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BismillahirRahmanirRahıym                                                    

 

134-) İşte onlar bir ümmetti (topluluktu), geçtiler gittiler! Onların 
kazandıkları kendilerine aittir, sizin kazandıklarınız da size! Ve size 
onların yaptıklarının hesabı sorulmayacaktır.  

 

135-) Dediler ki: "Yahudi veya Nasara olun ki hidâyete eresiniz!"... De ki 
(onlara): "Hayır biz, hanîf olan İbrahim milletindeniz (aynı inancı 
paylaşanlardanız); o, müşriklerden değildi!.."  

Bakara Suresi 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ 

✳ 

 

EL MUKADDİM... 

Yaratış amacına göre açığa çıkaracağı Esmâ özelliğine öncelik veren. 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

� 

 

“ Kulun, konuşmalarında « inşaallah » demesi, imanının mükemmelliğindendir.”  

Hadîs-i Şerîf [Taberânî] 

� 

 

RESUL OLMADAN NEBİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ...                           



 

Hz. Muhammed a.s ne zaman RESUL oldu ne zaman NEBİ oldu?  

(Peygamber olmadı onu geçtik.) 

Hiç böyle bir konu duydunuz mu?  

Resul olmadan Nebi olması mümkün değildi!  

Peki risaletine işaret eden ayet hangisi, nübüvvetine işaret eden ayet 
hangisiydi? 

İKRA ayetiyle okumaya başlamasaydı, acaba nebi olabilirmiydi?  

İkra ayetiyle risalet kapısı kendisine açılıp, risalet kemâlâtını elde edip, 
risaleti kaç sene önce kendisine dönük olarak kendisine getirdikleri sağladı, 
ve ondan sonra o risalet sürecinin sonunda (bitmesi anlamında söylemiyorum 
risalet kemâlâtanın kendisinde oturtması sonucunda) KALK VE İNSANLARI UYARMAYA 
BAŞLA ayeti geldi. Onlara ne yapacaklarını öğret. İşte ne yapacaklarını öğret 
nübüvvetinin başlangıcıdır! 

İKRA'YLA RİSALETİ BAŞLAMIŞTIR. RESULLUK KENDİSİNDE AÇIĞA ÇIKMIŞTIR. OKUMAYA 
BAŞLAMIŞTIR. BU BELLİ BİR ZAMAN ALMIŞTIR. ONUN NETİCESİNDE NÜBÜVVET 
BAŞLAMIŞTIR. Nerde yazıyor bunlar?  

Hangi kitapta yazıyor ?  

Kuran'da yazıyor bunlar. Ben kurandan okudum. Başka bir kitapta yazmıyor 
bunlar. Ama sen eğer Kuran'ı okumasını bilmezsen, bunlarıda bilmezsin!  

Bunun gibi Kuran'da ne sırlar var. Neler bildirilmiş. Kalkıcaz namazımızı 
kılıcaz Allahu ekber deyip dualarımızı tekrar edicez işte ondan sonra iki tane 
ayet okuycaz yatıcaz kalkıcaz. Ama bunu yaparken gerçek manada bir Fatiha bir 
İhlası okurken düşünerek kıldığın namaz kaç tane? Namaz kılıyoruz, ama bu 
kıldığın namaz değil! -Fevellül lil musalline an salatihin sahu- Yazık o namaz 
kılanlara ki namazın ne olduğunun bilincinde değildir! Namaz miraçtır diyor. 
Namaz ikame edilir. Sen namaza durduğun zaman o Fatiha sende miracın 
basamakları olmuyorsa, SEN NAMAZA DURDUĞUNDA AYETLERİ DİLİNDE OKUYAN KENDİSİ 
DEĞİLSE KENDİSİ OLMUYORSA, nerde namaz?? Namazın vakti.?  Ondan sonra da 
Amaaan namazın vakti geçmesin... Evvela senin namazının bir vakti girsin 
de...!!!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

� 

 

@AhmedHulusi: The greatest ingratitude is one that is shown to those who LOVE 
you unrequitedly and without vested interests. 

 



@AhmedHulusi: Nankörlüğün zirvesi seni karşılıksız ve çıkarsız SEVENE yaptığın 
nankörlüktür. 

*** 

 

@AhmedHulusi: Everything is lived and lost; LOVE is Everlasting! 

 

@AhmedHulusi: Herşey yaşanır geçer; AŞK Baki'dir! 

✨ 

 

http://www.ahmedhulusi.org/tr/ 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/ 

� 

 

@AhmedHulusi: 33. AL-AHZAB - Decoding The QURAN http://t.co/dPakTE0sSw 

� 

 

Doktorluğun bittiği yerde kanser başlar.  

Ahmed F. YÜKSEL 

� 

 

Ben merkezci bir yaşam! (2) 

http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam---2-/Blog/?BlogNo=420252 

 

Ben merkezci bir yaşam! 

http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam-/Blog/?BlogNo=419700 

 

http://www.ahmedhulusi.org/tr/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
http://t.co/dPakTE0sSw
http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam---2-/Blog/?BlogNo=420252
http://blog.milliyet.com.tr/ben-merkezci-bir-yasam-/Blog/?BlogNo=419700


Zihniyet meselesi 

http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249 

~~~ 

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

~~~ 

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

~~~ 

http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/ 

~~~ 

 

