
pusulasıH A F T A N I N  

" Bu dünya b�z� kovmadan evvel ve 'Hayd�
dışarıya!' demeden, b�z kemâl-� �zzetle,

Allahaısmarladık dey�p �zzet�m�zle bu fân�
zevkler�m�z� bırakmalıyız. "

( E m � r d a ğ  L â h � k a s ı - I ,  1 4 9 . M e k t u p )

https://sorularlarisale.com/node/82369


Bir işi tek bir zata vermekte nihayetsiz kolaylık
varken, aynı işi çok ellere vermekte de nihayetsiz
zorluklar vardır. Bu sebeple o işin vuku bulması,
ancak tek ele tevdi etmekle mümkündür. Mesela,
bir elmanın yaratılması için, kâinatın bütün
çarklarının ve unsurlarının bir fabrika gibi işlemesi
gerekiyor. Güneş, su, hava, toprak, elementler,
hassas bir nizamla, mütenasib ve ölçülü bir şekilde
beraber hareket etmeden o elma var olamaz ve
varlığını devam ettiremez. Öyle ise bir elmanın
vücut bulması için bütün kâinata ve sebeplere
hükmetmek iktiza ediyor.

"  Hamd, gökler� ve yer� yaratan, karanlıkları ve
aydınlığı yoktan var eden Allah'a mahsustur.

Durum böyleyken kaf�rler, bu yaratıkları
Rabbler�ne denk tutuyorlar.

H A F T A N I N  A Y E T İ

Enam/1

 Göklerde ve yerde Allah’ın varlığına ve birliğine
işaret eden sayısız deliller varken, O’nun varlığı ve
birliği hakkında şüphe içine düşmek hayret
edilecek bir durumdur.



Hz. Ebu Hureyre (radıyallahü anh),
Allah’ın Habibi Allah Rasülü (aleyhissalatü vesselam) Efendimiz’in

şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:
 
 

 “ İki söz vardır ki, onlar Rahmân’a sevgili, dile hafîf, mîzanda
ise pek ağırdır. Bunlar: ‘Sübhânallahi ve bihamdihî,

sübhânallahi’l-azîm’ cümleleridir. ”
 

(Sahih-i Buhari, Daavât, 65; Sahih-i Müslim, Zikr, 31)

H A F T A N I N  H A D İ S İ

 Hadis-i şerifte geçen “Sübhânallahi ve bihamdihî, sübhânallahi’l-azîm”
ifadesi kısaca; “Allah’ım! Seni hamd ile tesbih ederim. Sen, her kusurdan
münezzeh ve her kemal ile muttasıfsın.” ve “Sübhansın ya Rab! Hamd ü
senâ ile Seni tesbîh ederim. Ey yüce Allah’ım, Sen noksan sıfatlardan, eksik
ve kusurdan, şerik ve yardımcıdan münezzehsin, çok yücesin.” gibi manlara
gelmektedir.

 Hz. Âişe annemiz, bunun, Efendimiz (aleyhissalâtü vesselam)’ın çokça
yaptığı zikir ve dualardan biri olduğunu, özellikle de Allah Rasülü
(aleyhissalâtü vesselam)’ın ruhunun ufkuna yürümesinden önce bunu
çokça tekrar ettiğini bildirmiştir. Bu zikir, namazlarda secdede de
yapılabilecek gayet kıymettar zikir ve dualardan birisidir.



 "İnsanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur.
Başta nefis ve hevâsı ve ihtiyaç ve havassı ve
duyguları ve şeytanı ve dünyanın surî tatlılığı ve
senin gibi kötü arkadaşları ve çok dâîleri var.
Hâlbuki bâkî olan ahirete ve uzun hayat-ı ebediyeye
davet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu bîçâre
millete karşı hamiyet varsa ve ulüvv-i himmetten
dem vurduğun yalan olmazsa, hayat-ı bâkiyeye
yardım eden azlara imdat etmek lâzım gelir. Yoksa o
az dâîleri susturup, çoklara yardım etsen şeytana
arkadaş olursun"

“Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını
kurtarmak değil; belki başkasının imanlarını da
muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddî
devamla olur.”

