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41-) Vezkür `abdena Eyyub* iz nada Rabbehu 

enniy messeniyeş şeytanu Bi nusbin ve azâb; 

Kulumuz Eyyub`u da zikret (hatırla)... Hani 

Rabbine: "Muhakkak ki şeytan (kendimi beden 

olarak hissediş) bana bitkinlik ve azap yaşattı" 

diye nida etti. 

42-) Ürkud Bi riclik* hazâ muğteselün baridün ve 

şerab; 

"Ayağını (hakikatinden kaynaklanan kuvveyle) 

yere vur! İşte yıkanıp, içeceğin serinletici su 

(hakikatin ilmi)!" (dedik). 

43-) Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm 

rahmeten minNA ve zikra liülil elbab; 

Ona, bizden bir rahmet ve derin düşünebilen 

akıl sahipleri için hatırlatma olarak, ehlini ve 

onlarla birlikte onların mislini hibe ettik. 

44-) Ve huz Biyedike dığsen fadrib Bihi ve lâ 

tahnes* inna vecednahu sabira* nı`mel abd* innehu 

evvab; 

"Eline bir demet al da onunla vur ki sözün 

yerine gelsin!" Biz Onu sabırlı bulduk... Ne güzel 

kuldu! Muhakkak ki O, evvab (hakikatini sıkça 

yaşayan) idi. 
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EL ALÎY... 

Yüce. Varlıkları Hakikat noktasından seyreden!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf


 

"Gönlümün imtihan edilmesinden, Allah'a 

sığınırım.." 

[Hadis-i Şerif] 

 

 

"İMANIN YAŞAMI FORME ETMESİ... 

Bu dünyaya yanlız geldin ve yanlız gideceksin. Bu 

dünya yaşamı içerisindeyken, ya imanın gereği olan 

bir biçimde varlığını-bilincini forme edeceksin ve o 

formda gideceksin. Veya bunu yapmayacaksın, 

beşeri duygularınla heyecanlarınla mallarınla geçip 

gideceksin. Resulullah sana bunu anlatıyor. Ne 

diyor: "Çok kişi vardır kıldığı namazı melekler 

yüzüne çarpar." O okuduklarının anlamını o namaz 

içinde düşünüp tefekkür etmediğin zaman, "onun 

sonucu olan kuvvelerde beyinde açığa çıkmaz." 

Onu yapmaktan amaç o kuvvelerin sende açığa 

çıkmasıdır. Misal: Jimnastiğe gidiyoruz amacımız 

var. Şu hareketi yapıyorum şu adelemi etkiliyorum 

şu hareketi yapıyorum şurdaki kasları etkiliyorum 

vs, gibi ne olduğunu anlayıp onu etkilemeye 

çalışıyoruz. Namaz veya oruç vs, senin kendindeki 

belli kuvveleri forme etmek içindir. Geliştirmek 

içindir. Güçlendirmek içindir. Resulullah bunu 

anlatarak sana olayı getiriyor. Risaleti itibarıyla 

sana sen bu beden bu beşer değilsin, senin 

varlığının hakikati Allah'ın varlığıdır. Sen kendi 

Varlığındaki gerçek hakikati yaşamak için varsın, 

buna iman ediyorsan eğer, bana iman etmişsin 

diyor !! Dolayısıyla sen Resulullah'ın getirdiği bu 

bilgiyi benimseyip o doğrultuda yaşamına yön 

vermiyorsan Resulullah'a iman etmiş değilsin... 100 

bin tane kelimeyi şehadet çekersin 1 defa kelimeyi 

şehadeti söylemiş olamazsın. Kelimeyi şehadetin 

anlamı; "Ben Resulullah'ın bildirdiği o hakikati 

benimseyip kabulleniyorum, ve yaşamıma o 

doğrultuda yön veriyorum demektir." Uygulama 

budur. Bu uygulama yoksa o zaman ona imanda 



yoktur. Dille Resulullah'ı sevdim ona inanıyorum 

demekle olmaz! Ayrıca sen Resulullah'ın nesini 

seviyorsun? Sen Resulullah'ı gördünmü tanıdınmı 

sohbetin varmı arkadaşlığın varmı? Yok. Resulullah 

şöyledir demişler sende öyle kabul etmişsin. 

Dediğini anladınmı? Dediğini benimsedinmi? " 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"İçi temiz dostlar edinmelisin; Çünkü onlar bollukta 

süs, sıkıntıda yardımcı olurlar." 

Hz. Ali 

 

"İnsanlar iki grupta toplanır. Farkında olanlar ve 

farkında olmayanlar." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 
Korkular sıkıntılar-1 
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"Nas kelimesi, insana mı işaret ediyor?" 

Günün Sorusu 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/korkular-sikintilar-1/Blog/?BlogNo=399866
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"Kendini ayırmanın değil BÜTÜN OLduğunun 

farkındalığına ER! " 

S.A. 

 

"Hayat dışta değil, düşte yaşanıyor" 

@humanvvay: 

 

İstanbul'da lodos hala sert, ama 

öğleden sonra rüzgar kuzey 

yönlerden esecek, sıcaklığı biraz 

düşürüp akşama yağış yapacak. 

Yağış yarın sabahın ilk saatlerinden sonra keser. 

Sıcaklık 12-13'lere iner. 

Havayı Koklayan Adam 
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