyurun) dey�n�z. Ve böyle
demek s�zlere borç olsun. Şu muasırlarım (ben�m zamanımda olanlar), varsın ben�
d�nlemes�nler. Tar�h den�len maz� dereler�nden s�z�n yüksek �st�kbal�n�ze uzanan
tels�z-telgraflarla s�zlerle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ett�m, kışta geld�m.
S�zler cennet- âsâ b�r baharda geleceks�n�z. Ş�md� ek�len nur tohumları zem�n�n�zde
ç�çek açacaktır "

Hz. Bed�üzzaman

PUSULASI
Haftanın



" Sözde, davranışta, azimde, azme vefâda, amelde ve muamelede bütün
meleke ve kabiliyetlerini doğruluğa yönlendirme kâmil bir sadâkat ve aynı
zamanda bir peygamberlik vasfıdır ki, Kur’ân-ı Kerim: "O yüce kitapta
olanlar arasında İbrahim’i hatırla ki O sıddîk bir nebiydi" (Meryem/41)
diyerek, mutlak zikrin masruf olduğu işte bu zirveyi ihtar etmiştir. Sıdk,
Enbiyâ-i İzâmın en önde gelen vasfı, her devirde îmâna ve Kur’ân’a hizmet
mesleğinin en güçlü dinamiği olduğu gibi, öteki âlem itibariyle de her
mü’min için en sağlam bir kredi kartı ve en geçerli bir itibar senedidir. Allah:
"Doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gün bugündür" (Maide/119)
buyurarak bu önemli hakikate dikkatlerimizi çeker."

"  Allah ded� k�; Bugün, doğruların
doğruluklarının yararını görecekler� gündür,
onlar �ç�n altından neh�rler akan ve �çler�nde

ebed� kalacakları cennétler vardır. Allah
onlardan razıdır, onlar da ondan razıdırlar. İşte

o büyük kurtuluş, o büyük başarı budur

H A F T A N I N  A Y E T İ

Ma�de/119

***



Ebu Hureyre Hazretleri, Peygamber Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 
 

 “Sevdiğin kişiyi ölçülü sev!
Yoksa, bir gün gelir o insan gözünde sevimsizleşir de

önceki aşırı muhabbetinden dolayı elemin iyice ziyadeleşir.
Kızdığın kimseye karşı da ölçülü ol ve nefret hissinin önünü

kes!
Aksi halde, gün döner de o şahıs dostun oluverirse

evvelki öfkeli tavırlarının mahcubiyeti seni çok üzer.”
(Tirmizi, Birr, 59)

H A F T A N I N  H A D İ S İ

  Bir mü’minin sevmesi ve kızması Allah rızası içindir, dengeli ve
ölçülüdür. Sevdiği insanları Allah’tan ötürü sever, onlarla birlikte
hep beraber cennet ve Cemalullah’a kavuşmak ister. Kızdığı
kimselere Allah hesabına kızar, onların cehenneme yuvarlanıp
gitmesini istemediği için hatalarına karşı onları uyarır. Onlar
yanlışlarından vazgeçinceye kadar hak hesabına onlara karşı tavır
alır ve onların da cennetlik olması için çırpınır, bu uğurda meşru
olan her türlü vesileyi değerlendirir.



 " Ey âhiret kardeşlerim ve ey
hizmet-i Kur’âniye’de arkadaşlarım!
Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada,
hususen uhrevî hizmetlerde; en
mühim bir esâs, en büyük bir kuvvet,
en makbul bir şefaatçi, en metin bir
nokta-yı istinad , en kısa bir tarîk-i
hakikat , en makbul bir dua-yı
mânevî , en kerâmetli bir vesile-i
makâsıd, en yüksek bir haslet, en
sâfî bir ubûdiyet , ihlâs tır." 
(Lem’alar)

“Medar-ı necat ve halâs, yalnız
ihlâstır. İhlâsı kazanmak çok

mühimdir. Bir zerre ihlâslı amel,
batmanlarla hâlis olmayana

müreccahtır. İhlâsı kazandıran,
harekâtındaki sebebi sırf bir emr-i

İlâhî ve neticesi rızâ-yı İlâhî
olduğunu düşünmeli ve vazîfe-i

İlâhiyeye karışmamalı.” 

"Niyet bir rûhtur.
O rûhun rûhu da

ihlâstır."

N U R  Ç E Ş M E S İ

Üstadımız, Hulusi abiye 21.
Lem‘ayı hediye ederken; “Bak
Hulusi, ben önce bu Lem’a her

gün okunmalı diye yazdım.
Gördüğün gibi, bunun üzerini

çizdim. Her gün okuyamazsınız
diye -laakal- 15 günde bir diye

yazdım.” demiştir.
 

"Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve
hakta bilmelisiniz." 