Ben merkezci bir yaşam! (2) 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ben-merkezci-bir-yasam-2-26187 

~~~ 

 

Siber Alemden...� 

 

CEMO@Gulmisalim: Her an bir makastasın! Seçtiğin makastan devam edersin. Bir 
daha asla o makasla ve o seçim noktasıyla karşılaşmazsın! Seçim sonuç senin! 

 

CEMO@Gulmisalim: Değerlendiremediğin anda, kaçırdıklarını ve getirisini bir 
daha asla yakalayamazsın. Her an ya nasibini alırsın ya da yitirirsin. 

 

@mustafaceceli: Ben merkezci bir yaşam(!)-2- http://t.co/C7UtVWRKeD 

 

@beyzazapsu: Dost acı değil baldan tatlı söyler . Acı tadı beyindeki 
şartlanmaların tepkisindendir. 

 

@EgemenBagis: Büyük Oyun! 

http://blog.milliyet.com.tr/zihniyet-meselesi/Blog/?BlogNo=418249
http://blog.milliyet.com.tr/Sayfam/Blogger/?UyeNo=2474634
http://blog.milliyet.com.tr/
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ben-merkezci-bir-yasam-2-26187
http://t.co/C7UtVWRKeD


 

Gezi Parkı olaylarının iç yüzünü göstermek için özel olarak hazırlanan bu film 
mutlaka izlenmeli. 

 

https://t.co/O5gXaQBIWt 

 

@AylinERK: Hiç kimyan fokurdamadan bakabiliyor musun olaylara...işte olay 
budur!:) 

 

@AylinERK: Sanma ki dalgasız deniz olur...daha küçük bir dalgada suyu yutarsan 
büyük dalgalarda sörfü nasıl yapıcaksın:)) 

 

@AylinERK: yüzmeyi bilmeden hakikat denizinde nasıl yüzeceksin..araba 
kullanmayı bilmeden sistemde melekelerini nasıl kullanacaksın... 

 

@haykavi: http://t.co/vxq4R6xqSk 

 

@haykavi: Yine de ağaçlara , sıralara kalp resmi kazınır Düşünsene birde 
beynin resminin kazındığını http://t.co/1PB8Ug7Pmz 

� 

 

Övünmekten Sakının... Topraktan Gelip Yine Toprağa Gidecek Olanın, Sonra 
Böceklere Yem Olacak Olanın; Övünmek Neyine..!  

Hz. Ebubekir (r.a) 

� 

 

Allahım.. Gönlümde olanı, hakkımda hayırlı; Hakkımda hayrlı olanada, gönlümü 
razı eyle..  

Hz. Ali (r.a) 

� 

https://t.co/O5gXaQBIWt
http://t.co/vxq4R6xqSk
http://t.co/1PB8Ug7Pmz


 

"Hayat bu, bir bakarsın her şey bir anda son bulur. Hayat bu, son dediğin an 
her şey yeniden can bulur."  

Hz. Şems 

� 

 

Kendine gel de kötü zannı ve azgınlığı bırak. Mademki Allah “gel” diyor, 
başını ayak yap da koş!  

Hz. Mevlana 

� 

 

Dikkat!  Merkür rotarı başladı!! 

26 Haziran-20 Temmuz arası sürecektir. 

��✨ 

 

 SU.. 

 

* Vücut su kıtlığı çektiğinde kandaki suyu kullanırsa, YÜKSEK TANSİYON 
hastalığına yakalanırız. 

* Vücut su kıtlığı çektiğinde omurlardaki suyu kullanırsa, BEL VE BOYUN FITIĞI 
hastalığına yakalanırız. 

* Vücut su kıtlığı çektiğinde kemiklerdeki suyu kullanırsa, gut - atrit gibi 
romatizmal hastalıklara yakalanırız. 

* Vücut su kıtlığı çektiğinde akciğerdeki suyu kullanırsa, ASTIM hastalığına 
yakalanırız. 

* Vücut su kıtlığı çektiğinde pankreastaki suyu kullanırsa, ŞEKER hastalığına 
yakalanırız. 

* Vücut su kıtlığı çektiğinde midedeki suyu kullanırsa, ÜLSER hastalığına 
yakalanırız. 

* Bağırsaklarda su eksilirse, kabızlık meydana gelir ve KOLON kanseri olma 
tehlikesi yaşarız. 



* Hücrenin su eksikliği çok artarsa,beynimiz hücreye oksijen göndermeyi 
keser.Oksijen kesilmesi sonucunda da hücre KANSERLEŞME sürecine girer! 

Alkali - Canlı su içmeliyiz. Alkali ve canlı olmayan sular ne kadar çok içilse 
de vücut yine susuz kalmaktadır ! Satın aldığınız suyun pH derecesini 
etiketinden kontrol edebilirsiniz. Etiketinde pH değerleri 8 civarı olan sular 
alkalidir. 

(alıntıdır) 

� 

 

Hiç bir HATA yoktur, 

 Hiç bir RASLANTI yoktur. 

 Tüm olaylar DERS alalım diye.. 

 Yollanmış lütuflardır..!" 

 Robin Sharma 

� 

 

Istanbul pazardan önce serinlemiyor. Bugün yine 30'larda. Rüzgar çok değil, 
biraz sert, orta kuvveti aşar. Pazar ise serinliyor, hem de 25'in altına 
inebilir, sağanak ihtimali de var.  

Havayı Koklayan Adam 

� 

 

Hayat... 

http://t.co/XEqgM794 

 

••• 

�Günün Şarkısı 

Gülben Ergen - Dünyaları Versem 

http://www.youtube.com/watch?v=YDiDDZ0PVfY&sns=em 

••• 

http://t.co/XEqgM794
http://www.youtube.com/watch?v=YDiDDZ0PVfY&sns=em


 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/haziranayi2013.html 

http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/haziranayi2013.html

