
P U S U L A S I
HAFTANIN

“Aziz, sıddık kardeşlerim!
Seksen küsur sene bir ömr-
ü manevîyi sizlere
kazandıracak olan şuhûr-u
selâse-i mübarekeyi ve
bilhâssa bu geceki Leyle-i
Regaib’i tebrik ediyoruz.”

Her hasenenin sevabı
başka vakitte on ise,
Receb-i Şerifte yüzden
geçer, Şaban-ı Muazzamda
üçyüzden ziyade ve
Ramazan-ı Mübarekte bine
çıkar ve cuma gecelerinde
binlere ve Leyle-i Kadir’de
otuz bine çıkar.

Bediüzzaman



"  Dünya hayatı b�r oyun ve eğlenceden başka
değ�ld�r! Âh�ret yurdu �se Allah’a karşı

gelmekten sakınanlar �ç�n daha hayırlıdır. Hâlâ
aklınızı başınıza almayacak mısınız? 

H A F T A N I N  A Y E T İ

(Enam sures�, 32. ayet)

 İnsanda sınırsız bir dünya sevgisi vardır. O, hiç
ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanır, sonu
gelmez arzu ve heveslerin peşinden koşar. Yaşı
ilerlese de ondaki bu duygular azalmaz.
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve
sellem) bir hadis-i şeriflerinde insanın bu hâlini
şöyle anlatır: 
“İnsan yaşlansa bile kalbindeki şu iki duygu hep
genç ve dinç kalır: Dünya sevgisi ve tûl-i emel
(hırs, tamahkârlık).” (Buharî, rikâk 5)

 Esasında dünya hayatı bilerek tercih edilecek bir yer değildir.
Çünkü akıbeti bellidir. İnsan istese de burada kalamaz. Önünde
kabre giden bir yolculuk vardır. Hz. Pir, tûl-i emel ve tevehhüm-ü
ebediyet yüzünden dört elle dünyaya sarılan, varsa da yoksa da
dünya diyen kimselerin nasıl bir yanılgı içinde olduklarını şöyle
anlatır: “Eyvah, aldandık! Şu dünya hayatını sabit zannettik, o
yüzden bütün bütün ziyan ettik. Evet, şu hayat yolculuğu bir
uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür de bir rüzgar gibi
uçar, gider…” (Bediüzzaman, Sözler, s. 227)



Allah Rasülü’nün damadı, velilerin babası Hazreti Ali (radiyallahü anh) Peygamber
Efendimiz’in (aleyhi etemmütteslîmât) şöyle buyurduğunu naklediyor:

 
 

 “Cennete müştak olan hayr ü hasenâta koşar. Cehenneme
yuvarlanmaktan endişe eden şehevî arzulardan yüz çevirir.
Ecel hakikatını vicdanında duyan geçici lezzetlerden uzak

durur.
İşin doğrusu, dünyaya karşı kalb kapılarını sürmeleyen

kimseye de musibetler çok küçük, pek hafif gelir.”
 

(Müsnedü’şŞihab, 1/226; Beyhakî, Şuabü’lİman, 7/371)

H A F T A N I N  H A D İ S İ

Dünya hayatının geçiciliğini ve asıl vatanın ahiret olduğunu kavrayan
insan, Allah Teâlâ’ya kavuşmak için iman, amel-i salih ve ihsan şuuru gibi
hayırlı işlere olanca gücü ve süratiyle sarılır. Bu salih kul, dünyanın er ya
da geç yok olmaya mahkum süslerine aldanmaz ve Allah Teâlâ’nın vaat
ettiği ebedi cennet nimetlerini düşünür.

Abdullah b. Mesud (r.a), bir gün Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’in
bir hasır üzerine uzandığını ve mübarek vücutlarında hasırın iz bıraktığını
görünce “Ey Allah’ın Rasülü! Ne olur bize müsaade edin de sizin için bir
yatak hazırlayalım.” der. Bunun üzerine Allah Rasülü şöyle buyuyurlar:

ْنَيا ِإالَّ كََراِكٍب اْسَتَظلَّ َتْحَت َشَجَرٍة ُثمَّ َراَح َوَتَركََها ْنَيا َما أَنَا ِفي الدُّ َما لِي َوَما لِلدُّ

“Benim dünya ile ne alakam olabilir ki! Benim dünyadaki durumum ancak
bir yolcu misalidir ki, bir ağaç altında gölgelenip azıcık dinlenir sonra da
orayı terk edip yoluna devam eder.” 

(Tirmizi, Sünen; İbn-i Mâce, Sünen)



Dünyanın bin sene
mesudâne hayatı, bir

saat hayatına
mukabil gelmeyen

Cennet hayatının; ve
o Cennet hayatının
dahi bin senesi, bir

saat rüyet-i cemâline
mukabil gelmeyen

bir Cemîl-i
Zülcelâlin daire-i

rahmetine ve
mertebe-i huzuruna

gidiyorsun.
 