 



Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden
endişe edilir. Ahirete nasıl gideceğinin
korkusunu vicdanında taşımayan bir insanın
akıbetinden korkulur. O büyük zatlar,
korkuyu burada yaşadıkları için öbür tarafın
teminatını almışlardır. Zira bir kudsî hadiste,
Allah’ın iki korku ve iki güveni bir arada
yaşatmayacağı ifade buyurulmuştur.
Dolayısıyla burada kendisini salmış, laubali
bir hayat yaşayan bir insan, emniyet ve
güveni burada yaşamış, ahirete bir şey
bırakmamış olacaktır. Hâlbuki insanın içinde
hep bir akıbet endişesi olmalıdır. O, “Ben
ebediyete, Rabbimin cemalini görmeye,
‘Ben, senden razıyım.’ diyeceği bir makama
namzedim. Bu büyük şeylerin ucuza
peylenmesi mümkün değildir.” demeli, bu
pahalı şeyleri elde etme adına oldukça
hassas bir hayat yaşamalı, elde ettikten
sonra da kaybetme endişesiyle oturup
kalkmalıdır.

"Gönle mâl ed�lmeyen ve hâl
�le tems�l ed�lmeyen b�r
meselen�n s�nelerde mâkes
bulması mümkün değ�ld�r."

19

Islah ve tamire kilitlenmiş adanmışlar, bir
taraftan bitmez tükenmez bir enerjiye diğer
yandan da derin bir heyecana sahip
olmalıdırlar ki yorulup yollarda kalmasınlar.
Aynı şekilde her daim gönül dünyalarını pak
tutmalıdırlar ki Cenâb-ı Hakk’ın teveccühüne
hazır hale gelsinler. Anlatacaklarını, sözlerden
ziyade hâle emanet etmelidirler. Çünkü gönle
mâl edilmeyen ve hâl ile temsil edilmeyen bir
meselenin sinelerde mâkes bulması mümkün
değildir. Ölü ruhlara ve kirli kalblere vâridat
akmayacağı gibi; sönmüş gönüllerin ve
durmuş dimağların da insanlara verebileceği
bir şey yoktur.

P I R L A N T A  S Ö Z L E R



" Ey bütün mülkün sahibi olan ve
keremine hudut olmayan rahmeti engin

Rabbimiz! Yüce Zâtına yakınlıkla
serfiraz kıldığın kulların için nezdinde
tuttuğun lütuflarla biz aciz ve muhtaç

kullarını da sevindir ve bizi mahrum ve
ümitsizliğe yenilmiş bîçarelerden

eyleme! Ya Rab, mevhibe sağanaklarınla
bizi de sırılsıklam hale getir..

ulûhiyetinin ve rubûbiyetinin sırlarını
bize de aç ve yüce katından

göndereceğin inayet, sıyanet ve kilâetle
bizi de te’yîd buyur…" 

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

“Allah’ım! Kalbime büyük
bir nûr ver; gözüme bir
nûr, kulağıma bir nûr
ver; sağıma bir nûr,
soluma bir nûr ver;
üstüme bir nûr, altıma
bir nûr ver; önüme bir
nûr, arkama bir nûr ver;
bana büyük bir nûr ihsân
eyle!” 

PEYGAMBERİMİZ’İN DUALARINDAN

Diğer bir rivayette şu ilave
vardır:

“Sinirlerime bir nûr,
etime bir nûr, kanıma bir
nûr ver; saçlarıma bir
nûr, derime bir nûr ver!”



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

 Devamlı Kur'an okur, hatta başkalarının da okumasını ister, onu
başkalarından dinlemeyi çok sevdiğini söylerdi. Özü, sözü ve davranışı
ile Kur'an'ı hayatının her anına yansıtmak, en büyük hedefiydi.
"Gözümün aydınlığı namazdır" der, her vesilede namaz kılmayı
arzulardı. "Haydi Bilal! Kalk, kamet getir de bizi rahatlat, bizi huzura
kavuştur." derdi. Bu, O'nun için bütün dünya güzelliklerinin üstünde
idi. Hz. Enes, "Resulullah'ı gecenin hiç ihtimal vermediğiniz bir anında
namaz kılarken, yine hiç ummadığınız bir anında da uyurken
görebilirsiniz." demektedir. Bazen o kadar oruç tutardı ki hiç orucu
bırakmayacağı zannedilir, bazen de oruca o kadar ara verirdi ki artık
daha oruç tutmayacak denilirdi.

Allah'ı z�k�r ve O'nu tesp�h her
anını kuşatmıştı.

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  



DİNLE(N)ME ZAMANI

Mü'm�n�n Gönül
Dünyası
Hz. Nesibe ve İmkanları
Kullanmak

 
 

İslam'ın Protot�pler�
HZ. EBU TALHÂ (R.A)

S�yer-� Neb�
İslam’ın sahabe toplumunu
dönüştürmede izlediği
metodların günümüz
problemlerinin çözümünde
önemi

 
 
 

