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38-) Kulnehbitû minhâ cemî'a*
feimmâ ye'tiyenneküm minniy hüden
femen tebi'a hüdâye felâ havfün
aleyhim ve lâ hum yahzenûn;

Dedik: "İnin hepiniz oradan
(kendinizi bedensiz hissettiğiniz
şuur boyutundan - cennet
yaşamından)... Benden size HÜDA
(hakikatinizi idrak ettirici Rasûl
- ilim) geldiğinde kim HÜDAma tâbi
olursa onlara ne korku vardır ne
de mahzun olacakları bir şey."

39-) Velleziyne keferû ve kezzebû
Biâyâtinâ, ülâike ashabun nâr* hum
fiyha hâlidûn;

Onlar ki bizim işaretlerimizi
inkâr edip yalanlarlar, işte onlar
sonsuza dek ateş (azap)
içindedirler.
Bakara Suresi
AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
❤

Hz. Âişe (r.anha) diyor ki:

“Rasûlullah (s.a.v) bir bulut
görecek olsa (ümmetine bir afetin
gelmesinden endişelenerek) yüzü
(renkten renge girip) değişir,
(eve) girip çıkar, buluta karşı
durup geri dönerdi. Buluttan
yağmur yağınca üzüntüsü

giderilirdi. Bunu yüzünden
anlardım. (Bir seferinde bunu)
sordum. Rasûlullah(s.a.v) dedi ki:

*** “Ya Âişe, belki bu bulut Âd
kavminin dediği gibi (bir azap)
olur. (Onu vadilerine gelen bir
bulut halinde görünce, bu bize
yağmur verecek bir buluttur (Ahkaf
suresi- ayet 24) derlerdi.”
buyurdu.

Ne zaman şiddetli bir rüzgar esse
veya yağmur başlasa, Rasûlullah
(s.a.v) Efendimiz şu duayı okurdu:

Allâhümme innî es’elüke hayrehâ ve
hayri mâ ürsilet bihî ve eûzü bike
min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ ve
şerri mâ ürsilet bihî.

Anlamı: Allah’ım, senden bunun
hayrını ve bunda olanların da
hayrını ve bunun gönderiliş
maksadındaki hayrı da istiyorum.
Bunun şerrinden, bunda olanın
şerrinden, bununla gönderilen
şeyin şerrinden de sana
sığınıyorum.
�

HİÇ RESULULLAH'A SALAVAT OKURKEN
ONU BİZATİHİ KARŞINDAYMIŞ GİBİ
OKUDUN MU?? -2 Eğer düşünerek
aklını kullanarak incelikleri fark
ederek nasıl bir iletişim ve
ilişkiler ağı içersinde olduğumuzu
idrak edip yaşayamayacaksak ister
git Afrika'da köylülerin arasında
yaşa ister git çinlilerin arasında
yaşa ister git eski moların
arasında yaşa ister git
vahhabilerin arasında yaşa
çarşafla! Kendini de Müslüman

zannet? Kendin burana kadar
batmışsın çirkefin içine, milletin
üzerindeki lekeyi arıyorsun?
Muhteşem insan diyoruz kabul
ediliyor, o yüce zat diyoruz ondan
sonra onu ölü peygamber kabul
ederek yaşıyoruz. Ondan sonrada
müslümanız müminiz diye
geziniyoruz. Nerde teslim olmak
müslüman teslim olmuş neye teslim
olmuş? Nefsinin arzularına
isteklerine.
Neye inanmışsın? Ölü bir
peygambere inanmışsın.
Senin Resulullah'la nebiyle ne
alakan var? Nerde Resulullah'a
inancın senin? Gökte tanrın, güzel
Allahım canım Allahım benim.
Rabbim beni kurtarır? Rabb'in
kurtarır seni. Geleceği zaman
başına göreceksin. Kurtaracak mı
seni bakalım? Tanrınla yaşa, ölü
peygambere tabi ol, ne okuduğun
Fatiha'nın anlamını hisset yaşa,
ne "Allahumme salli ala..." derken
kime yöneldiğinin kiminle ilişkide
olduğunun kimin huzurunda
olduğunun farkında olma, ondan
sonrada ey benim güzel Allahım?
Üstad Ahmed Hulûsi
❤

Beyin hakkındaki son
açıklamalarıma
dayanan bu blog yazısını
"OKU"dunuzmu?
http://blog.milliyet.com.tr/beynin
iz-bilimle-oyunlariniacikliyor/Blog/?BlogNo=408491
Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan
Mesajlar
�

Şunu iyi bilesiniz ki, en güzel
ibadet, farzları yerine getirmek
ve haramlardan sakınmaktır.
Hz. Ömer (r.a.)
�

Varlığın izafi ise, dışardan gelen
bir bilgi genelde izafidir.
Ahmed F. Yüksel
***

"BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR."
http://blog.milliyet.com.tr/beynin
iz-bilimle-oyunlariniacikliyor/Blog/?BlogNo=408491

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam
/Blogger/?UyeNo=2474634

http://blog.milliyet.com.tr

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayf
a/
***

"BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR."
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/b
eyniniz-bilimle-oyunlariniacikliyor-17919

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ah
med-f-yuksel

http://blog.radikal.com.tr/

Günün Sorusu:❓❔
Alkali besinler nelerdir?
�

Hakkı idrak etmeyi engelleyen
perdeler büyüktürler. Bunların en
büyüğü de ilimdir. Çünkü ilim
sahibi olunca , O’nu elde ettim ,
dersin. Herakliyüs peygamberlik
bilgisine sahipti, ancak imanı
yoktu, bu bilgisi ona fayda
sağlamadı. Yahudiler Hz.
Muhammed’in sav. gerçek Nebi
olduğunu biliyorlardı. Ama
bilmeleri onlara fayda vermedi.
İbn Arabî Risaleler (2-229)
�

