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25-) Kale Rabbişrah liy sadriy; 

(Musa) dedi ki: "Rabbim, şuuruma genişlik 

ver (bunları hazmedebileyim ve gereğini 

uygulayabileyim)." 

26-) Ve yessirliy emriy; 

"İşimi bana kolaylaştır." 

27-) Vahlül `ukdeten min lisaniy; 

"Lisanımdaki tutukluğu çöz." 

28-) yefkahu kavliy; 

"Ki sözümü (derinliğine) anlasınlar." 

20 - TÂHÂ 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

 

"ER RAKIYB..." 

Her birimi Esmâ'sıyla yarattığı için her an 

onunla olarak kontrol altında tutan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Ey benim için şehvetini terkedip gençliğini 

feda eden genç! Sen benim katımda bazı 

meleklerim gibisin." 

Hadisi kudsi 

 

 

"BEN KENDİMDEKİ SENLE BERABERİM, 

SENDE SENDEKİ BENLE BERABERSİN! 1/3 

Aslında bir çok zaman siz farkında olmadan 

bedensiz yaşıyorsunuz. Bedenin farkında 

olmaksızın. Düşünürken araba kullanırsın ama 

bambaşka alemlerdesindir. Bütün gördüğünüz 



herşey, içinde yaşadığınız dünyanız, asla ve 

asla bir dış dünya değil, beyninizin içindeki bir 

hayal dünyası. Çünkü dışarısı dediğimiz bir 

ortamdan Işık dalgaları gözünüzden geçerek 

beyninizin içinde bir elektrik frekansı elektrik 

dalgası olarak yerini alıyor ve bu elektrik 

dalgasıda beynimizin içinde görüntü meydana 

getiriyor. Nasıl geceleyin uykuda rüya 

görüyorsanız, o gördüğünüz rüya anında 

dışarıyla hiç alakanız yok olay tamamen 

beyninizin içindeki bir görüntü 

olduğunu...(yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Size ulaşmayan nimet ya nasipsizliğinizdendir 

ya da hazımsızlığnızdan! Hazmın kadarını 

alırsın." 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Kuran'da açıklanmış ismi "Allah" olanı 

anlamamış olanın, hayalinde yarattığı tanrısına 

tapınıp, onunla kavga etmekten başka şansı 

yoktur!" 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Hz Muhammed'e (sav) ve Kuran'a inancı 

olmayanın "ALLAH"a imanı asla mümkün 

olmaz! O ancak tasavurundaki indi 

tanrısıyladır!" 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"ALLAH'ım! Beni kendine ve sevdiğine yakın 

kıl...!" 

Hz. Hatice 

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kendimdekisenle1.html


 

"Sevgiliye verilen en güzel hediye sadakattir." 

Hz. Ali (ra.) 

 

"Gerçeklere dahi asla güvenilmez diyen, 

vehmin etkisi ile yaşamını sürdürür." 

Ahmed Fevzi Yüksel 

 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek 

 
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek 

 

 
Evliya olmak istiyorumama...  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Cennet mutluluğunu bilerek istirahat edene ve 

Allah'ı bildiği halde başkasını zikredene hayret 

ederim." 

Hz. Osman (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
http://blog.milliyet.com.tr/zamanda--zamansizligi--fark-edebilmek/Blog/?BlogNo=414625
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/evliya-olmak-istiyorum-ama-22732
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.radikal.com.tr/Sayfa/evliya-olmak-istiyorum-ama-22732
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


 

"Bir kez gönül yıktın ise!. BU KILDIĞIN 

NAMAZ DEĞİL." 

Yunus Emre 

 

"Üç kez öfkelendiği halde sana kötü söz 

söylemeyen dostu, kaybetme." 

Cafer-i Sâdık  

 

"Yorulacaksan, zorlanacaksan, şikayetçi 

olacaksan, keşkelere sığınacaksan, söze ama 

diye başlayacaksan; girme aşk yoluna" 

Mevlana 

 

"Son zamanlarında hasta yatarken "Sen 

gidince bizler ne yapacağız Ahmet Ağa?" diye 

ağlamaya başlayan misafirlerine, yataktan 

doğrula¬rak "ALLÂH var oğlum. Allâh var, 

keder yok!" demiştir." (yazının devamı...) 

Mevlana 

 

"Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse, Onu 

birdaha görmeden ölmezmiş.. "Öyleyse Allah'a 

emanet ol. " 

Elif Şafak 

 

" Büyük düşünceler büyük bir zekadan çok, 

büyük bir kalpten doğarlar. " 

Dostoyevski 

 

http://www.sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/allahvaroglum.html


"Senin sessizliğini anlamayan, muhtemelen 

senin sözlerini de anlamaz." 

Elbert Hubbard 

 

"24.05.2013 tarihli 

RADİKAL GAZETESİ'nde, 

Ahmed F. Yüksel'in 

 

"Beynimiz bilimle oyunlarını açıklıyor." 

Başlıklı yazısı yayımlandı. "  

 

Lodos İstanbul'u salladı. Bugun 

yine kuvvetli, akşam orta kuvvete 

iner. Bugun parçalı bulutlu, gün 

ortalarında kısa süreli çamur 

yağmuru geçişi yine olabilir, 25 derece. H.sonu 

bol güneşli. 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- @AhmedHulusi: Decoding The Quran - 1. 

AL-FATIHA 

- @AhmedHulusi: 22. AL-HAJJ - Decoding The 

QURAN 

- Ahmed Hulusi' den Nörokuantoloji Notları 

- http://nbeyin.com/ 

- Epub ve PDF ler yüklendi!!! 

http://www.radikal.com.tr/blog/beyniniz_bilimle_oyunlarini_acikliyor-1134730
http://t.co/L40LSts4uL
http://t.co/L40LSts4uL
http://t.co/XZjgfD60Hc
http://t.co/XZjgfD60Hc
http://www.beyindoktoru.com/Ahmed-hulusiden-norokuantoloji-notlari.htm#.UZI5f_y67u8.facebook
http://nbeyin.com/
http://www.okyanusum.com/epub.html


- Yay Burcunda Ay Tutulması ( 25 Mayıs 2013 

) Ve Burçlar 

- Muhammed Allah'ın Resulüdür hükmüne 

gerek yok! / Fethullah Gülen 

- Uzayda 'aşk üçgeni' oluşacak 

- Sen Akciğerlersin 

- İlahi Nizam Ve Kainat’ı Okumanın 9 Şartı 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

 

http://t.co/iPfPyJMyFD
http://t.co/iPfPyJMyFD
http://www.youtube.com/watch?v=cCztsxWj22U
http://www.youtube.com/watch?v=cCztsxWj22U
http://www.haberedikkat.com/Haberler/78584/uzayda-ask-ucgeni-olusacak
http://www.okyanusum.com/belgesel/sen_akcigerlersin.html
http://t.co/xetkBWimYG
http://www.youtube.com/watch?v=pFQb4ruLZDc&sns=em
http://www.okyanusum.com/

