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93-) Ve iz ehaznâ miysâkaküm ve refa`nâ 
fevkakümütTûr* huzû mâ ateynâküm 
Bikuvvetin vesme`û* kalû semı̀ nâ ve asaynâ 

ve üşribû fiy kulûbihimul`ıcle Biküfrihim* kul 
bi`se mâ ye`muruküm Bihî iymânuküm in 
küntüm mu`miniyn; 

Biz sizden söz almıştık, Tur`u (benlik dağı) 
üzerinizde kaldırmıştık... "Verdiğimizi 
özünüzdeki kuvve ile yaşayın, algılayın ve 

gereğine uyun" (demiştik). Onlar ise: 
"Algıladık ama kabul etmedik" dediler. Bu 
inkârları yüzünden kalpleri buzağı 

sevgisiyle (dışsallıkla) doldu! De ki: "İman 
edenleriz diyorsanız, imanınızın getirisi de 
buysa, ne kötü bir şey bu!"  

2 - BAKARA 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

"EL HALİYM..." 

Açığa çıkan bir olaya ani ve fevrî tepki 

vermeyip, açığa çıkış amacı doğrultusunda 

değerlendirmeye alan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Dua, müminin silahıdır ve dinin direğidir. 

Göklerin ve yerin nurudur." 

[Ramuz /13, 207] 

 

 

"KABE ZİYARETİ, ÇOK VEBALİ OLAN BİR 

ŞEYDİR... -1 

Hepinizin yaşamı, tamamen akıllı hayvan 

türünden bir yaşam. Tamamen akıllı hayvan 

olarak yaşıyorsunuz. İnsan yok devrede. 

Aslında sende insan var ama tamamen mental 



hayvanla örtülmüş ve senden açığa çıkanların 

senin bilincinde açığa çıkanların tamamı 

MENTAL HAYVANIN ÖZELLİKLERİ. 

Ona dayalı olarak açığa çıkıyor... 

SORU: Peki bu durumla nasıl mücadele 

etmem gerekiyor?... (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Allah’tan korkan kimse öfkesinin arkasına 

düşüp intikam peşinde koşmaz ve her 

istediğini yapmaz." 

Hz. Ömer 

 

"Din ile bilimin ayrılması hiç bir zaman 

gerçekleşmemiştir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kabeziyareti1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/zamanda-zamansizligi-fark-edebilmek-22043


 
Bellek-zaman ve sezgi  
Bellek-zaman ve sezgi  

 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Bir Zorlukla Karşılatığında Sabret..! Çünkü 

Hiçbir Zorluk Yoktur ki, Arkasından Kolaylık 

Gelmesin..!" 

Hz. Osman (r.a) 

 

".....Kâinatın ilk mertebesi kesif topraktır. Son 

mertebesi ise nefs-i tahire (melek gibi) olup 

gayet latiftir. Zira, madenlerin evveli toprak ve 

suya, sonu bitkiye ulaşır. Bitkinin evveli 

madene ve sonu hayvana çıkar. Hayvanların 

evveli (en ilkeli) nebata, sonu insana ulaşır. 

İnsan nefsinin evveli hayvana, sonu meleki ve 

temiz olan nefse ulaşır. Kemal, ancak orada 

hasıl olur. " 

Erzurumlu İbrahim Hakkı 

 

"Say ki öldün; Yalvardın, yakardın, sana bir 

gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa... 

http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.milliyet.com.tr/bellek-zaman-ve-sezgi/Blog/?BlogNo=413855
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bellek-zaman-ve-sezgi-21425
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


" 

İmam-ı Gazâli Hazretleri  

 

"Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak 

yerine, sevmek ve sevilmek için çareler 

arayın." 

Hz. Mevlâna 

 

"İdrak kulağından gaflet pamuğunu 

çıkarmayana nasihat kâr etmez..." 

Aziz Mahmud Hüdayi Hz.  

 

"Bir gün dostlarına şöyle demişti: -Kıyametin 

kopmasını sonra da çadırımı cehennem 

kapısına kurmamı çok arzu ediyorum!.. Sebebi 

sorulduğunda şu cevabı verir: —Ben biliyorum 

ki cehennem beni görünce sönmeye yüz tutar 

da halka rahmet olurum." 

Bâyezid-i Bestâmî 

 

"1) Beyin Sapı 

2) Serebellum (Beyincik) 

3) Diensefalon (Ara Beyin) 

4) Serebrum 

Bu sıra, evrimsel süreci birebir yansıtmaktadır. 

Evrimsel süreçte ilk önce beyin sapı 

özelleşerek en ilkin beyinleri oluşturmuştur. 

Sonrasında, özellikle memelilerde, kuşlarda ve 

sürüngenlerde göreceli olarak ufak olan diğer 

bölgeler..." (devamı için...) 

 

http://m.facebook.com/note.php?note_id=344442062280542


"İzin verdiğim kadar bilebilirsin beni, gerisi 

sadece zannettiklerindir." 

Cemil İpekçi 

 

"Gerçek disipline sahip bir adam asla 

biriktirmez; her an öğrendiği şeyin olduğunu 

hisseder ve tekrar cahil olur. Bu cahillik ışık  

saçar." 

Osho 

 

"Pazartesi gününe başlarken Ay henüz İkizler 

burcunda ve boşlukta ilerliyor. Öğle öncesinde 

girişeceğimiz işlerden somut ve kalıcı sonuçlar 

elde edemeyebiliriz. 12:56’da Ay Yengeç 

burcuna geçiyor. Duygusal, ailevi ve milli 

temalar vurgu kazanmaya başlıyor. Öğle 

sonrasındaki saatlerde duygularımızı daha iyi 

ifade edebiliriz. Ay-Neptün üçgeninin etkin 

olacağı akşam saatlerinden itibaren duygusal 

ve romantik etkiler yoğunlaşıyor. Bu olumlu bir 

gösterge, ama gün boyunca etkin olacak 

Venüs-Neptün karesi işin içinde olunca haliyle 

ikili ilişkilerde karmaşa, kararsızlık, belirsizlik, 

yanılgı, hayal kırıklığı gibi etkiler devrede de 

olacak demektir. Bu yüzden ilişkimizle ilgili net 

kararlar almak istiyorsak, bu akşamı tercih 

etmeyebiliriz. " 

Astrolog Öner Döşer 

 

İstanbul yeni haftanın ilk 

sabahında sağanak yağışlı ama 

etkisini yitirmeye başlar. Ancak 

akşama tekrar geliyor. Yarin 

sağanak, çarşamba yağışla g.gürültüleri de 

var. Bugün 22, yarın 19-20 derece. 



 

Sizin İçin Seçtiklerimiz...  

- Üstad AHMED HULÛSI  'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

- BİLİNCİN ARINIŞI 

- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI 

AÇIKLIYOR 

- @AhmedHulusi: 18. AL-KAHF - Decoding 

The QURAN 

- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013 

- Uzay'da çekilen ilk müzik videosu 

- Aktif ol, hatırla!  

- CERN'den büyük keşif 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/bilincinarinisi.htm
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor-17919
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/beyniniz-bilimle-oyunlarini-acikliyor-17919
http://t.co/x6vPM8SoZC
http://t.co/x6vPM8SoZC
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-nisan-2013/
http://t.co/GfpdWyQD4r
http://t.co/pkcmACWY1Pl
http://t.co/lwBpElxJsj
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

