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82-) Velleziyne amenû ve amilussalihati ülâike 

ashabülcenneti hüm fiyha halidun; 

Onlar ki iman ederler ve salâha erdirici 

fiiller ortaya koyarlar, işte onlar cennet 

ehlidir ve sonsuza dek orada kalırlar. 

83-) Ve iz ehaznâ miysaka beniy israiyle lâ 

ta`büdûne illAllâhe ve Bilvalideyni ıhsanen ve 

ziylkurba velyetama velmesakiyni ve kulû 

linNâsi hüsnen ve ekıymusSalâte ve 

atuzZekâte, sümme tevelleytüm illâ kaliylen 

minküm ve entüm mu`ridûn; 

Hani İsrailoğullarından söz almıştık; Allâh 

gayrını var kabul edip ona tapınmayın, ana-

babanızın hakkını verin, yakınlarınıza, 

yetimlere, yoksullara ihsanda bulunun; 

insanlara güzel (Hakk`a erdirici) sözler 

söyleyin; namazı ikame edip zekâtı verin. 

(Onlardaki namaz ve zekât İslâm`dakinden 

farklıydı.) Ancak bundan sonra, birazınız 

hariç, yüz çevirdiniz ve hâlâ da çevirmekte 

devam ediyorsunuz.  
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"EL MUİZZ..." 

Dilediği birimde, izzeti oluşturan özelliği açığa 

çıkartarak, onu diğerlerine göre değerli kılan!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Allah Rasûlü; “Din nasihattır, samimiyettir” 

buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O 

da; “Allah’a, Kitabına, Nebisine, Müslümanların 

yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye 

cevap verdi. " 

(Müslim, İmân, 95) 



 

 

"Kıyas insanın şeytanıdır! Kıyaslıyarak hüküm 

veren şeytana tabi olmuştur. Dilediğimi 

yaparım hükmü olan Allahı bilen, hiç bir 

konuda kıyas yapmaz. Allah her birimi kendine 

özgü özellikle yarattığı için kıyası ancak 

Allahtan gafil olan yapar.  

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar  

 

"Sahip olduğun herşeyin esirisin! Özgürlük, hiç 

bir şeye sahip çıkmamaktadır. " 

Üstan Ahmed Hulûsi/ Twitter'dan mesajlar  

 

"Hazret-i Rasulullah’a salâvat getirmek 

günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha 

çabuk yok eder. Ona (muhabbet ve ihlasla) 

selam göndermek pek çok köle azat etmekten 

daha faziletlidir. Rasulullah sallâllâhu aleyhi ve 

sellemi sevmek ise riyazet ve mücahededen, 

Allah yolunda kılıç sallamaktan daha üstündür. 

" 

Hz. Ebubekr (r.a) 

 

"Zalime gelip çatan adalet günü, mazlumun 

uğradığı cevir ve cefa mihnetinden çetindir. 

Şiddet son dereceyi buldu mu ferahlık gelir 

çatar. Bela halkaları tam daraldı mı genişlik 

yüz gösterir. " 

Hz. Ali (r.a) 

 

"Her an her yerde hiç kesintisiz ki burada 

gördüğü her şeyde Allah'ı müşahede ediyorsa 

tecelliye Allah ismi verilemeyeceği için (Allah 
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ismi ile işaret edilen denilmiş.) ve Allah ayan 

olmuş ve konuşanda Hakk ismi açığa çıkarak 

Hakla konuşmaya başlamış.. Ve Allah zikri 

açılmış, zikir kelimesi hatırlatıcı olarak değil 

gören, işiten, tutan, yürüyen ve buradan asla 

malayani çıkmaz olmuş işte orada aşk vardır. 

Allah Allah'ı görür olur. Ve Adı AŞK olur.. " 

ATASAY KAMER 

 

"İnsan olmak isteyen karşılık beklemez. Katlar, 

yatlar peşinde koşmaz. Tek arzuladığı şey bilgi 

ve onun yaşamıdır. " 

Ahmed F. Yüksel  
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"Güzel sözler petekten damla damla sızan 

bal'a benzer; insanın ruhuna tad verir. " 

Hz. Süleyman 

 

"Dünya düşüncesi kalpte karanlıktır, ahiret 

düşüncesi ise kalpte nurdur. " 

Hz. Osman (r.a.) 
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"Bütün kâinatı bir ağaç olarak kabul ettiğimiz 

zaman, onun meyvesi Rasûlullah (s.a.v.) 

Efendimiz olur. Ve cevheri olur.. (99) (Bir) 

Tüccar piyasaya bir mal çıkarmak istediği 

zaman, önce zihninde onu bir güzelce 

tasarlar.. Şeklini düşünür ve bir karara varır.. 

Onun bu tasarısı bir kumaş ve elbise olduğuna 

göre; önce onun bütün ilk hazırlıklarını ikmal 

eder.. Sonra onu bir dokumacıya verir, 

dokutur. Daha sonra biçtirir ve diktirir. Daha 

sonra bir top yapar.. Gerekirse elbise haline 

getirir.. Bütün bu olanlar ne olursa olsun.. ilk 

tasavvurun aynıdır.. Neyi düşündü ise, 

meydana gelen onun dışında bir şey olamaz.. 

İşbu misal; Rasûlullah (s.a.v.) Efendimizin 

durumunu açık açık anlatır.. Ki O, her şeyden 

evveldir; ama Hazreti Hak’ta bir tasavvur 

olarak.. Ama zuhur olarak, yani cismi olarak 

hepsinden sonradır. (101) Rasûlullah (s.a.v.) 

Efendimizin cismâniyetini ve beşeri durumunu 

insanlarla yapacağı mülâkat için yarattı.. Bir de 

suretlerin mukayesesi.. " 

Muhiddîn-i Arabî "Şeceretü’l Kevn (Kainat 

Ağcı) 

 

"Güzel yüz aynaya aşıktır. " 

Mevlana 

 

"Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne 

yüzülür, ne de uçulur. " 

Hacı Bayram-ı Veli 

 



"İki şey aklın eksikliğini gösterir: Konuşulacak 

yerde susmak, susulacak yerde konuşmak." 

Sadi 

 

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri... 

4 -5 Mayıs günleri Şiron, Neptün, Ay Balık 

burcunda: Zaten kendini anlatıyor, bana da 

söyleyecek çok söz bırakmıyor. Hassasiyetin 

arttığı, sezgilerin fazla görev yaptığı, 

gerçeklerden uzaklaşıp düşlerin, hayallerin 

peşinde koşmaya müsait bir ortam... İçimizdeki 

çocuk yanımızla oynaşıp mutlu olmak da 

mümkün, ilhamların etkisiyle hallenmek de, 

hayaller içinde aldanıp deprasyon vadisine 

dalmak da... Sevgisel, duygusal alışverişler 

yaparak belki birşeyleri düzeltebilir, bel ki de 

kalbinizin derinliklerindeki güzellikleri 

yeşertebilirsiniz." (yazının devamı...) 

Astrolog Nuran Tuncel  

 

"Hatırlar mısın? Doğduğun zaman,sen ağlardın 

gülerdi alem. Öyle bir yaşam sür ki, mevtin 

sana hande olsun. Halka matem... " 

Mehmet Akif Ersoy 

 

"Elmas nasıl yontulmadan 

mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden 

olgunlaşmaz. " 

Konfüçyüs 

 

"Aynaya baktığında başka birini görmek 

istemiyorsan KENDİN GİBİ OL." 

Abraham Lincoln 
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"Huzur mu istiyorsun: Az insan, az eşya." 

Franz Kafka 
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