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249-) Fe lemma fesale Talûtu Bil cunûdi, kale 

innAllâhe mübteliyküm Bi neher* femen şeribe 

minhu feleyse minniy* vemen lem yat`amhü 

feinnehu minniy illâ menığterafe gurfeten Bi 

yedih* feşeribû minhu illâ kaliylen minhüm* 

felemma cavezehu huve velleziyne amenû 

meahu, kalu lâ takate lenel yevme Bi Calûte ve 

cunudih* kalelleziyne yezunnune ennehüm 

mulakullahi kem min fietin kaliyletin ğalebet 

fieten kesiyraten Biiznillâh* vAllâhu meas 

Sabiriyn; 

Talut, ordusuyla yola çıktığında (askerlerine) 

dedi ki: "Muhakkak Allâh sizi bir nehir ile 

sınayacaktır. Kim ondan içerse benden 

değildir. Kim ondan tatmazsa o da 

bendendir. Eliyle bir avuç kadar alan 

müstesna"... Fakat içlerinden pek azı hariç, 

ondan içtiler. Ne zaman ki O ve 

beraberindekiler nehrin karşı yakasına 

geçtiler, "Calut ve ordusuna karşı 

savaşacak gücümüz kalmadı" dediler. 

Allâh`a kavuşacaklarını (imanları sebebiyle) 

özlerinden gelen (yakîn) ile bilenler ise: 

"Pek çok defa, az bir topluluk Allâh`ın 

izniyle (Bi-iznillâh), kendilerinden çok fazla 

topluluğu yenmiştir. Allâh dayananlar ile 

beraberdir" dediler.  
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EL BAKIY... 

Zaman kavramsız, yalnızca var olan.  



Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Her kim ki kıldığı namazı kendisini bütün 

çirkinliklerden ve dinde hoş görülmeyen 

şeylerden alıkoymazsa o namaz onu Allah'dan 

uzaklaştırır. " 

Hadis 

 

 

"ALLAH'A İMAN ETMEK DEMEK, 

DOĞMAMIŞ VE DOĞRULMAMIŞ 

OLDUĞUNA İMAN ETMEK DEMEKTİR...(1)  

En birinci fitne; Dışarıdan birisinden 

bekliyorsun o beni kurtarır o bana acır vs. 

Dışarıdan birinden birşeyler ummak. Başka bir 

fitne de; Çocuğum var karım var ailem var 

anam babam var arkadaslarım var vs. 

Bunlarda seni dışarıya yönlendiren ve 

bağlayan şeyler. Ee yokmu yani? Anayı babayı 

inkarmı edecez şimdi? Eşi çocuğu inkarmı 

edelim? Ben bunu söylemiyorum! Senin öz 

yapın itibarıyla bu kavramların hiçbirisi yok. 

Ama sen böyle bir ortamda doğmuşsan elbette 

ananın hakkını verecen babanın hakkını 

verecen evladının hakkını verecen. Ama 

bunlarla bağlanmayacan, bunlar seni 

bağlamayacak bunlar seni kayıtlamayacak. 

Ben onun kocasıyım ben onun karısıyım ben 

onun babasıyım vs.  

Bunu düşündüğün anda sen zaten o bağımsız 

mutlak varlığını inkar etmiş oluyorsun. İşte 

onun için ihlas süresi çok önemli. Niye ihlas 

süresinde Allah doğmamış ve doğrulmamıştır 

diyor? Allah derken yukarıdaki tanrıyı mı 

anlatıyor sana? Sen hakikatin ve özün 

itibarıyla doğmamış ve doğrulmamış bir 

varlıksın diyor. Senin hakikatini sana anlatıyor. 

Ve buna iman et diyor. Buna imanın yoksa 
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Allah'a da imanın olmamış oluyor. İşin bütün 

püf noktası geliyor buraya dayanıyor. Allah'a 

iman etmek demek, doğmamış ve 

doğrulmamış olduğuna iman etmek 

demektir!!!" 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Allah korkusundan dolayı gözyaşı dökmek, 

kalbi nûrlandırır.Tekrar günâh işlemekten 

insanı korur. " 

Hz. Ali (r.a) 

 

"YATARKEN 

Ayet El-Kursi'yi Okumayanı Biz Akıllıdan 

Saymazdık..!" 

Hz. Ömer (r.a.) 

 

"Türbana özgürlük ne kadar yerinde ise, 

türbansıza özgürlükte o denli yerindedir. " 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 
Ahmed F. Yüksel 
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"Ventriküller beynin sıvı dolu boşlukları mıdır?" 

Günün Sorusu 

 

""İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize 

olsun." " 

Abdulkadir Geylani k.s 

 

"Eğer insan “Nefsini” ; Gençliğinde söküp 

atarsa atar. Yoksa yaşlanınca, geçer gölgesine 

yatar." 

İmam-ı Azam Hz. k.s 

 

"Hayatta her şey olabilirsin; fakat mühim olan, 

hayatın içinde Salih insan olabilmektir. " 

Şemsi Tebrizi k.s 

 

"Duydum ki gıybetimi yapmışsın, yüzüme 

söylemekten kaçmışsın. Benim gibi bir acizden 

korkmuş, Allah'tan korkmamışsın" " 

Hz. Mevlâna k.s 

 

"Kalbde bulunan sevginin alâmeti var mıdır? 

Sorusuna bir irfan sahibi şu cevabı verdi: Evet 

vardır. Bir diyarı sultan istila ederse.. oranın 

yerlilerini perişan eder. Tıpkı bunun gibi: Bir 

kalbe sevgi girerse, içinde bulunan nefse ait 

varlıkları yok eder. Kendi ulvi vasıfları önünde 

maddi varlıklar ezilir. Hakkın zatından başka 
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ne varsa.. nûru ile hepsini yakar. " 

Ahmed er-Rufâi (Onların alemi) 

 

"İlim, ezberlenen değil fayda verendir. " 

İmam Şafiî k.s 

 

"Hizmet Edene Hizmet Edilir. Çünkü Hizmet 

Nimettir... " 

Gavş-ı Sani k.s 

 

"Bir şeylerin yoluna girmesi için, Her şeyin 

raydan çıkması gerekir bazen.." 

@AstrologerHB: 

 

İstanbul'da bulutlar parçalanıyor, 

17-18'lerde. Yarın ve c.tesi 

çiçeğiyle böceğiyle tam bahar, 

yarın 20-21, c.tesi 23 derece. 

H.sonunda c.tesi daha iyi, pazar bulutlanır, 

biraz serinler. 

Havayı Koklayan Adam 
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