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84-) De ki: "Kim içindir arz ve onda olan 

kim? Eğer biliyorsanız (söyleyin)." 

 

85-) "Allâh içindir", diyecekler! De ki: 

"Hâlâ düşünüp değerlendirmeyecek 

misiniz?" 

 

86-) De ki: "Yedi semânın Rabbi ve 

Aziym Arş'ın Rabbi kimdir?" 

 

87-) "Allâh içindir", diyecekler! De ki: "O 

hâlde korkup korunmaz mısınız?" 

 

88-) De ki: "Her şeyin melekûtu (derûnu 

- içselliği), (ilim - kudret) elinde olan, 

(varlığıyla bizâtihi her şeyi) himaye edip 

koruyan, fakat kendisi korunmayan 

kimdir? Varsa ilminiz konuşun!" 

 

89-) "Allâh içindir", diyecekler! De ki: 

"Nasıl oluyor da (dünyanızla) 

büyüleniyorsunuz?" 

 

90-) Hayır, biz onlara Hak olarak 

geldik... Onlarsa kesinlikle yalancılardır. 

Mumınun Suresi: 84,85,86,87,88,89,90 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 



 

EL VÂRİS... 

Sahibi olduklarını geride bırakarak 

dönüşenlerin, arkada bıraktıklarının 

sahibi olarak çeşitli isimlerle açığa çıkan! 

Bir tükenişin ardından yeni bir yapıyla 

devam eden. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 

Bana en yakın olanınız, ahlakça en 

güzel olan ve etrafındakilerle hoş 

geçinenlerdir. Bunları herkes sever, 

bunlar da herkesi sever. 

[Hadis] 

� 

 

"Toprak mezarını sırtında taşıyanlar, 

geçmiştir dünyadan ve içindekilerden. 

Zîrâ “fefirru ilallah” onlarda zuhur etmiş, 

firar etmişlerdir Allah’a! 

Allah ef’âlini seyreder onlar, acaba bir 

gül daha açacak mı bahçede diye. 

Umutla. Sevgiyle. Bu da beklenti sanılır 

başkalarınca. 

Gönül ne mey ister, ne meyhâne; gönül 

yâr ile dostluk ister, mey bahâne. 

Dedikleri gibi, hemhâl olacak bir yâr 

ararlar cihanda.." 

Üstad Ahmed Hulûsi 

� 

 

Memurlarınızın hareketlerini kontrol 

ediniz ve bunun için güvendiğiniz 



samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve 

müracaatlara bizzat kendiniz cevap 

veriniz. 

Hz ALİ(ra.) 

� 

 

Hayânın hakikati, yalnızlıkta ve 

toplulukta Rab’dan utanmaktır. 

Abdülkadir Geylani 

� 

 

Ruh rabbani bir emirdir. Rabbani demek, 

onun mükâşefe ilimlerinin sırlarından 

birisi olması demektir. Bu sırrı ifşa etmek 

salâhiyeti hiç kimseye verilmemiştir. 

Çünkü Allah'ın en sevgili kulu olan 

Allah'ın Râsûlü dahi bu sırrı 

açıklamamıştır. 

İmam Gazali 

� 

 

Yedi büyük günahtan sakın : Allah'a eş 

koşmaktan, isim peşine düşerek 

yaşamaktan, nefse zulümden, yetim 

malı yemekten, hak edilmemiş para 

yemekten, askerden kaçmaktan, 

insanlara kötü söz söylemekten, zan ve 

sanılarda bulunmaktan. 

Muhyiddin Arabi 

� 

 

Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler 

iyidir. 

Hacı Bektaş Veli 

� 



Hayata tepeden bakarsan insanların 

sadece tepesini görürsün. Hayata daima 

insanlarla aynı mesafeden bak. O 

zaman insanların hem yüzünü, hem 

kalbini görürsün. 

Şemsi Tebrizi 

� 

 

Talebeler çocuktan daha acizdir. 

Hocalar ise muhkem duvar gibidir. Yeni 

yürüyen çocuk duvara tutunarak yürür. 

Sen de yeni yürüyen çocuk gibi alimlerin 

muhkem duvarına tutunarak yürü. 

Şeyh Sadi Şirazi 

� 

 

Kıyamet günü nereye gitmek 

istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre 

yapınız. 

Ömer bin Abdülazîz 
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İlerlemek için değişime uyum sağlamak 

gereklidir. 

Ahmed F. Yüksel 
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Bu günü görmek, geleceği görmekten 

daha kolaydır. 

Franklin 

� 

 

İstanbul'da rüzgar lodostan ama baş 

ağrısı yapan cinsten değil, orta kuvvette. 

Güneş görülüyor, sıcaklık 12-13 

dereceye çıkıyor. Yarın öbürgün sıcaklık 

daha da artacak. Yağış cuma günü 

geliyor. 

Havayı Koklayan Adam 

� 

 

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

gazetesi.com-/ 
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Gazete eki-1 

 

1. Bölüm 

 

Kedi hakkında hadis meşhurdur. 

Bir vakıa üzerine bu hadîs söylenmiştir. 

Sahabeden bir zât daima Resûl-ü 

Ekremin yanında bulunur, söze 
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karışmaz daima dinlermiş, munis, orta 

boylu, siyah saçlı, siyah gözlü, zayıf 

bünyeli fakir bir zâttı. 

Eshab-ı sofa ile yemek yer çok 

konuşmaz. 

Gözleri yaşlıdır. 

İyiliği sever. 

