
 
19/10/2012, Cuma 

Bedevîler (kabileler - aşiretler hâlinde 

şartlanmalarla cahilce yaşayanlar): 

"İman ettik" dediler... De ki: "İman 

etmediniz! Fakat 'müslüman olduk' 

deyin! İman henüz bilincinizde açıklık 

kazanıp yerleşmemiştir! Eğer itaat 

ederseniz Allâh'a ve Rasûlüne, (Allâh) 

çalışmalarınızdan hiçbir şey eksiltmez... 

Muhakkak ki Allâh Ğafûr'dur, 

Rahıym'dir." 

Hucurat Sûresi:14 

AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ 

 
 

EL HAKEM... Hükmeden ve hükmü 

kesinlikle yerine gelen! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 
 

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: 

"Benim dilimde, aile efradıma karşı bir 

ölçüsüzlük vardı. Fakat bu başkalarına 

olmazdı. Bu halimi Aleyhissalâtu 

vesselâm'a söyledim. Resülullah: 

"İstiğfar bakımından ne haldesin? (Bu 

kusurunun bağışlanması için günde 

yetmiş kere istiğfar et!" buyurdular." 

[Hadis.7104] 



 

 
 

Oysa Kur'ân-ı Kerîm, âlemlerin 

Rabbinden vahiy yollu, yani içten dışa 

açığa çıkan; "DİN"i açıklayan, "Esmâ 

özelliklerinin" fiiller âlemine hangi 

sistemle nasıl yansıdığı BİLGİsinin 

"inzâl" yollu dillenişidir. "El İnsan" yani 

"şuur", dillenmiş Kurân'dır! Beden 

boyutundaki kendini beden sanan 

varlığın "insan" olarak isimlenişi ise, 

derûnundaki "şuur"u itibarıyladır. Buna 

"iman" etmeyen bilinçler ise, yalnızca 

bedenselliklerine dönük olarak 

yaşadıkları için, Kur'ân-ı Kerîm'de "onlar 

hayvan gibidirler belki daha aşağı" diye 

tarif edilmektedirler. Yani, sadece 

bedenlerindeki hayvani özellikleriyle 

yaşamakta olmaları yüzünden! Kendi 

hakikatlerindeki muhteşem ve muazzam 

özellikleri inkâr ederek yalnızca bedenin, 

bağırsaklardaki nöronların (ikinci beynin) 

dürtüleriyle yaşamaları, onları 

"hayvaniyet - bedensellik yaşamı" 

derekesine indirmektedir. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[KUR'ÂN-I KERÎM'İN ÇÖZÜMÜ 

Yazısından alıntıdır..] 

 
 

İşi değerlendir, pişmanlıktan kurtul. 

Hz. Ali 

 
 



Cehaletle ibadet olmaz. Cehalet haliyle 

kim ibadet etmeye kalkarsa; yıktığı, 

yaptığından çok olur. 

A. K. Geylâni Hz. 

 
 

O (sevgili), varlık ile şöhret bulduğundan 

beri benim nazarımda yok olarak 

vasıflanmakta nam almıştır. 

Hayal onu uzaktan varlıkta bir kudret 

olarak görmektir. 

Hâlbuki o senin için dikilmiş içinde 

hazineler saklı bir duvardan başka bir 

şey değildir. 

Abdülkerim Cîlî Hz. 

 
 

Nefisler inatçılık, öne geçme ve 

övünmeyi sevme özelliğinden 

yaratılmıştır. 

İbni Arabî Hz. 

 
 

İlahi ilmin kaynağı; doğrudan doğruya 

Hakkın zatıdır.Hak ikramına ulaşma 

şerefine ulaşan himmetine layık 

kullarına tecelli eder.Sonrada onlara 

gerekli bilgileri öğretir.Böylelikle 

muhakkikler,ilahi ilimleri vasıtasız 

öğrenmiş olurlar.Bununla birlikte ezeli 

ilmin hükmü kendi hali üzerine 

bakidir.Çünkü kalemin verdiği hüküm 

asla değişmez. 

Hak, herhangi bir şeyin,O'nu 

perdelemesinden veya O'nu açığa 



çıkarmasından 

münezzehtir.İnsanlar,kendi tabii ve diğer 

halleri ile Cenab-ı Allah hakkındaki 

kendilerine ait zan ve inançları sebebiyle 

perdelenmişlerdir.İnsanların zan ve 

tasavvurları kendi hallerinden ibarettir. 

[SADRETTİN KONEVİ'YE GÖRE İLAHİ 

İLMİN KAYNAĞI] 

 
 

Bizi kim ne şekilde kabul ediyorsa ona 

uymak, duygusal davranmamak ve 

hizmet etmek zorundayız. 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogge

r/?UyeNo=2474634 

 

http://blog.milliyet.com.tr 

 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-

yuksel 

 
 

Eğer hasta olmak istemiyorsan… 

 

* Olduğundan Farklı Yaşama. 

* Gerçeği saklayan, rol yapan, her 

zaman mutlu olduğu görüntüsü veren, 

mükemmel görünmek isteyen kişi 

tonlarca ağırlığı biriktirmektedir. Ayağı 

kilden olan bronz bir heykeldir. 

* Aldatıcı görünerek yaşamak kadar 

sağlık için kötü bir şey yoktur.Kaderleri 

ilaç, hastane ve acıdır. 

http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogger/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogger/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr/
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


 

* Kabullen. 

* Reddedicilik ve kendine saygı eksikliği, 

kendimizi kendimize yabancılaştırır. 

* Kendimizle barışık olmak sağlıklı 

yaşamın anahtarıdır. Bunu kabul 

etmeyenler kıskanç, taklitçi, aşırı 

rekabetçi ve yıkıcı olurlar. 

* Eleştirileri kabullen. Bu bilgelik, akıllılık 

ve terapidir. 

[devamı var..] 

Dr. Dráuzio Varella 

 
 

http://vimeo.com/51672342 

 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvuf

gazetesi.com-/ 

 

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayfa/ 

 

http://www.okyanusum.com/ 
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