 " Şu dünya hayatında
en bahtiyar odur ki,
dünyayı bir
misafirhâne-i askerî
telâkki etsin.. ve öyle
de iz’ân etsin.. ve ona
göre hareket etsin.. ve
o telâkki ile en büyük
mertebe olan mertebe-i
rızayı  çabuk elde
edebilir. Kırılacak şişe
pahasına dâimî bir
elmasın fiyatını
vermez, istikâmet ve
lezzetle hayatını geçirir
"

N U R  Ç E Ş M E S İ



 " Hem dünyada hem de ukbada, O’nu
dilemeden ve aynı zamanda
başkalarında da O’nu dileme arzusu
uyarmadan daha büyük ve daha
kıymetli bir şey yoktur. Bunun içindir
ki, enbiya-i izâm, hayat-ı seniyyelerini
sadece Allah’ı tanıtma, Allah’ı
sevdirme ve insanların Allah’la olan
irtibatlarını güçlendirme temel
disiplinine bağlamışlar ve bunun
karşılığında kimseden ne bir şey
istemişler, ne de beklemişlerdir. 
Çünkü bu, ihlâsa zarar verir ve ameli
de zayi eder. Ayrıca yaptığı hizmetleri
bir bedele bağlayan insanların başarılı
olduğu görülmemiştir. Onlar,
muvakkaten başarılı olmuş olsalar bile,
esen muhalif bir rüzgâr her şeyi bir
harman gibi savurmuştur." 

"Keşke şu aldatıcı dünyayı,
bakılması gerekl� olan yanlarının

dışında unutab�lseyd�k.
Unutmayanlar �se hem kend�ler�ne

hem m�llete hem de tar�he yazık
ett�ler."
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O hâlde engin lütuf ve sonsuz rahmetiyle
nimetlerini başımızdan aşağı sağanak
sağanak yağdıran Rabbimize karşı bizim de
O’nun rızasından başka bir arzumuz
olmamalıdır. Çünkü bunun ötesinde bir şey
yoktur. Cenâb-ı Hakk’ın Cennet’ten
mübarek cemâlini göstermesinden
(rü’yetullah) sonra mü’minlere olan en
büyük armağanı, “Ben sizden hoşnudum.”
buyurmasıdır.

P I R L A N T A  S Ö Z L E R

H�zmetler�n� b�r bedele bağlayanlar asla başarılı
olamazlar

 

“Ben, salih kullarıma, ötelerde öyle şeyler
hazırladım ki, ne göz görmüş, ne kulak
işitmiş, ne de kimsenin hayaline gelmiştir.”
(Buhârî, tevhid 35; Müslim, cennet 4, 5)
buyurmuştur. Burada çizilen çerçeveden,
bunun insan ihatasını ve idrakini çok aşan
bir mesele olduğunu anlıyoruz.



" Yüce Rabbimiz! Gönüllerimizi sıdk,
emanet, ihlas ve yakîn hisleriyle

buluştur ve bizi kalbleri rikkatle çarpan
huşû ve hudû sahibi, murâkabe, heybet

ve marifet-i tâmme ehli insanlardan
eyle! Destekleyenimiz, yardım edenimiz

ve koruyup kollayanımız Sen ol! Ne
olur, biz âciz ve muhtaç kullarını

hüsrana uğramış zavallılar gibi eyleme,
onların düştükleri acıklı durumlara

maruz bırakma.. kalblerimizin
üzerinden is, sis ve pas perdelerini

kaldır; kaldır ki hakkı hak olarak görüp
bilebilelim." 

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.  ” 

PEYGAMBERİMİZ’İN DUALARINDAN



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

 Latifeleriyle zaman zaman Allah Resûlü’nü de güldüren Abdullah isimli bir şahıs
vardır. Bir gün şarap içer ve kendisine had cezası uygulanır. O esnada hazır
bulunanlardan biri dayanamaz ve “Allah sana lanet etsin! Ne kadar da sık içki
içiyor ve her defasında böyle cezalandırılıyor ve bir türlü akıllanmıyorsun!” diye
çıkışır ve onu kınar. Bu sözleri işiten Allah Resûlü, böyle sert ve gereksiz bir
müdahaleyi doğru bulmaz; “Hayır onu (ve onun gibileri) asla lanetlemeyin! Zira
Allah’a yemin olsun ki, Ben onu tanıdığım günden beri Allah ve Resûlü’nü
sevdiğini biliyorum.” buyurarak o şahsın güzel bir hasletini dillendirir ve böylece
muhatabın elinden tutup kaldırmak için işledikleri kötülüklere değil iyiliklere
odaklanmak gerektiği dersini verir.

İçk� İçen K�mseye Lanet Edene
İkazı

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
Kendine Düşen Vazifeyi
Yapma

 
 

İslam'ın Protot�pler�
İKRİME BİN EBU CEHİL

S�yer-� Neb�
İdeal toplumun inşasında
Kur'an’ın ve Efendimiz
aleyhissâlatü vesselâm’ın
takip ettiği  usüller

 
 

Kıssadan H�sse
Kab Bin Malik'in (r.a.)
Tevbesi

https://www.youtube.com/watch?v=BrQVH-YcEfk&list=PLukPSg97-iL5Smi_OsysIdxo8NvC5Do0q&index=7&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya
https://www.youtube.com/watch?v=j4GZTpcvZoM&ab_channel=Ar%C5%9FivVideolar
https://www.youtube.com/watch?v=1zSGRXp1IlM&list=PLw8uf5QeZ9drEz9Ehc1YSmdi5uB9dFvBY&index=11&ab_channel=Kardelen
https://www.youtube.com/watch?v=30TBJH2NkV0&list=PLYa63WgRnjPb_BqNJtwcLjKwD4WBON7KJ&index=10&ab_channel=%C4%B0brahimHalilBE%C5%9EBA%C5%9E


YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

Kendilerine gusül farz olanlara-hayız ve nifas halindeki kadınlar da aynı hükme tabidir-
gusletmeden önce haram olan şeyler şunlardır:

1) Namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak. Bir ayet olsa bile, Kur’an niyeti ile Kur’an okumak.
Yalnız hamd ve dua ile ilgili ayetleri, dua ve zikir niyeti ile okumak caizdir. Cünüb veya adet
halinde olan bir kadının dua niyeti ile Fatiha Suresini okuması caizdir.
Yine bu durumda olan kimsenin çocuklara Kur’an ayetlerini kelime kelime öğretmesi de
caizdir. Şehadet kelimesini söylemek, tesbih ve tekbir getirmek yine caizdir.
2) Kur’an-ı Kerim’e, bir veya yarım ayet olsa bile, el sürmek ve Mushaf-ı Şerif’i tutmak
haramdır. Ancak Kur’an’a yapıştırılmamış olan bir kılıf, bir mahfaza ve sandık içinde onu
taşımak ve onu dış taraftan tutmak caizdir.
3) Kabe’yi tavaf etmek ve bir zaruret olmadığı halde bir mescide girmek veya içinden geçmek.
Fakat zaruret hali olursa, geçilebilir. Bir kimsenin evinin kapısı, mescidin içine doğru açılsa ve
evine girip yıkanmak için mescit içinden geçmek zorunda kalsa, o kimse mescit içinden
geçerek evine girer ve yıkanır. Bu bir mecburiyet halidir. Mescit içinde uyurken ihtilam olan
kimse, dışarıya çıkmak için teyemmüm eder; fakat bu teyemmüm ile Kur’ân okuyamaz, namaz
da kılamaz.
4) Üzerinde ayeti kerime yazılı bulunan bir levhayı veya bir parayı el ile tutmak.

Devamı İçin......

Gusül Etmesi Gerekenlere Haram Olan
Şeyler Nelerdir?

İ L M İ H A L  

https://hikmet.net/gusul-etmesi-gerekenlere-haram-olan-seyler-nelerdir/


Boyayı mı beğenemed�n,
yoksa boyacıyı mı?

 
Hep hikmetli konuşan Lokman Hekim’in derisi siyah, dudakları da kalınmış. Değerli
sözlerini duyarak hayranı olan biri bir gün bakmış ki hayalinde büyüttüğü Lokman,
siyah yüzlü, kalın dudaklı biri. Şaşkınlıkla yüzüne bakarken Lokman Hekim, adamın

içinden geçenleri sezmiş olacak ki, şöyle çıkışmış:
 

– Birader, neden öyle şaşkın bakıyorsun? Boyayı mı beğenemedin, yoksa boyacıyı
mı?

 
Sonra da ilave etmiş.

 
– Bak, demiş, benim ne yüzümün siyahlığında, ne de dudaklarımın kalınlığında bir

tesirim vardır. Onları Yaratan öyle yaratmış, öylesine uygun görmüş. Benim tercihim
değil...

 

Evet, insanların yüz güzelliği, yahut da çirkinliğiyle
kendilerine bir pay çıkarmaları son derece yanlıştır. Ne

güzellikte bir etkisi vardır, ne de çirkinlikte. Her ikisini de
yaratan ve layık gören Allâh-ü azimüşşandır. İnsan kendi

iradesiyle kazandığından sorumludur.



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

'' Allah’ı seviyorum sanırdım! Ama
anladım ki, esas olan O’nun sevmesi
imiş... Allah bir kulu severse, onun

kalbini kendisi ile meşgul edermiş.''

D Ü Ş Ü N Ü L E C E K  Ş E Y

Bâyez�d-� B�stâmî'den çok hoş b�r söz;
 



Tıbb-ı Nebev�, Hz. Peygamber'�n sağlık ve
tıpla �lg�l� bazı tavs�yeler�

" Y�yecek ve
�çecekler�n�z�n

kaplarının ağzını açık
bırakmayınız."

"M�svak hakkında
tavs�yeler�m� s�ze çok

tekrarladım."

"Beş şey fıtrattandır:
Bıyıkları kesmek, kasık

kıllarını tıraş etmek,
koltuk altı kıllarını
yolmak, tırnakları
kesmek ve sünnet

olmak."

"Ş�fa üç şeyded�r: Bal
şerbet� �çmek,

hacamat vurmak,
dağlamak."

 "Seyahate çıkınız,
sıhhat bulursunuz." 

 "Çörek otu ölümden
başka her derde

devadır." 