Resûl-ü Ekrem de kendisine hoş nazarla 

bakar, kendisini severmiş. Ara sıra 

kendisi ile görüşürmüş ve bazı 

görüşmelerde tebessüm ederlermiş... 

Küçük bir kulübe gibi evde otururmuş. 

Sokakta kalmış kedileri götürür onları 

yedirir severmiş. 

Resûl-ü Ekremin bundan haberi 

yokmuş. 

Sahabeler bir gün Resûl-ü Ekreme 

söylemişler. 

Pis kedileri toplayıp kulübesinde 

bakıyor! demişler. 

Resûl-ü Ekrem birşey söylememiş.. 

Bir gün sokakta görmüş, bu zât bir kedi 

yavrusu bulmuş. 

Resûl-ü Ekrem'e sahabelerin söylediğini, 

kendisi de bildiği için Resûl-ü Ekrem 

birşey söyler diye, kediyi hemen 

hırkasının içine saklamış. 

Resûl-ü Ekrem kendisine, hırkanın 

altında ne sakladın demiş. Hırkayı açmış 

küçük bir kedi yavrusu. 

Resûl-ü Ekrem yavruyu sevmiş, 

okşamış, ve o zâta: 

Ebu Hureyre: Sen kedi babasısın demiş. 

İsmi artık böyle kalmış. 

Biz de Resûl-ü Ekremin koyduğu isme 



hürmet için o zâtın ismini söylemiyoruz.. 

Bir gün bir sohbetde Resûlullah 

Efendimiz: 

Hubbül hırratı minel iman Buyurmuş. 

Kediyi sevmek imandandır. 

Niçin? diye sormuşlar. 

Ebu Hureyre bilir demiş başka bir şey 

söylememişlerdir. 

� 

 

Ve Eba Hureyreye bir çok daha ledunni 

sırlar söylemiş. 

Ona söylediği sırları Eba Bekir, Ömer, 

Osman, Ali bile bilmezdi. 

Eba Hureyreden beş hadis rivâyet 

edilmiştir. 

Fazla değil. 

Kendisine: 

Bize de söyle Resûlun sana 

söylediklerini 

Söylersem kâfir oldu dîye başımı 

vurursunuz! demişlerdir. 

Eba Hureyrenin bildiğini hiç kimse 

bilmez. 

Resûlü Ekremin Eba Hureyreye ledunni 

sırlardan söylemesi ne sebeptendir? Ve 

niçin Eba Hureyreyi seçmiştir? 

Bu da sır değildir amma ne faydası var, 

onun gibi olamadıktan sonra. 

Merak etmek, birşeyi öğrenmek bazen 

insanı küfre götürür. 

Tehlike ile karşılaşmamış olan insan, 

cesaret hakkındaki sorulara cevap 

veremez. 

Meçhul, Sır kelimeleri insanın akıl 



hududunun ötesine habersiz hürmetin 

gizlendiği kelimelerdir. 

Kedide büyük bir sır vardır. 

Kedi: Nankör değildir. 

Kedi: Hürriyetine çok düşkündür. 

Kedi: Kulaklarıyla de görür. Radarı 

vardır. 

Kedi: Çok sabırlıdır. 

Kedi: Abdest edeceği zaman yeri kazar, 

yapar ve örter. 

Niçin? Sebep...? 

� 

 

İnsan da dahil hiç bir hayvan yoktur. 

Böyle hareket eden. 

Kediye sordum: 

Sana insanlar nankör diyorlar, ne 

dersin? 

Kedi geldi ayaklarıma başını sürdü : 

Nankör olmadığımı bilirsin... dedi. 

Öyle bilsinler. Daha iyidir. Ne olur 

Sırrımı kimseye söyleme! 

Peki dedim sana bir sual daha 

soracağım. Buyur dedi. 

Sen bazen sahibinin elinin parmağına 

tırnağını batırırsın dedim. 

Bende kabahat yok. Bunu bir bilseler. 

Tırnağımı eline batırdığım adam bile 

tövbe ederdi. 

Sordum : 

Benim bir siyah kedim vardı. Böyle 

yaptığını hiç görmedin. 

O adamını biliyordu efendim. 

Peki! Bir sual daha dedim. 

Siz nereden düşerseniz hep 



ayaklarınızın üzerine düşersiniz. Bu 

nedir? dedim. 

Efendim o da bizim yaratılış sırrımız, 

ama ben de bilmiyorum dedi. 

Siz sebebini bilirsiniz. Bunda büyük bir 

sır gizlidir diye dedelerimizden kalma bir 

sözdür bu dedi 

Tekrar elimi yaladı: 

Aman efendim sırrımı kimseye söyleme 

dedi çekildi, sıçrayarak dama çıktı. 

Güneş var. Damda uyumak çok güzel... 

Kedi ayaklarının üzerine düşer. 

Fizyolojik sebebini ilim bir türlü 

söyleyemez. 

Bunu bilirsen niçin düşmediğini o zaman 

fizik olarak da anlarsın. Söyleyemem 

dedim ya. 

Huzurun kaçar, keşke söylemeye idim 

diye sızlanırsın. 

Yalnız size birşey söyleyeyim: 

Kediye eziyet etmeyiniz! 

Kedi öldürenin sonu hüsrandır. 

Evlâtlarına bile intikal eder. 

Kedilere iyilik eden onları besleyen 

insanlara gıpta ederim. 

Kedi edeb ve sabır timsalidir. 

Kediye HAKKın bir mahlûku olarak 

bakarsanız, onun nankör olmadığını 

anlar, çok şeyler öğrenirsiniz. 

� 
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