
 
24/03/2013, PAZAR 

13-) Ve izâ kıyle lehum aminu kemâ 

amenenNâsü kalû enu`minu kemâ 

amenessüfehâ`* elâ innehum humussüfehâu 

ve lâkin lâ ya`lemûn; 

Onlara, iman eden insanlar gibi iman edin, 

denildiğinde: "Süfeha (aklı sınırlı, 

düşünmeden yaşayanlar) gibi mi iman edelim" 

derler. Kesinlikle biline ki, esas süfeha (aklı 

sınırlı, düşünemeyenler) kendileridir ama 

bunu fark etmiyorlar, anlayamıyorlar! 

14-) Ve izâ lekulleziyne amenû kalû amenna* 

ve izâ halev ilâ şeyatıynihim kalû inna 

meaküm, innema nahnu müstehziûn; 

İman edenlerle beraberken "Amenna - kabul 

ettik" derler, şeytanlarıyla (vehimlerine tâbi 

olarak onları saptıranlarla) başbaşa 

olduklarında ise: "Biz sizinle aynı fikirdeyiz, 

onlarla alay ediyoruz" derler. 

15-) Allâhu yestehziu Bihim ve yemudduhum 

fiy tuğyanihim ya`mehûn; 

(Hakikatleri olan Allâh`ı anlamamakta ısrarları 

dolayısıyla) Allâh kendileriyle alay ediyor ve 

basîretsizlikleri dolayısıyla azgınlıklarına 

müsaade ediyor!  
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ZÜL'CELÂLİ VEL'İKRÂM... 

Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var 

olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; 

İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa 

çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.  



Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Geceleyin bir müddet ilim ile meşgul olmak, 

bütün gece sabaha kadar ibadet etmekten 

daha kıymetlidir." 

Hadis 

 

 

"GEMİLERİ YAKMAK... 

İnanıyorsan herşeye kulağını kapa ve 

inandığın yolda yürü. Tarihte bununla ilgili çok 

meşhur bir örnek vardır gemileri yakmak diye. 

Adam kalktı Afrika'dan gemilerle İspanya'ya 

geçti, askerler İspanya sahiline indiler, emretti 

gemileri yakın. Gemi dönüşü yolu yok dedi. 

Tek şansınız ya ileri gitmek ya da burada 

ölmek... Gemileri yakmadan ileriye 

gidemezsin... Çünkü beşeriyetin yapısında 

korku var. Beşeriyet eşittir korku demektir... 

Üstad Ahmed Hulûsi" 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Dünyayı istiyorsanz kitap okumalısınız. Ahireti 

istiyorsanz kitap okumalısınz. Hem dünyayı 

hem ahireti istiyorsanız kitap okumalısınız." 

Hz. Ali 

 

"Değişimi kabul etmeyip direnen sıkıntılı bir 

hayatı peşin olarak kabul eder." 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 
Alternatifsiz olmak 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Beyin bir anlamda din demek midir?" 

Günün Sorusu 

 

"Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere 

benzerler... 

İçtikçe sussuzlukları artar..." 

Muhiddin-i Arabi...  

 

"İnsanlar çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için 

acele ederler... 

Ne var ki sonra çocukluklarını özlerler... 

Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler... 

Sonra sağlıklarını geri alabilmek için para 

öderler... 

Yarınlarından endişe ederken, bugünü 

unuturlar... 

Sonuçta ne bugünü ne de yarını yaşarlar... 

Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar... 

Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler..." 

Platon 

 

http://blog.milliyet.com.tr/alternatifsiz-olmak/Blog/?BlogNo=407678
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak 

değil... 

En az şeye ihtiyaç duymaktır... " 

Platon 

 

"Bütün dünya bir oyun sahnesidir... 

Kadın erkek bütün insanlar da oyuncu... 

Her birinin giriş ve çıkış zamanları vardır... " 

William Shakespeare 

 

"Dünyaya geldiğin zaman sen ağlarken 

çevrendekiler gülüyordu... 

Öyle bir hayat yaşa ki, öldüğünde 

çevrendekiler ağlarken, sen gülümseyerek 

ahirete gidesin..." 

Necmettin-i Kübra 

 

"Şu geçeni durdursam, çekip de eteğinden; 

Soruversem; Haberin var mı öleceğinden? " 

Necip Fazıl 

 

"Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa 

bile vicdanına karşı hesap vermekten 

kurtulursun." 

Herbert George Wells 
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