Bir derviş bulunduğu mecliste
ALLAHU EKBER dedi. Bâyezid-i
Bestâmî Hazretleri ona sordu:
Derviş, ALLAHU EKBER’in manası
nedir?
Kendisinden başka her şeyden
büyüktür, manasını anlıyorum, diye
cevap verince Bâyezid-i Bestâmî
Hazretleri dedi ki:
-Yazıklar olsun sana!.. Bu
yorumunla Allah’ı tahdid etmiş
oluyorsun. Onunla birlikte bir şey
var mı ki o ondan büyük
sayılsın?..
Derviş bocaladı ve sordu:

O halde siz lûtfedip söyleyin bu
sözün manasını.
Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri dedi
ki:
-Dinle beni derviş!.. İnsanlarla
kıyas edilmekten, kıyas altına
girmekten, idrak edilmekten çok
büyüktür. Kıyas, düşünce ve idrak
kapsamına girmez. İşte Allahu
Ekber’in manası budur.
�

Ya Davud, beni arayanı öldürürüm.
Seveni belalara sokarım. Benden
kaçmak isteyeni de yakalarım.
Ahmed er-Rufâi (Onların alemi)
�

İstedikte vermedi deme..! istemeyi
bilmedin, bari yalan söyleme...
Hz. Mevlana
�

@haykavi: ‘Uzaylı varlıklar
Allah’a inanıyor’

http://t.co/EgijO56HIJ

http://t.co/CvAfH3Xi8X
�

KAHRAMAN OLMA İSTEĞİ...

“Genellikle büyük bir başarı elde
edebilmek ve yaşamımızı geçerli
kılabilmek için ‘gerçek bir
kahramanlık’ gerektiren eylemlerde
bulunmamız gerektiğini
düşünürüz...

Bu bir yanılgıdır...

Günün sonunda doyuma ulaşmak için
‘pahalı oyuncaklar biriktirmek,
abartılı şeylere sahip olmak
inancıyla’ kendimizi kandırmaya
devam ederiz...

Oysa gerçek mutluluğa giden yol bu
değildir...

Gerçek ve kalıcı mutluluk, düzenli
olarak biriken, unutulmayacak özel
anların sonucunda elde edilir...”

Robin Sharma...
❔

İstanbul, bugün de kalınca
kıyafetleri tercih et, en fazla
10-11 derece, şu saatlerde daha
düşük. Bulutlu, gün ortaları bir
ara kısa süreli yağmur geçişi
olabilir. Yarın açıyor ve
ısınıyor.
Havayı Koklayan Adam
☁

Editörün Seçtikleri;

http://www.okyanusum.com/belgesel/
ins_beyni_projesi.html

BOYUT KARŞILAŞTIRMASI
http://t.co/VGQvJbUGso

Aklını başına alma düğmesi
http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=
0&article=22990901

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberl
er/2013/04/130408_kirmizi_et.shtml

http://nrlstyle.blogspot.com/2013/
04/10-nisan-yeniay-niyetcalsmas.html?showComment=136535996
3368

•••
�Günün Şarkısı�
Jose Feliciano- Rain
http://youtu.be/AUDPWiv28MI
•••

http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/

http://sufizmveinsan.com/astroloji
/htm/nisanayi2013.html
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FATİH TERİM’E TEK BİR SORU...

Hiç tartışmıyorum hakemlerin Fatih
Terim’i tahrik edip etmediğini...
Muhtemelen etmişlerdir...
Terim’in tepkisinin insani bir
tepki olup olmadığını da münakaşa
etmiyorum...
Muhtemelen tepkisindeki nokta-i
nazar da haklı ve doğrudur...
Fatih Terim’e “tribüne çık”
diyerek genç ve istikbal arayan
kariyerler de kendilerine karizma
yapmak istiyor olabilirler...

***
Bunların hepsi olabilir...
Fatih Terim, şimdiki Fatih Terim
değil de, yirmi yıl öncesinin
Fatih Terim’i olsa yine bu tepkiyi
gösterebilir...
Fakat bugünkü Fatih Terim’i
anlayamıyorum ve haklı
gösteremiyorum...
Diyelim ki, Galatasaray’ın puanını
çalıyorlar Fatih Hoca...

Diyelim ki bu sene ne yapıp edip,
seni ve Galatasaray’ı şampiyon
yapmamaya uğraşıyorlar Fatih
Hoca...
Diyelim, türlü oyunlar oynuyorlar,
seni tahrik ediyorlar, takımını
geriyorlar, aradan bir iki puan
götürmeye çalışıyorlar...

***
Diyelim bütün bunları
yapıyorlar...
Bunları yapsalar bile, koskoca
Fatih Terim’in tepkisi bu mu
olmalı?..
O Fatih Terim beş koskoca
şampiyonluk kazandı
Galatasaray’la...
Bir UEFA kupası kazandı aynı
renkler altında...
Avrupa üçüncüsü oldu ay yıldızlı
formayla...
Bunca başarının, kariyerin, şanın,
şöhretin, paranın ve
imparatorluğun doygunluk noktası
bu mudur Fatih Hoca?..
Bir parça gülümsemek, tebessüm
etmek, bilgece, tevekkülle geçmek,
bunca efsanevi başarıdan sonra çok
mu zordur ligdeki herhangi bir
haftada herhangi bir hatada?..

Zordur ve “ben böyle davranırım”
diyorsan, tek sorum budur, başkaca
sorum yok...

[Reha Muhtar'ın 09.04.2013 tarihli
“Bakkal’ın kızı...” yazısından
alıntıdır..]http://haber.gazetevat
an.com/%93bakkalinkizi%94/528508/4/yazarlar

