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89-) Ve lemma câehüm Kitâbün min 
'indillâhi musaddikun lima me'ahüm 
ve kânû min kablü yesteftihune 
alelleziyne keferu* felemma câehüm 
mâ 'arefû keferu Bihî, 
fela'netullâhi alelkâfiriyn;  

 

Daha önce, dini inkâr eden 
kâfirlere karşı zafer kazanmak 
üzere bir açılım istediklerinde 
(Yahudiler), kendilerindeki 
bilgiyi tasdik eden bir yeni 
bilgi, Allâh tarafından onlara 
verildi; O geleceğini bildikleri 
(Hz.Muhammed) geldi, ama onu inkâr 
ettiler! Artık onlar Allâh'tan 
uzak düşmüş bir hâlde yaşarlar 
(Allâh lâ'neti hakikati 
reddedenler üzerinedir)!  

 

90-) Bi'semeşterav Bihî enfüsehüm 
en yekfüru Bimâ enzelAllâhu bağyen 
en yünezzilAllâhu min fadlihî alâ 
men yeşâü min ıbadihî, febâu 
Biğadabin alâ ğadab* ve 
lilkâfiriyne azâbün muhiyn;  

 

Haset yüzünden, Allâh'ın fazlından 
(hakikatinden şuuruna) inzâl 
ettiği kullarından birini inkâr 
ederek, inkârları yüzünden 
nefslerindeki hakikati örtmeleri 
ne kötüdür! Bu yüzdendir ki gazap 
üstüne gazaba uğradılar 
(hakikatlerinden perdeli yaşam 
derekesine düştüler). Hakikati 



inkâr edenler (kâfirler) için, 
alçaltıcı bir azap oluşur.  

Bakara Suresi 

AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ 

✳ 

 

EL LATİYF... 

Yarattığının derûnunda ve 
varlığında gizli olan. Lütfu çok 
olan! 

Üstad Ahmed Hulûsi 

[Dua ve Zikir kitabından 
alınmıştır.] 

�  

 

Üç Aylara girince 
Resulullah(a.s.m) böyle dua 
ederdi: “Ey Allah’ım! Recep ve 
Şabanı bize mübârek kıl,bizi 
Ramazana kavuştur.” 

(Müsned, 1/259) 

� 

 

KUANTUM POTANSİYELDEN 
BAHSETTİĞİNDE BEYİNDEN SÖZ 
EDİLMEZ. BEYİN DİYE KONUŞTUĞUNDA 
DA KUANTUM POTANSİYELDEN SÖZ 
ETMEKTESİN. -6 Ve ondan sonra işte 
döndük geldik bu anlayış ve 
kavrayışın sonucu LEKEL HAMDU: 
hamd, yani oluşumu tümüyle 
değerlendirme sana aittir. Yani 
kuantum potansiyel kendi ilmi 
dolayısı ile ilmiyle kendi kendini 
değerlendirme halindedir. KEMÂ 
YENBAGIY LİCELÂLİ VECHİKE VE  
LİAZÎYMİ SULTÂNİK: Senin bu açığa 



çıkış şiddetini, dönüşümlerle 
meydana getirdiğin sonsuz varlık 
kavramlarını, ve bu varlık 
kavramlarında senin dışında birşey 
olmayıp heran sadece senin 
varlığının varoluşunu benim 
değerlendirebilmem mümkün 
değildir. Bunu itiraf ediyorum. LÂ 
UHSİY SENÂEN ALEYKE ENTE KEMÂ 
ESNEYTE ALÂ NEFSİK: Senin kendi 
varlığını bilip değerlendirmen 
gibi benim böyle bir değerlendirme 
yapabilmem muhaldir imkansızdır 
olanaksızdır ne dersen de. 
ESTAĞFİRULLAH EL AZİYM: Bütün bu 
yetersiz ve sınırlı farkındalığım 
dolayısı ile bu kapasite 
sınırlılığını itiraf ediyorum. 
Burda açığa çıkardığın farkındalık 
dışında başka birşeyin ortaya 
çıkması muhaldir... İşte size 
yollamış olduğum tesbihatın burda 
açığa çıktığı kadarıyla anlamı bu. 
Bu anlattığım anlayışla bu 
tesbihata devam etmek, günün her 
anında ve her saatinde buna devam 
edebilirsek, buna devam etmenin 
sonucuda otomatikman kendisinin 
getireceği anlayış ve farkındalık 
olacaktır. Çünkü her an ki oluşum, 
bi sonraki oluşumu meydana 
getiriyor...  

Üstad Ahmed Hulûsi 

� 

 

Çocuklarınızı yaşadığınız devre 
göre değil, onların yaşayacağı 
çağa göre yetiştirin.  

Hz. Ali (r.a) 

� 

 

Şayet davranışlarınız sıradan 
olursa, sıradan bir insan 
muamelesi görürsünüz.  

