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Hani o delikanlılar, o mağaraya 

sığınmışlar ve "Rabbimiz (hakikatimiz 

olan Esmâ bileşimimiz) bize 

ledünnünden (aslın olan mutlak El Esmâ 

mertebesinden açığa çıkan özel bir 

kuvve ile) bir rahmet (lütfunla oluşacak 

bir nimet) ver ve bize (bu) işte bir kemâl 

hâli oluştur" demişlerdi. 

 

Onların kalplerine râbıta koyduk 

(şuurlarını, müşahede hâlinde devamlı 

kıldık)! İşte (o delikanlılar) ayağa 

kalktılar da şöyle dediler: "Rabbimiz 

(aslımız olan El Esmâ mertebesi), 

semâların ve arzın Rabbidir (varlıkta 

olan her şeyi El Esmâ'sıyla 

oluşturandır)! O'nun dûnunda (o 

kavrama denk olmayan) ilâh (varlıkta 

tasarruf eden) kabul edemeyiz! 

Andolsun, bunun aksini dillendirirsek o 

takdirde akıl ve mantığın alamayacağı 

kadar saçma bir laf etmiş oluruz." 

Kehf Suresi:10/14 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

� 

 

EL CÂMİ'... 

Tüm varlığı "çok boyutlu tek kare resim" 

olarak ilminde topluca seyreden. 

Yaratılmışları, yaratılış amaç ve işlevleri 



doğrultusunda toplayan! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 

"Müteşabih Ayetlere tabi olanları 

gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın 

Kur’anda isimlendirdiği kimselerdir ki, 

onlardan uzak durur." 

Hz. Muhammed (s.a.v.) 

� 

 

“BASAR” BAKAR; 

“BASİRET” GÖRÜR! 

Bilinç, basireti Allah’ın “İlim Sıfatı”ndan 

alır! 

 

Basar da Allah’ın “Zâhir” esmâsından 

aldığı şekilde hükmünü icra eder. 

 

"Bakmak" ayrı şeydir; "görmek" ayrı 

şeydir!. 

Herkes "bakar", ama bazıları "görür"!. 

"Basar", bakar; "basiret" görür!. Yani 

"görmek"ten murad gördüğünün 

anlamını çözüp onu değerlendirmektir. 

Bir şeyi dinleyebilirsiniz, ama o 

dinlediğiniz şeyi anlayıp 

değerlendirebilmek güçlü bir akıl, mantık 

ve muhakeme kuvveti ister.. Bunun gibi, 

baktığını görmek de ayrı bir özelliktir!. 

İşte "okumak" da bir anlamıyla baktığın 

yazılı metini deşifre etmek, çözmek 

anlamına geldiği gibi; bir diğer anlamıyla 

da baktığını görmek; güçlü bir mantık, 



muhakeme ile ondan yeni anlamlar 

çıkartmak suretiyle o şeyi 

değerlendirmek anlamını taşır. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

� 

 

Dünyada hiçbir şeye minnet etme, 

özgürlüğünü ancak bu şekilde 

koruyabilirsin. 

Hz. Ali 

 

“Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız 

insanın kalbi ağzındadır.” 

Hz. Süleyman 

� 

 

"Bana Senin vücudunun vahdetini şuhud 

ettir." 

Muhyiddin-i Arabi 

� 

 

"Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl 

arıyorsun?." 

Muhammed İkbal 

� 

 

"Baki kalan bu kubbede bir hoş seda 

imiş." 

Baki 

� 

 

"Kırk küpü yerden göğe dizseler, 

ortadan birini çekeler, var sen seyreyle 

gümbürtüyü..." 

Yunus Emre 



"Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler 

yüzünden severler; bense seni verdiğin 

belalar yüzünden severim." 

Hallac-ı Mansur 

� 

 

"Sual de bilgiden doğar, cevap da..." 

Mevlâna 

✳ 

 

Evreni bir arada tutan kavramlara 

odaklanmalısın. 

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/ 

� 

 

“En büyük zafer insanın kendine hakim 

olmasıdır.” 

Eflâtun 

� 

 

“İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı 

ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı 

gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o 

zaman sana “diri” denilir.” 

İbn-i Sina 
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"Dünyada aptallık dışında günah 

yoktur." 

Oscar Wilde 

� 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

 

http://www.haberturk.com/saglik/haber/8

03338-bilim-dunyasi-turk-doktoru-

konusuyor 

 

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

gazetesi.com-/ 

 

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

 

http://www.okyanusum.com/ 
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