N U R  Ç E Ş M E S İ

“Elbette en bahtiyar
odur ki: Dünya için
âhireti unutmasın,

âhiretini dünyaya feda
etmesin, hayat-ı

ebediyesini hayat-ı
dünyeviye için

bozmasın, malayani
şeylerle ömrünü telef

etmesin; kendini
misafir telakki edip

misafirhane sahibinin
emirlerine göre hareket

etsin; selâmetle kabir
kapısını açıp saadet-i

ebediyeye girsin.”



Burada yapacağınız ibadetlere, adanmışlığınıza, marifet ufkunuza, aşk u şevkinize ve O’nunla
alâkanızın derinliğine göre ahirette çok farklı mazhariyetlere erersiniz. Buradaki her söz ve

davranışınız orada çok farklı sürprizler şeklinde karşınıza çıkar. Bazı rivayetlerde ifade edildiğine
göre Cenab-ı Hak, Cuma günleri -günün oradaki mahiyetini bilemiyoruz- Cemal-i Bâkemali ile tecelli

edecek ve mü’minlere Kendisini gösterecektir. İnananlar orada Zat-ı Ulûhiyet’i nasıl
gerçekleşeceğini bilemeyeceğimiz bir şekilde müşahede edeceklerdir. Sahib-i Şeriat’ın beyanına
göre hem de ayın on dördünde ufukta dolunayı gördükleri gibi perdesiz olarak O’nu görecekler ve

birinin görmesi bir başkasına mani olmayacaktır.
(İbn Ebî Şeybe, Musannef 1/477; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat 2/314)

 

"Ah�rete yürümey� tatlı b�r
rüyaya açılma g�b�

görenler, dar ve bunaltıcı
b�r âlemden gen�ş ve ferah

feza âlemlere
yürüyecekler�ne, dostlara
kavuşacaklarına, Cenab-ı

Hakk’ı müşahede
edecekler�ne �z’an

ölçüsünde �nanlardır k� bu
korkudan kurtulab�l�rler."
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P I R L A N T A  S Ö Z L E R

Yaşama tutkusundan sıyrılamayanlar
için ölüm korkusu kaçınılmazdır. Bu
korkuyu kimileri çok, kimileri orta
ölçekte, kimileri daha az hissederler.
Dünya hayatına çok bağlananlar,
burada uzun yaşamayı arzu edebilirler.
Ne var ki neticesi ölüm olan bin
senenin on seneden bir farkı yoktur.
Fakat hayatlarını kalb ve ruhun hayat
seviyesinde yaşayan insanlar, ölümün
mahiyetini farklı algılamaya
başlayacaklarından bu korku da zail
olur. Fani dünya kendine mahsus
çehresiyle ona görüneceği gibi baki
dünya da kendine has rengârenk
güzellikleriyle onun nazarına akseder.
O da iştiyak-ı İlâhî ile iştiyak-ı Nebevî
ile oturur kalkar. Dünyayı bir askerlik
gibi görür ve terhisini alıncaya kadar
burada kalmayı Allah’ın emrine saygılı
olmanın bir gereği sayar.



H A F T A N I N  D U A S IPEYGAMBERİMİZ’İN DUALARINDAN



YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

 Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetini gün gün, adım adım Ramazan’a ve
onda coşan rahmete hazırlamış; onların ebedî kurtuluşunu arzulamıştır. Allah Resûlü,
bu aylarda sürekli Ramazan’a hasret bir halde yaşarken bir yandan da “Allah’ım Bize
Receb’i ve Şaban’ı mübarek ve bereketli kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.” diye dua
etmiştir. Ramazan’a eriştikten sonra da her zaman olduğu gibi kullukta sürekli zirvede
bulunan Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), yine aynı şekilde kendisini
Ramazan’a kavuşturan Rabbine şükür ve niyazlarını kat kat arttırmıştır. Allah Resûlü
(sallallahu aleyhi ve sellem) bu konu da Ebû Hureyre’nin (radıyallahu anh) ifadesiyle,
“Resûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) onları, kesin bir emir de bulunmaksızın
Ramazan gecelerini ihyâya teşvik ederdi. (Bu maksatla): ‘Kim Ramazan gecesini,
sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihyâ ederse geçmiş günahları
affedilir.’ buyurmuştu.'

Efend�m�z (s.a.s.), Ashabını Üç
Aylar’a Hazırlıyordu

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

"Üç Aylar" gan�met�nden
pay alab�lmek �ç�n... 