Ahmed F. Yüksel 



� 

 

BELLEK- ZAMAN VE SEZGİ 

http://blog.milliyet.com.tr/bellek
-zaman-ve-
sezgi/Blog/?BlogNo=413855 

 

SANAL DUVARLAR... 

http://blog.milliyet.com.tr/sanal-
duvarlar/Blog/?BlogNo=412734 

 

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

 

http://blog.milliyet.com.tr 

 

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

 

http://www.milliyet.com.tr/AnaSayf
a/ 

*** 

 

BELLEK- ZAMAN VE SEZGİ 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/b
ellek-zaman-ve-sezgi-21425 

 

SANAL DUVARLAR... 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/s
anal-duvarlar-20707 
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http://blog.radikal.com.tr/Blog/ah
med-f-yuksel 

 

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

RECEP AYININ HER GECESİNDE 
OKUNACAK DUALAR ÇOK ÖNEMLİ 
İSTİĞFAR (( Elhamdülillahi 
hamdeyyüvafinniame Ve Eşhedüel La 
İlahe illallahu vahdehü la 
şerikelhü şehedetem müberraetem 
mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne 
seyyidena Muhammedennebiyyene 
abdühü ve rasulühü seyyidül arabi 
vel acemi sallallahu teala aleyhi 
ve sellem ve ala alihi ve ashabihi 
ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil 
ümem )) 

 

Turkcesi:'Nimetlerine denk gelecek 
bir hamd ile Allah'u Te'ala'ya 
Hamdü Senalar Olsun. 

'Ben Şek ve Töhmetlerden beri 
kılınmış bir şahadetle şahitlik 
ederimki ALLA'U TE'ALA'DAN BAŞKA 
HİÇ BİR İLAH YOKTUR.YİNE ŞAHİTLİK 
EDERİM Kİ  EFENDİMİZ MUHAMMED 
O'NUN KULUDUR. RASULÜDÜR,Arab'ın 
ve Acemin Efendisidir. 

❤ 

 

Dilini Kalem et, Göz yaşını 
Mürekkep; Bir duyan ve gören var 
elbet; Yeter ki istemesini bil, 
Dua et...!!!  

Şems-i Tebrizi 

� 

 

Ey gönlümün sol yarısı! 

Aklıma koydum seni, aklım almadı, 

http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel
http://blog.radikal.com.tr/


Kalbime koydum seni, sana 
doymadı..  

Hz. Mevlana 

� 

 

Bâyezid-i Bestâmî Hazretlerine 
soruldu ki: 

-Marifeti ne ile ve nasıl 
buldun?.. 

—Çıplak bir nefis, aç bir karın 
ile, diye cevap verir. 

� 

 

Bizler muhabbet fedaileriyiz, 
husûmete vaktimiz yoktur.  

Bediüzzaman Said Nursî 

� 

 

2013 Mayıs Ayı 
Karakteristikleri... 

 

-  10 Mayıs Venüs İkizler burcuna 
geçiyor.   Jüpiterin de burada  
olduğunu düşünürsek  İkizler 
olanlara müjdeler...  Ay sonuna 
kadar şansınız iyi, ilişkileriniz 
güzel, işleriniz yolunda ve 
bereketli  olacaktır. Kendinizi 
rahat, mutlu, iyimser ve dışa açık 
hissederek belki de en verimli, 
sıcak ve samimi günlerinizi 
yaşayabilirsiniz.  11 - 12 ve 
birazda 13 Mayıs günlerinde daha 
enerjili, aktif, heyecanlı ve 
sabırsız olabilirsiniz. Yeni 
adımlar atmak, değişimler yapmak 
mümkündür. Telefonunuz  elinizden 
düşmez, görüşmeler, konuşmalar 
bitmez, arkadaşlıkların tadına 



varabilir, güzel ilişkiler 
kurabilirsiniz. 

Aslan ve Terazi burcu içinde 
buradan önemli, sıcak ve yapıcı 
etkiler var. Cazibeniz artar, 
yapmak istediklerinize daha kolay 
erişebilirsiniz. Sevgilisi 
olmayanlar için bir fırsat, henüz 
sevmemiş olanlara bir ilki yaşamak 
kısmet olabilir. Fiziksel efor ve 
yorucu çalışmalardan ziyade 
romantik, rahatlık veren ve 
sevilen işleri yapmak için daha 
uygun zamanlardır. 

Astrolog Nuran Tuncel 

� 

 

"Bir insana sırrınızı 
verdiğinizde, özgürlüğünüzü de 
verirsiniz."  

Elif Şafak 

� 

 

Öleceğiz birgün, gömecekler. Bikaç 
gün övecekler, sonra kalan malını 
bölecekler, hatta memnun kalmayıp 
üstüne birde sövecekler..  

