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Andolsun ki Rasûllerimizi apaçık deliller 

olarak irsâl ettik ve onlarla birlikte 

Hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsini ve 

mîzanı da (muhakeme - dengeleme) 

inzâl ettik ki, insanlar kıst'ı (adaleti) 

ayakta tutsunlar! Kendisinde şiddetli bir 

güç bulunan ve insanlar için faydaları 

olan (kanda mevcut; mağma - insan 

bedenindeki demir ilişkisi?) Hadiyd'i 

(demir) de inzâl ettik ki Allâh, kendisine 

ve Rasûllerine gayblarında kimin yardım 

ettiğini bilsin. Muhakkak ki Allâh 

Kaviyy'dir, Aziyz'dir. 

Hadid Suresi:25 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 
 

EL ADL... Ulûhiyetinin sonucu olarak 

açığa çıkardığı her Esmâ özelliğinin 

yaratış amacına göre hakkını veren. 

Haksızlık etmekten, zulüm etmekten 

münezzeh olan! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 
 

Yiyecek verirseniz, Allah'ın emrini bilen 

kişilere veriniz. 

Giyecek vereceğiniz zaman, Allah'a 



inanmış kişileri seçiniz. 

Hadis 

 
 

Her birim, aynı Tek'ten ( melekût) 

meydana meydana gelmiştir!. Melekût, 

birimin dışından gelen değil; birimin 

derûnundan zahirine (bilincine) açığa 

çıkan, birimin varlığını meydana getiren 

mertebe anlamındadır!. Kurân-ı Kerîm 

'deki 

"B" sırrı, kişinin hakikatindeki bu 

mertebeye işaret eder!. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

@AhmedHulusi: Gören, düşünebilen ve 

idrak yüceliğine erenlerden olmaya 

çalışınız! 

 
 

Hakikati şahıslara göre değil, şahısları 

hakikate göre değerlendirmeliyiz. 

Hz. Ali 

 
 

Allah'ım, bizi, dünyada varlığını kalb 

gözü ile görenlerden eyle. Ahirette ise 

baş gözü ile bakanlardan kıl. 

A. K. Geylânî 

 
 

Alemde bulunan her şey mü'mindir. 

Zira âlemde bir şey yok ki Allah' ı tesbih 

ve O'na secde etmesinler. 

İbn-i Arabi 



 
 

Kimisi bilmediğini bilmez, bilirim der. 

Kimisi bildiğini bilmiyor zanneder. 

Bilmemeyi bilmekle, bildiğini bilmemek 

aynı değildir. Kurtulanlar, bilmediğini 

bilenlerle, bildiğini bilmeyenlerdir. Onlar 

birbirini bilir, birbirinden bilir, birbiriyle 

bilir. 

TAPTUK EMRE 

 
 

Bir gün Mevlana ile Sadrettin Konevi, bir 

mecliste bulunurlar. Ezan okunur, sıra 

namaza gelir. Bunun üzerine Mevlana’yı 

öne sürerler. Mevlana, Sadrettin 

Konevi’nin eteklerinden çekerek şunları 

söyler: 

Siz imam olunuz!... İmamlık, tasavvuf ve 

temkin ehline yaraşır. Allah’tan korkan 

bir imamın arkasında namaz kılmak, 

nebilerin arkasında namaz kılmak 

gibidir! 

 
 

Ümit, güvenlik yolunun başıdır. Yolda 

yürümesen de daima yolun başını gözet. 

“Doğru olmayan şeyler yaptım.” deme, 

doğruluğu tut. / O zaman hiçbir eğrilik 

kalmaz. / Doğruluk Musa’nın asası 

gibidir. Eğrilik ise sihirbazın sihrine 

benzer. Doğruluk ortaya çıkınca onların 

hepsini yutar. 

Mevlana Hz. 

 



 

Dışlayıcı olmayan bir "biz"i hatırlamada 

yarar vardır. 

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 

 

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

 
 

Eğer hasta olmak istemiyorsan… 

* Çözümler Bul. 

* Olumsuz kişiler çözüm bulamazlar ve 

sorunları büyütürler. Üzülmeyi, 

dedikoduyu ve kötümserliği tercih 

ederler. 

* Karanlığı kovmak için kibrit yakmalı. 

Arı ufacıktır fakat var olan en tatlı 

şeylerden birisini üretir. 

* Biz ne düşünüyorsak oyuz. 

* Olumsuz düşünce, hastalığa dönüşen 

negatif enerji üretir. 

* Güven. 

* Güvenmeyen kişi iletişim kuramaz, 

açık değildir, derin ve sağlam ilişkiler 

geliştiremez, gerçek arkadaşlıkları nasıl 

kurabileceğini bilemez. Güven olmadan, 

bir ilişki de olamaz. Güvensizlik sendeki 

inancın azlığıdır. 

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

* Mizah. Kahkaha. Huzur. Mutluluk. 

Bunlar sağlığa güç verir ve daha uzun 

bir yaşam getirir. 

* Mutlu kişi yaşadığı çevresini geliştirir. 

"İyi mizah bizi doktorun elinden korur". 

* Mutluluk sağlık ve terapidir. 

Dr. Dráuzio Varella 

 
 

Her ağızda her telde, fanilik dırıltısı 

Sonunda tek bir şarkı tabutun gıcırtısı. 

Necip Fazıl Kısakürek 

 
 

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

gazetesi.com-/ 

 

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

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/YusufKa

plan/medcezirin-meyvesi-kalpten-sut-

emenler-hayata-ruh-uf/34548 
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