ÜÇ AYLAR
EMİNE EROĞLU 

S�yer-� Neb�
Efendimiz'in s.a.s Miracı

B�r Hasb�hal
Dua ve Zikirlerin Paylaşılarak
Okunması

https://www.youtube.com/watch?v=fraq-5tY9HA&ab_channel=Hizmetten
https://www.youtube.com/watch?v=VNA31OT13Wo&ab_channel=EmineEro%C4%9Flu
https://www.youtube.com/watch?v=nW7bod1VSig&list=PLnBMpnVN-4NtOCOo0mpWNY9M6fIHvt0Hg&index=22&ab_channel=KIRIKTESTI
https://www.youtube.com/watch?v=SnBAR2BU8Vs&ab_channel=%C3%87%C4%B1narMedya


YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

  “Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok
kârlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah’a ve elçisine inanır,
Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer
bilirseniz bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.” (Saf Suresi, 61/10-11).
  Evet, bizlerin bu dünyaya gelmemizin esas gayesi, bu ayeti kerimede
bildirilen o güzel ticareti yapıp, ardından bu yaptığımız ticaretin meyvelerini
devşirmek üzere ahirete gitmektir.

  Yani bizler sahip olduğumuz imkânları Allah yolunda kullanacağız; O’na
ibadet edecek, O’nun emir ve yasaklarını yerine getirecek ve O’na hakiki kul
olma yollarını araştıracağız. Zaten bir Müslüman için de bundan daha büyük
bir şeref ve paye yoktur. Diğer yandan, şu kısacık ömrümüzü Rıza-ı İlahi’yi
kazanma yolunda harcayıp onunla ebedi mutluluğu kazanmak gibi bir yüce
gayeyle karşı karşıya bulunuyoruz. Fakat dünya bütün fitnesiyle karşımıza
dikilip bizi kendine çağırdığından ve nefis ve şeytan gibi iki düşmanınız
bulunduğundan fakat buna karşılık bizler gayet aciz ve zayıf olduğumuzdan
dolayı her zaman istikametimizi koruyamıyor, her an duru kalamıyor ve
kulluk kulvarında sürekli gel-gitlere maruz kalıyoruz.

Üç Ayları Değerlendirme

İ L M İ H A L  

Neler Yapab�l�r�z?

https://www.youtube.com/watch?v=vFszkg-h9e8&ab_channel=HikmetNet


YÜRÜYÜŞ DERGİSİ

" Bi-baht olanın bâgına bir
katresi düşmez; bârân yerine

durr-u güher yağsa
semâdan." 

 

D Ü Ş Ü N Ü L E C E K  Ş E Y

Z�ya Paşa



 DÜNYADA 700 YILDAN FAZLA ÖMÜR
SÜRÜLMEZMİŞ

  Hz. İsa (a.s.) bir gün seyahat ederken, dağda bir
ihtiyara tesadüf eder ki, ihtiyar güneşin sıcağında

ibadet ve taat ediyor. Hz. İsa (a.s.):
 Ey ihtiyar, güneşten, kardan ve yağmurdan

korunacak derecede bir şey yapıp da içinde ibadet
etsen olmaz mı?

 Ya Nebiyallah, peygamberlerden duydum ki,
dünyada 700 yıldan fazla ömür sürülmezmiş. O

sebeple o kadar ömrü dünya tamirine sarf etmeyi
uygun görmediğim için bu hali seçtim.

 Ey ihtiyar, sana bundan daha acib bir şey haber
vereyim. Ahir zamanda bir kavim gelecek ve

ekserisinin ömürleri 100 yıla varmayacak. Böyle
olduğu halde 1000 yıllık ömür tedariki ederek, çok

yüksek binalar, köşkler, bağ ve bahçeler ve nice
mülkler bina edecekler.

 
 “Ya İsa, eğer o zamana ulaşsaydım, Allahu Teala

hakkı için o kadar ömrü bir secdede geçirirdim” der
ve yanında bulunan bir mağaradaki acaib şeyleri

göstermek üzere Hz. İsa (a.s.) ‘ı oraya davet eder.
Beraberce mağaraya girerler ki, yüksek bir taht

üzerinde bir meyyit ve başı ucunda bir mermer direk
vardır. Direğin üzerinde ise şunlar yazılıdır:

 Ben filan padişahım.(bir rivayette Şeddad imiş)
1000 yıl ömür sürdüm. 1000 şehir bina ettim ve
1000 tane bakire kız aldım. 1000 tane padişahla

muharebe edip, askerlerini helak ederek
memleketlerini ellerinden aldım. Fakat neticede bu
hale geldim. Ey akıllı ve alim olanlar benden ibret

alın.
 Hz. İsa(a.s.), bunu görünce hayrette kalır ve yoluna

devam eder.
 
 

YÜRÜYÜŞ DERGİSİK I S S A D A N  H İ S S E


