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"O süreçte Allâh, O Nebi'yi ve Onunla 

beraber iman etmişleri rezil - rüsva 

etmez! Onların nûru, önlerinden ve sağ 

taraflarında koşar. Derler ki: 'Rabbimiz... 

Nûrumuzu tamamla ve bizi mağfiret 

eyle'" 

Tahriym: 8 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

� 

 

EL HÂDİY... 

Hakikate erdiren... Hakikatin gereğini 

yaşatan! Hakk'ı dillendirten! Hakikate 

yönlendiren! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 

Ubade İbnu's-Sâmit el-Ensarî 

(radıyallahu anh) hazretleri demiştir ki: 

"Hz. Resulullah aleyhissalâtu vesselâm) 

şöyle buyurdular: "Kim Allah'tan başka 

ilâh olmadığına Allah'ın bir ve şeriksiz 

olduğuna ve Muhammed'in onun kulu ve 

Resûlu (elçisi) olduğuna, keza Hz. 

İsâ'nın da Allah'ın kulu ve elçisi olup, Hz. 

Meryem'e attığı bir kelimesi ve 

kendinden bir ruh olduğuna, keza 



cennet ve cehennemin hak olduğuna 

şehâdet ederse, her ne amel üzere 

olursa olsun Allah onu cennetine 

koyacaktır." 

Buhârî, Enbiya 47; Müslim, İmân 46, 

(28); Tirmizî, İmân 17, (2640). 

� 

 

Bir kul yararlı çalışmalar ile kendi 

varlığının varolmayışını idrâk ederek, 

Allah yanında vehmî benliğinin 

"yok"luğunu yaşadığı zaman, artık 

ondan ikram yollu Hakkanî sıfatlar zâhir 

olmaya başlar. 

Hakkanî sıfatla görür, hakkanî sıfatla 

işitir ve hakkanî sıfatla söyler. "Ol"der ve 

o şey de olur!.. Elbette, hakkın emri 

nasıl olur da yerine gelmez?.. 

Demek ki, "fakîr"den zâhir olan Hak`tır 

ve elbette ki onun emri de yerine gelen 

bir emirdir. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

� 

 

Baba gibi devlet, ana gibi nimet, evlat 

gibi servet bulunmaz. 

Hz.Ali 

� 

 

Sen ferahladığın zaman, kıskanç 

kimsenin kedere boğulması ne büyük 

intikamdır. 

Hz. Osman 

� 

 



Kalbinizde ilk sıraya Allah'ı 

koymazsanız; 

hem Allah'ı kaybedersiniz, hem de ilk 

sıraya koyduklarınızı. 

Hz. Ömer 

� 

 

Bütün insanlar bir ise ve sevgide nefsin 

bir özelliği ise,o zaman bütün insanların 

birbirini sevmesi gerekir.(Arabi-

Mekârimu'l Ahlâk127,128) 

� 

 

Eğer kelime-i tevhidin manası ;kalbinde 

ise mümin,ruhunda ise 

âşık,"sırr"ımda(kalbdeki vedia-yı ilahi ve 

latife )ise mükâşifsin. 

 

Birinci nevi iman avama ,ikinci 

havvâssa,üçüncü havâss-ı havâssa 

aittir.Bu itibarla,ilki manadan 

yoksun,mücerret bir haber-i 

sadıkın,ikincisi kalbin 

inşirahının(ferahlanmak,mesrur 

olmak)ve basiretin,üçüncüsü mükâşefe 

ve müşahedenin meyvesidir.(Gazali-

Tevhid ve ledün risaleleri-18 

� 

 

 

İlahi bir aşk ver bana, 

Kandalığım bilmeyim, 

Kaybedeyüm ben beni, 

İsteyiben bulmayım. 



 

Al gider benden benliği, 

Doldur içime şenliği, 

Dirilikte öldür beni, 

Varıp orda ölmeyim. 

 

Sen sana ne sanırsan, 

Ayruga da onu san, 

Dört kitabın manası, 

Budur eğer var ise. 

 

Bülbül olup öteyim, 

Dost bağında yatayım, 

Gül oluben açayım, 

Ayruk dahi solmayım. 

 

Aşktır derdin dermanı, 

Aşk yoluna koydum canı, 

Karagözüm aydur bunu, 

Bir dem aşksız olmayım, 

Hacivatım aydur bunu, 

 

Bir dem aşksız olmayım. 

Sen sana ne sanırsan, 

Ayruga da onu san, 

Dört kitabın manası, 

Budur eğer var ise. 

YUNUS EMRE 

� 

 

Tebessüm bedavadır; vereni üzmez, 

alanı mutlu eder. 

Şems 

� 

 



Güzellik baktığın şeyde değil bakışında 

olmalı. 

Yüz gözünün gördüğü değil, gönül 

gözüyle gördüğündür güzel olan.. 

Hz Mevlana 

� 

 

İnsan melekileşemeyecek, melek 

insanlaşacaktır. 

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/ 

� 

 

"Hayallerinizi küçümseyen kişilerden 

mümkün mertebe uzak durun! Ruhu 

küçük insanlar başkalarını da daraltmak, 

azaltmak ister." 

M. Twain 

� 

 

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

gazetesi.com-/ 

 

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

 

http://www.okyanusum.com/ 
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