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124-) Ve izibtelâ İbrahiyme Rabbühû 

Bikelimâtin feetemmehünne, kale inniy caılüke 

linNâsi imâma* kale ve min zürriyyetiy* kale lâ 

yenâlu ahdiyzzalimiyn; 

Hani Rabbi (Esmâ bileşimi hakikati) İbrahim`i 

bir takım birimlerle (karşılaştırıp onlara karşı 

düşüncelerini) imtihan etmişti de (yıldız - ay - 

güneş konularına verdiği cevapları 

hatırlayın), O da hakkıyla bu konularda 

değerlendirmelerini ortaya koyarak, 

başarmıştı. Bundan sonra Rabbi: "Ben seni 

insanlara imam (ilmi nedeniyle kendisine 

uyulan) kılacağım" demişti. (İbrahim): 

"Zürriyetimden de" niyazında bulundu. 

Rabbi: "Sözüm zulmedenleri kapsamaz" 

buyurdu.  
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"EL KAYYUM..." 

Hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın kendi 

vasıflarıyla varlığını kaîm kılan. Var olan her 

şey kendisiyle kaîm olan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kim, 

kendisine yapılan bir iyiiğe karşı, bunu yapana: 

"Cezakellahu hayran (Allah sana hayırlı 

mükafaat versin)" derse teşekkürü en 

mükemmel şekilde yapmış olur." " 

Ravi: Üsame İbnu Zeyd, Kaynak: Tirmizi, 



Birr 86, (2036) 

 

 

"NAMAZI HİÇ BÖYLE KILDINIZ MI? [2/4] 

Ondan sonra İYYAKE NA'BUDU VE İYYAKE 

NESTA'İYN derken, her an varlığımda senin 

esmana, esmanın açığa çıkması sûretiyle sana 

kulluk ettiğimin, ve bu varlığımın devamı için 

senin esma özelliklerini açığa çıkarmaya 

devam etmene muhtacım aksi takdirde senin 

esma özelliklerin bir an açığa çıkmasa benim 

varlığım bir anda yok olur diyebiliyor muyuz? 

İHDİNASSIRATEL'müstakıym derken, Hidayet 

et sıratı müstakime "İÇİNDE ŞİRK OLMAYAN 

BİR DÜŞÜNCE VE YAŞAM YOLUNA" 

sürecinde şirk olmayan bir yaşam yoluna 

Hidayet et. Hidayetini içinde şirk olmayan bir 

düşünce ve davranış biçimine yönlendirerek 

açığa çıkar! 

SIRATALLEZİYNE EN'AMTE ALEYHİM, en 

am da bulunduğun o kişilerin yoluna, yani 

şirksiz müşehade halinde kelime-i şehadeti 

hakkıyla yaşayan Salih diye tanımlananların 

yoluna diyerek bunu düşünüp bunu o anda 

istiyormuyuz? (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

@AhmedHulusi: Özgürlük, kendi aklınla 

ilminin doğrultusunda yaşamaktır. "Herkes"i 

olanın özgürlüğü yoktur! Güdülen özgürlükten 

söz edemez! 

@AhmedHulusi: Freedom is to live your life 

with your own intellect and in line with your 

own knowledge... 

@AhmedHulusi: One who lives according to 

"others" cannot be free! One who is "herded" 

cannot speak of freedom.  

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/namaz2.html


"Mekanik olandan şikayet edenler, gönülden 

gelene katlanmayı bilmelidir." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
 

Zihniyet meselesi  
Zihniyet meselesi   

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"İlim; insanı akla götürür, kim ilim öğrenirse 

akıllanır. İlim; rûhu ihyâ eder, diriltir. Aklı 

aydınlatır, cehâleti öldürür." 

Hz. Ali (ra) 

 

"Bilgi en üstün kıyafet, bilgisizlik en çirkin 

süstür." 

İbn Arabi, Fütuhat VIII/66 

 

"Bize Gözün Değil, Gönlün Gördüğü Yürek 

Gerek..." 

Hz. Mevlana  

 

http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/zihniyet-meselesi-24687
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah 

edemez." 

Said Nursi Hz. 

 

"@beyzazapsu: Dün yasadıklarımdan 

öğrenebildiysem eğer , bu gün daha güçlüyüm. 

Bu günkü bakışım ise yarınımı oluşturuacak." 

Beyza Zapsu  

 

"Gönül ne derse güzel der güzel yapar, Gönüle 

katlanma yoktur o sevdiğinin yaşattığı cennneti 

yaşar Gönül gül gibidir Sevdiğinin elinde açar 

ve kokar Yeterki sevdiği dikenin var demesin 

onu dikeni ile sevsin." 

AyliNer 

 

Üst üste yağışsız günlere ihtiyacı 

olan varsa eğer bugünleri 

değerlendirsin, zira ay sonuna 

kadar yağış yok, bol güneşli, 

sıcak da, 29-30 derece. Yalnızca gün 

ortalarında rüzgar biraz sert esiyor. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: 31. LUQMAN - Decoding 

The QURAN 

- Ahmed Hulusi App - By Ridvan Yilmaz 

- Kur'an Çözümü by Free Share 

- @AhmedHulusi: HUZURLU BİR YAŞAM 

İSTİYORSANIZ... 

- "@AhmedHulusi: AHMED HULÛSİ'NİN 1993 

YILINDA FLASH TV'DE YAYINLANAN HİTABI 

VE BAKIŞ AÇISI..." 

http://t.co/58Wxix7tAr
http://t.co/58Wxix7tAr
https://itunes.apple.com/tr/app/ahmed-hulusi-app/id605784213?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/tr/app/ahmed-hulusi-app/id605784213?l=en&mt=8
https://itun.es/tr/bK24A.i
http://t.co/EMlXCwzJkP
http://t.co/EMlXCwzJkP
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI
http://t.co/8vyFyE8LMI


- "Suudi Arabistan'dan Açıklama: Bu Yıl Hacca 

Gelmeyin Çünkü..." 

- @Reha_Muhtar: Dün geceki eylem senin için 

yapıldı CNN!.. 

- Bir Sorunuz Yoksa, Bir Sorununuz Vardır! 

- "Polis neden Başbakan Erdoğan'ı 

dinlemedi?" 

- "http://astroistanbul.com/" 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://t.co/P22lFZ4sxd
http://t.co/P22lFZ4sxd
http://t.co/wiK3Qg42es
http://t.co/wiK3Qg42es
http://t.co/wiK3Qg42es
http://t.co/BoC0eX9FiB
http://www.internethaber.com/polis-neden-basbakan-erdogani-dinlemedi-14664y.htm
http://www.internethaber.com/polis-neden-basbakan-erdogani-dinlemedi-14664y.htm
http://astroistanbul.com/
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