Neyzen Tevfik 

� 

 

"Paranla şeref kazanma, şerefinle 
para kazan ki; paran bittiğinde, 
şerefin de bitmesin"  

Nicanor Parra 

� 

 

Çam Fıstığı 



Her gün bir shot bardağı dolusu 
yiyeceğiniz çam fıstığı, 
açlığınızı bastırmanıza yardımcı 
olur. Çam fıstığı, midenin dolu 
olduğunu beyine ileten 
cholecystokinin (CCK) ve glukojen 
benzeri peptid (GLP-1) 
hormonlarını uyaran pinolenic acid 
içerir. Bir çalışmada, pinolenic 
acid kullanan kadınların yeme 
isteğinin azaldığı ve yiyecek 
tüketiminin %36 düştüğü 
belirlenmiştir. Çam fıstıkları, 
tüm fıstık çeşitleri içinde en 
yüksek proteine sahip olandır, 
dolayısı ile bir taşla iki kuş 
vurmuş olursunuz. 

http://www.mutlumikrop.com/diyet-
ve-saglikli-beslenme/diyet-
zayiflama/metabolizmayi-
hizlandiran-ve-kilo-verdiren-10-
yiyecek/ 

� 

 

Editörün Seçtikleri; 

 

Animasyon kitapçığıyla mortal 
kombat http://youtu.be/5pcZx0mGH7M 

 

Nefes almadan yaşanabilecek 

http://t.co/G9zar6FkLS 

 

••• 

�Günün Şarkısı 

Sertab Erener - Senin Mutluluğun 
Benim Doğum Günüm (2013) 
http://www.youtube.com/watch?v=iK0
VvfTbWjU&sns=em 

••• 
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http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji
/htm/mayisayi2013.html 

 

İstanbul'da güzel bir h.sonu, 
bugün 22-23, pazar 23-24'lerde. 
Rüzgar orta kuvvet ve altında, 
bugün kuzeyli, yarın güneyli. 
Sabah görülen bulutlar öğle ve 
sonrasında daha da azalıyor. Yağış 
p.tesi.  

Havayı Koklayan Adam 

☀ 

 

YÜREĞİNİZDEKİ HUZUR!.. 

 

Günlerden bir gün “Bilge kral”, 
“huzur“u en iyi şekilde resmedecek 
sanatçıya büyük bir ödül 
vereceğini ilan etti... 

 

Yarışmaya çok sanatçı katıldı... 

 

Günlerce çalıştılar, 
birbirlerinden güzel resimler 
yapmak için uğraştılar... 

 

Sonunda eserlerini saraya teslim 
ettiler... 

 

http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/mayisayi2013.html
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Tablolara bakan kral, “iki 
tabloyu” diğerlerinden ayırdı ve 
üzerlerinde düşünmeye başladı... 

 

Aralarından sadece birini 
seçecekti... Karar vermesi 
gerekiyordu... 

*** 

 

Resimlerden birinde, “huzur ve 
sukunet saçan bir göl” vardı... 

 

Göl bir ayna gibi etrafında 
yükselen dağların huzurlu 
görüntüsünü yansıtmaktaydı... 

 

Üs tarafta pamuk beyazı bulutlar 
gökyüzünü süslüyordu... 

 

Resme kim baktıysa, ressam “huzuru 
muhteşem resmetmiş...” diyordu... 

 

Diğer resimde ise dağlar vardı... 
Engebeli ve çıplak dağlar... 

 

Üst tarafta öfkeli gökyüzünden 
şimşek çakıyor, yağmur 
boşalıyordu... 

 

Dağın eteklerinde köpüklü bir 
şelale çağıldıyordu... 

 

Kısacası resim hiç de huzur verici 
bir manzara çizmiyordu... 



*** 

 

Fakat kral resme baktığında, 
şelalenin ardındaki kayalıklarda 
bir çatlak gördü... 

 

Çatlaktan çıkan minnacık bir 
çalılık vardı... 

 

Çalılığın üzerinde anne kuşun 
ördüğü kuş yuvası görünmekteydi... 

 

Sertçe akan suyun orta yerinde 
anne kuş minnacık bir çalılığın 
arkasında yuvasını koruyordu... 

 

Resmi gören kral, bu resmi 
yarışmanın birincisi ilan etmeye 
karar verdi... 

 

Ödülü ona verecekti... 

 

Yakınındakiler bilge krala 
sordular: 

 

- “Neden bu resmi seçtiniz 
haşmetmeap?.. ‘Huzur’u esas öteki 
temsil etmiyor mu?.. Bu resimde 
şimşekler çakıyor, yağmur yağıyor, 
köpük köpük şelale akıyor...” 

 

- “Hayır...” dedi Bilge Kral... 

 



- “Huzur; hiçbir gürültünün 
çıkmadığı, sıkıntı ya da zorluğun 
olmadığı bir yer demek değildir 
ki... 

 

Tam tersine bütün bunların içinde, 
yüreğinizin sükun bulabilmesi 
sanatıdır... 

 

Doğanın bu şiddetli koşullarında 
bile, gürül gürül akan şelalenin 
üzerinde kayalıklarda bir minnacık 
çalılığın arkasına yuvasını yapan 
anne kuş, yuvasını ve yavrusunu 
sukunetle koruyor... O yuvada emek 
harcanarak sağlanan huzur, durağan 
sukunetinin sağladığı huzurdan çok 
daha kıymetli...” 

 

(Yaşar Ateşoğlu’nun Bilgelik 
Öyküleri kitabından) 
http://haber.gazetevatan.com/icki-
ve-sigarayi-birakmasam-hayatim-
zorlasirdi/537203/4/yazarlar#.UY3i
SD0QOmQ.twitter 
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