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20-) Ve lekad saddeka aleyhim ibliysü 

zannehu fettebe`uhü illâ feriykan minel 

mu`miniyn; 

Andolsun ki İblis`in onların (insanların) 

hakkındaki zannı doğru çıktı da, iman edenler 

dışındakiler ona tâbi oldular. 

21-) Ve ma kâne lehu aleyhim min sultanin 

illâ lina`leme men yu`minu Bil ahireti 

mimmen huve minha fiy şekkin ve Rabbüke 

alâ külli şey`in Hafiyz; 

Oysaki onun (İblis), onlar üzerine bir zorlayıcı 

gücü yoktu! Sadece sonsuz gelecek yaşamına 

iman eden ile ondan kuşku duyanın farkı açığa 

çıksın diye bunu yaptık. Rabbin her şey 

üzerine Hafiyz`dir.  
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EL VEKİYL... 

Açığa çıkan her birimin işlevinin gereğini yerine 

getirmek için gerekeni yapan. Bunun idrakıyla 

kendisine tevekkül edene sahip çıkarak, onun 

için en hayırlı sonucu oluşturan. Hakikatindeki 

el Vekiyl isminin özelliğine iman eden, Allâh'ın 

tüm isimlerine (tüm kuvvelerine) de iman etmiş 

olur! Halifelik sırrının kaynağı bir isimdir! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

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


“Mü’min, kardeşinin aynasıdır; ve mü’min 

mü’minin kardeşidir, onun zarar ve ziyâna 

uğramasını, helâkını önler, arkasında da onu 

çevreleyip korur ve ihtiyaçlarını görür.”  

Hafis/Ebû Dâvud, Edebü’l Müfred  

 

 

"YORUM DEDİKODUDUR... 

Varlığımda onun dışında hiçbirşey yok 

demenin ötesinde kalkıpta "ben hakkım", "ben 

Allahım" gibi kelimeleri kullanmak abestir. Allah 

Allahtır zaten. Ben hakkım ben Allahım 

demeye ihtiyacı yok. Kime ne söyleyecek? 

Eğer bunu sen söylüyorsan, sendeki beşeriyet 

kalıntılarının kalkmamasından, hakikatin 

gerçeğiyle sana açılmamasından daha da 

ötesi hakikati yaşayamamandandır... Abdul 

Kadir Geylani demiştir ki; Eğer ki Hallac bizim 

zamanımızda yaşasaydı biz onu bir günde 

ordan aşırtır, "enel hak" kuyusundan 

çıkartırdık... (yazının devamı). " 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

"İnatçılık insanın aklına zararlıdır." 

Hz. Ali 

 

"Klasik din anlayışına sahip olanlar, hayata 

yalnızca olduğu şekliyle tutunabilmek isterler." 

Ahmed F. Yüksel  

 

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/yorumdedikodudur.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi


 
İrade 
Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Gusul almadaki murat nedir?" 

Günün Sorusu 

 

"Musikinin ritminde bir sır saklıdır; eğer onu 

ifşa etseydim dünya alt üst olurdu." 

Şems Tebriz'i 

 

"Her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak 

sesidir." 

Beyazıd-ı Bistami 

 

Eskiyi, modası geçmişi bırakıp, yeniyi 

kucaklamak kolay gibi geliyor. Ama “Beyninizi 

Geliştirin” adlı kitabımda bahsettiğim üzere, 

öğrendiğimiz ve tecrübe ettiğimiz şeylerin pek 

çoğu biyolojik “varlığımıza” dahil olmakta ve 

bizler onları birer giysi gibi giymekteyiz. Ama 

ayrıca biliyoruz ki; bugün doğru bildiklerimiz 

yarın doğru olmayabilir.Tıpkı atomların 

maddenin katı parçası olarak algılamamızı 

http://blog.milliyet.com.tr/irade/Blog/?BlogNo=402999
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


sorgulama noktasına gelmemiz gibi, hakikat ve 

onunla etkileşimimiz de fikirlerin ve inançların 

ilerlemesi ile sorgulamaya açık hale gelmekte. 

Ayrıca biliyoruz ki; alışageldiğimiz ve içinde 

yetiştiğimiz tanıdık bir yaşamı terk etmek ve 

yeni bir şeyin içine dalmak --tıpkı somon 

balıklarının yukarı akıntıya doğru yüzmesi gibi-

-- çok rahatsız edici olabilir. Bir de bu 

yetmezmiş gibi, herşeyi bildiğini 

düşününenlerin karşı çıkmaları, 

ötekileştirmeleri, alay etmeleri ve 

aşağılamaları, bu yeniye doğru atılan yolda 

bizleri karşılar...  

Dr. Joe Dispenza. 

 

""İnsan paranın sahtesini yapar, para da 

insanın."" 

Benjamin Franklin 

 

"Kin... 

"Bugün sizden önce çok insanın yaptığı gibi 

"kişisel özgürlüğünüz' için çalışacaksınız... 

Bu savaş, harici kısıtlamalara karşı değil, 

zihninizin ve yüreğinizin çirkin, çorak 

hapishanesinde sizi esir tutan içsel 

kısıtlamalarınıza karşı olacak... 

ARINMAK İÇİ 

Allah'ın tüm kırgınlıklarınızı almasına izin 

verseydiniz, nelere erişebilirdiniz?.. 

Hayatınızda hangi kapılar açılırdı?..  

 

Bu soğuk günde İstanbul'un içini 

ısıtacak bir haber; pazara kadar 

sıcaklık 15-16'ları bulacak. Ama 

bugün 7 derece, yağışlı. Yarın 

birkaç derece artar, güneş de görülür ama 



gece 0 ve altına iner. 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

-   stad AHMED HU  SI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- Kİ İT ENMİŞ İK 

- http://radyoyansimalar.com/ 

- Astrolojide Şubat ayı. 

- STRİNG ER A EMİNDE FARK EDİ MEYEN 

GERÇEK, BU BOYUTTA O ABİ İR İĞİN 

AS A M MK N O MADIĞIDIR.” A.H. 

- NE EKERSEN ONU BİÇERSİN 

- Nefes Filmindeki Komutanın Fırça Attığı 

Sahne 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/insanvedin/insan-ve-din-sayfa-069.htm
http://radyoyansimalar.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/subatayi2013.html
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://www.tasavvuf.gen.tr/guncel/fractal-geometri-ve-sunnetullah-matematigi/
http://player.vimeo.com/video/57126054#at=0
http://www.youtube.com/watch?v=lcpTdCofR-I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=lcpTdCofR-I&feature=youtu.be
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