Kıssadan H�sse
Dünya Sultanlığından
Kalplerin Sultanlığına

https://www.youtube.com/watch?v=ls7nyveZ-a8&list=PLukPSg97-iL7TPY-yvzJvLNgKu693QxFn&index=6&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya
https://www.youtube.com/watch?v=LE8RMK5-tCs&list=PLheTjU0OLXLciHt64roT6Dwgm9bQHaIs2&index=7&ab_channel=e-keyfiyet
https://www.youtube.com/watch?v=bgSHcAPo1Ao&list=PLw8uf5QeZ9drEz9Ehc1YSmdi5uB9dFvBY&index=10&ab_channel=Kardelen
https://www.youtube.com/watch?v=pwteXix21rk&list=PLYa63WgRnjPb_BqNJtwcLjKwD4WBON7KJ&index=7&ab_channel=%C4%B0brahimHalilBE%C5%9EBA%C5%9E


YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

Bir sahabi, Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) sorar: “Ey Allah’ın

Resûlü, hanımlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir?” Efendimiz cevap verir:

“Kendi yediğinden ona da yedirmen, kendi giydiğinden ona da giydirmen, yüzüne

vurmaman, onu kötülememen, evin içi hariç onu terk edip gitmemen.”

Şefkat Peygamberi (sallallahu aleyhi ve sellem), kadının kocası üzerindeki haklarını

bir iki maddeyle öz olarak ifade buyurmuşlardır. Diğer bazı hadis-i şeriflerde diğer

bazı hususlara da temas ederek işin ahlâkî tarafını anlatan tavsiyelerde de

bulunmuştur. Mesela bir hadislerinde: “Bir mümin, hanımındaki hoşlanmadığı bir

huya karşı hoşnutsuzluğunu onu defterden silecek bir kin derecesine vardırmasın

zira beğenmediği bir huyla karşılaşsa bile, nasıl olsa bir başka huyunu

beğeniyordur.” buyurmuşlardır.[2] Bu hususa işaret eden şu mübarek beyan da bize

gayet açık mesajlar verir: “Onlarla (hanımlarınızla) hoşça, güzelce geçinin. Şayet

onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah

onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.”        [Devamı İçin ]

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları

İ L M İ H A L  

https://hikmet.net/kadinin-kocasi-uzerindeki-haklari/


GÜZELLİĞİNDE İMTİHANI VAR
 

Süleyman bin Yesâr, bir arkadaşıyla “Ebva”
denen yerde konaklamışlardı. Arkadaşı
yakındaki alışveriş yerinden bir şeyler almak
üzere çadırdan ayrıldığı sırada Süleyman’ı
geriden gözetleyen bir bedevi kadını hemen
çadırın kapısına gelerek:

– Buraya kadar gelir misin? diye seslendi.
Süleyman, serili sofradan yiyecek
isteyeceğini düşünerek bazı şeyleri alıp da
kadına doğru yürürken kadının ikazı farklı
oldu: 
– Ben yiyecek falan istemiyorum, seni
istiyorum seni. Yakışıklılığın hoşuma gitti.
Karşı çadıra gel. Kimsecikler yok yanımda!
Süleyman, bir imtihana tabi tutulduğunu
düşünerek bağırmaya başladı:

– Defol buradan şeytanın elçisi. Şimdi
arkadaşım gelir, İkimiz de rezil oluruz!

Kadın, beklemediği bu karşılıktan ürkerek
peçesini yüzüne kapayıp çadırına dönerken,
Süleyman da içeriye girip ağlamaya başladı.
Bu sırada çarşıdan aldığı şeylerle gelen
arkadaşı Süleyman’dan yaşadığı durumu
dinleyince o da ağlamaya başladı. Süleyman
şaşırmıştı.

– Sen niçin ağlıyorsun? diye sordu. Aldığı
cevap şöyle oldu:
– Kardeşim, sen gerçekten de bir iffet
abidesiymişsin. İyi ki ben muhatap
olmadım böyle bir imtihana. Muhtemeldir
ki kaybedebilirdim. Allah sana senin
güzelliğin kadar iman kuvveti lütfeylemiş
demek ki.

Süleyman oradan kalkıp Medine’ye varır,
o gece rüyasında Yusuf aleyhisselamı
görür. Karşıdan kucağını açarak gelen
Hazret-i Yusuf ona şöyle hitap eder:

– Gel seni kucaklayayım iffet abidesi
kardeşim. Güzelliğin de kendine göre
imtihanı vardır. Sen de benim gibi bu
konuda imtihanlara tabi tutuldun, ama
kazandın. Tebrik ederim seni.

H İ K A Y E



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

"İbadet ve taat yapamadığında
üzülmemen, hata ve günah işlediğinde ise

pişmanlık duymaman kalbin ölüm
işaretlerindendir."

D Ü Ş Ü N Ü L E C E K  Ş E Y

al- Hikam al Ataiyye

Kalb�n�z ölü mü yoksa d�r� m�?



İşaretsiz " siyah " E numaraları helal kabul edilen katkıları gösterir.
" kırmızı " E numaraları sağlık için tehlikeli katkıları gösterir.
" ** " işaretleri kesin hayvan (çoğunlukla domuz) kökenli katkıları gösterir.(haram)
" * " Bitkisel veya hayvansal kökenli olabilir. Alkolle muamele edilmiş veya edilmemiş
olabilir.Bu sebeple (şüpheli) kabul edilen katkıları gösterir.

KATKI MADDELERİ ÖZET LİSTESİ


