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26-) İnnAllâhe lâ yestahyiy en yadribe meselen 

ma be`ûdaten femâ fevkahâ, feemmelleziyne 

amenû feya`lemûne ennehulHakku min 

Rabbihim, ve emmelleziyne keferû feyekulûne 

mâzâ eradAllâhu Bihâzâ mesela* yudıllu Bihî 

kesiyran ve yehdiy Bihî kesiyra, ve ma yudıllu 

Bihî illel fasikıyn; 

Allâh kesinlikle bir sivrisinek kanadı veya 

ondan da ufak bir şeyi misal vermekten 

kaçınmaz. İmanın gereğini yaşayanlar 

bunun Rablerinden kaynaklanan bir Hak 

olduğunu bilirler. Bu gerçeği inkâr edenler 

ise, (misalî anlatımları değerlendirmeyip) 

"Allâh, acaba bununla ne demek istedi" 

derler. Bu anlatım, çoğunun (fıtratlarının 

elvermemesinden dolayı) sapmasına yol 

açar; bir kısmını da gerçeğe hidâyet eder. 

Allâh, onunla (bu tür anlatımla) sâfiyetini 

yitirmişlerden başkasını saptırmaz! 

27-) Elleziyne yenkudûne ahdAllâhi min ba`di 

miysakıhi, ve yaktaune mâ emerAllâhu Bihî en 

yûsale ve yüfsidûne fiyl`Ardı, ülâike 

hümülhasirûn; 

Onlar, Allâh ahdini (Esmâ`sını açığa 

çıkarmanın farkındalığıyla yaşama istidadının 

gereğini) dünyaya geldikten sonra yerine 

getirmezler. Birleştirilmesini emrettiğini 

(Esmâ hakikati müşahedesini) keserler ve 

arzda (bedensel yaşam boyutunda) fesat 

çıkarırlar (bedensel arzular {karındaki ikinci 

beyin dürtüleri - komutları/nefsi emmâre} 

peşinde ömür tüketirler). İşte bunlar hüsrana 

uğrayanların ta kendileridir.  
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EN NÂFİ'... 

Hayra erişmeye vesile olacak yararlı düşünce 

ve fiilleri hatıra getirip gereğini uygulatan. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"İsa Nebi olsa da bizim adımıza ümmetine 

imamlık etmektedir." 

Hz. Muhammed (S.A.V) 

 

 

"YÂKİN NEREDEYSE KÜFÜR OLACAKTI." 

HADİS... 

Yani hakikatı müşehade etme hali, neredeyse 

Allah'ı inkar etme noktasını getirecekti. Mutlak 

hakiki yâkin ehli yani Resulun anlayışı diyelim. 

Oradaki onun yâkin anlayışı, burdaki tam küfür 

ehlinin mutlak küfrüyle aralarında bir kıl kadar 

incelik var. Biri mutlak olarak inkar ediyor, 

diğeri hakikati olarak müşehade ediyor ve 

dolayısıyla ayrıca öyle birşey yok diyor. İkiside 

yok diyor, ama birinin yok deyişinde kendi 

hakikatında varlığını müşehade ederek, ayrıca 

yok derken, diğeri dışarıda yok diyor ama 

kendinde de göremiyor... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"İnsanlarla öyle iyi geçinin ki, düşmanlarınız 

bile ölümünüze ağlasın. " 

Hz. Ali (r.a) 

 

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


"Adalet olmadıkça yönetimin, edep olmadıkça 

asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin 

faydası olmaz.." 

Hz. Ömer (r.a.) 

 

"Bencilliğin karanlığında kalmamak için, gerçek 

karanlığı yaşayın." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Bir konuya merak nedeniyle mi, yoksa 

bilgi/yaşam nedeniyle mi yaklaşım 

yapıyorsunuz?" 

Günün Sorusu 

 

"Hz. Âli (k.v.) minberde konuşurken 

patavatsızın biri kalkıp ona bir soru yöneltti. O 

da “bilmiyorum!..” diye cevap verdi. Adam 

sanki büyük bir başarı elde etmişçesine 

büsbütün küstahlaştı ve: Orası bilmeyenlerin 

makamı değildir, lütfen aşağı inin!.. der. Hz. Âli 

(k.v.) hislerine hâkim bir eda içinde ona şöyle 

http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491
http://blog.milliyet.com.tr/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor/Blog/?BlogNo=408491
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


karşılık verdi: Burası “bazı şeyleri bilirim, 

bazısını da bilmem” diyenlerin yeridir. Her şeyi 

bilirim diyenlerin yeri değildir."  

 

"Süslenmeye, güzel görünmeye dikkat et. 

Çünkü bu başlı başına bir ibadettir. " 

İbn Arabî Risaleler(1-306) 

 

"Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri der ki: Maarif 

denizine daldım, bir hayli ilerledim, tâ ki Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’in denizine ulaştım ve 

gördüm ki benimle onun arasında bin makam 

vardır. O makamlardan birine yaklaşacak 

olsaydım, herhalde yanar (kül olur) dum. " 

Bâyezid-i Bestâmî 

 

"Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için 

dünyadakiler birbirlerini yiyorlar. " 

İmam Gazali 

 

"Aşk, abdest gibidir, şüpheye düşersen 

bozulur." 

Hazreti Mevlana 

 

"Bir insanın namaz kılmasına vesile olmak, 

Onu ateşten kurtarmak demektir.." 

Gavs-ı Sânî Hz. 

 

"İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. " 

Victor Hugo 



 

İstanbul, sıcaklığı duymaya hazır 

mısın? 25 derece. Güneş de 

görülüyor. Haftaya biraz düşer 

ama en düşük gün 18-19 derece. 

Yarın bulutlanır, yerel yağmur geçişleri olabilir, 

çarşamba sağanak var.. 

Havayı Koklayan Adam 
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