
 
16/05/2013, PERŞEMBE 

36-) İnne `ıddeşşühuri indAllâhisna aşere 

şehren fiy Kitabillâhi yevme halekas Semavati 

vel`Arda minha erbaatün hurum* zâliked diynül 

kayyimü fela tazlimu fiyhinne enfüseküm ve 

katilül müşrikiyne kâffeten kema yükatiluneküm 

kâffeten, va`lemu ennAllâhe me`al müttekıyn; 

Muhakkak ki Allâh indînde, semâları ve arzı 

halk ettiği süreçte Allâh ilminde, ayların 

adedi on ikidir... Onlardan dördü haramdır 

(aylar); (Muharrem, Receb, Zilkaide, 

Zilhicce)... İşte Din-i Kayyim (geçerli, payidar 

sistem) budur... Onlar (haram aylar) içinde 

nefslerinize zulmetmeyin... Müşriklerle 

savaşın, onların hep birlikte sizinle 

savaştıkları gibi... İyi bilin ki Allâh 

korunanlarla beraberdir (mâiyet hakikatine 

işaret).  
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"EŞ ŞEKÛR..." 

Verdiği nimeti çoğaltmak için o nimeti 

değerlendirten. Birimde verilen nimeti hakkıyla 

değerlendirerek "daha"sına açılmayı oluşturan. 

"Keriym" isminin özelliğini tetikler. Bu ismin 

özelliğinin kapalı kalması ise, birimi kendisine 

ulaşana karşı kapanmayı; o nimeti 

değerlendirmek yerine başka yönlere dönerek 

o nimetten perdelenmeyi yaşatır. Bu da 

"nankörlük" yani verileni değerlendirmemek 

olarak tanımlanır. Verilenin gerisinden mahrum 



kalma sonucunu doğurur. Nimetin ardı kesilir!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Nebi (S.A.V.) den rivayet edildiğine göre: 

Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni 

cennete sokmak ALLAH-U TEALA üzerine bir 

hak olur." 

(Safuri, nüzetü'l mecalis, 1/138; Abdülkadir 

el Geylani, el-ğunye,1/330-331)Hadis 

 

 

"RÜYANIN DIŞINDA DA KAFANDA 

MEYDANA GELEN HAYALLERİN 

ÇOĞUNUN KÖKENİNDE, İKİNCİ BEYİN 

YATAR... -2 

Bunun gibi senin kafanda hayalinde meydana 

gelen, rüyanda meydana gelen, ama esasında 

rüyanda değil rüyanın dışında da kafanda 

meydana gelen hayallerin çocuğunun 

kökeninde BU İKİNCİ BEYİN VAR. BUNUN 

İSTEK VE ARZULARI VAR!... (yazının 

devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Dünyadaki müslümanların ve tüm insanların 

en önemli sorunu "ALLAH" ismiyle anlatılmak 

isteneni fark etmemeleridir! Bu ismin manasını 

fark edenin tüm dünyası değişir; yaşama ve 

varlıklara bakışı değişir. "ALLAH" ismi ile ne 

anlatılmak istendiğini fark etmeyi arzu 

ediyorsanız: ahmedhulusi.org/kitap/allah.htm 

Online okuyabilir ve indirebilirsiniz. " 

Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/ikincibeyin2.html
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/ikincibeyin2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Hulusi
http://sufizmveinsan.com/ahmedhulusi.org/kitap/allah.htm


"İmtahan, biz mutluluk planları yaparken 

başımıza gelen bir şeydir." 

Ahmed F. Yüksel  

 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek 

 

 
Bellek-zaman ve sezgi  
Bellek-zaman ve sezgi  

 
Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Eğer insan “ Nefsini ” ; Gençliğinde söküp 

atarsa atar. Yoksa yaşlanınca, geçer gölgesine 

yatar." 

İmamı Azam (r.a) 

 

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
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http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/zamanda-zamansizligi-fark-edebilmek-22043
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


"Dünyaya ihtiyacın kadar bağlan ! Kalpten 

sevme; Nasibin neyse gelir, üzülme... " 

Abdulkadir Geylani Rahmetüllah 

 

"Şu hayatta tek başına inzivada kalarak, 

sadece kendi sesinin yankısını duyarak, 

Hakikat'i keşfedemezsin. Kendini ancak bir 

başka insanın aynasında tam olarak 

görebilirsin. " 

Şems Tebriz'i 

 

"Meczub bir derviş oturmuş denizin kenarına, 

başını hafif öne arkaya sallayarak hareket 

ediyor. Kendini akıllı zanneden biri “Ne 

yapıyorsun?” demiş. Meczub bakmış, 

“Dalgaları sayıyorum!” demiş. Adam “E, kaç 

tane oldu?” demiş. Meczub “Gelen geldi. Bu 

yenisi geliyor, o da bir” demiş. " 

(Âsitâne, Mevlevî Kültür Dergisi, Sayı 7, 

Temmuz 2010) 

 

"Cebrail ile gelen vahiy'e inanmayanlar, Azrail 

ile gelen ecele teslim olacaklar... " 

Mehmet Akif Ersoy  

 

"Alışkanlıklar, köleliğin farklı bir biçimidir. " 

Montaigne 

 

"'Kelebek bir defa kanatlandı mı, bir daha asla 

tırtıl haline gelmez.  

Colin Wilson  

 



İstanbul tekrar tişortlere dönmeye 

başlıyor, bugün 26, h.sonu 27-28 

derecelerde, ama sabah serin 

unutmayın. Bir süre bol güneş 

var, önümüzdeki 1 haftalık dönemde tek yapış 

yalnızca yarın sabah. 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: Decoding The Quran - 1. 

AL-FATIHA 

- @AhmedHulusi: 20. TA-HA - Decoding The 

QURAN 

- Ahmed Hulusi' den Nörokuantoloji Notları 

- @onerdoser: Güneş Aktiviteleri Bizi Nasıl 

Etkileyecek? 

- Uçamayan kelebek!... 

- İnsan suyun üstünde koşabilirmi? 

- Bebek sarhoş doğdu 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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http://www.okyanusum.com/ucamayan_kelebek.html
http://youtu.be/TXYrZK-ADbg
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http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

