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35-) Allâhu Nûrus Semâvâti vel Ard* meselü 

NûriHİ kemişkâtin fiyha mısbâh* elmısbâhu 

fiy zücâcetin, ezzücâcetü keennehâ kevkebün 

dürriyyün yûkadü min şeceretin mübareketin 

zeytûnetin lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin 

yekâdü zeytühâ yudıy`u ve lev lem temseshü 

nâr* Nûrun alâ Nûr* yehdillâhu linûriHİ 

men yeşâ`* ve yadribullâhul emsâle linNâs* 

vAllâhu Bi külli şey`in `Aliym; 

 Allâh, semâların ve arzın nûrudur (NÛR, 

ilimdir - candır - datadır; semâlar ve arzın 

hakikati ilimden {DATA} ibarettir)! O`nun 

nûrunun (ilminin varlığı ve açığa 

çıkışı)misali şuna benzer: İçinde 

lamba (bilinç)bulunan bir 

kandil (beyin) gibidir... O lamba da bir 

sırça (şuur) kapsamındadır! O 

sırça(şuur) sanki inciden bir 

yıldız (yaradılış amacına göre işlevlenmiş 

Esmâ bileşimi)gibidir ki, doğu ve 

batıya (mekân ve zamana) ait olmayan 

mübarek bir ağaçtan(insanî 

hakikatin), yani zeytinden (TEK`lik şuuruna 

sahip olması) tutuşturulur! O ağacın 

yağı (şuurdaki hakikat 

müşahedesi)neredeyse kendisine bir 

nâr (arınma çalışmaları) dokunmasa da ışık 

saçar! Nûr`un alâ nûr`dur (Esmâ ilminin 

birimsel ilim sûretinde açığa 

çıkışı)... Allâh (insanın hakikati olan Esmâ 

mertebesi) dilediği kimseyi kendi 

nûruna (kendi hakikati ilmine)erdirir! 

Allâh insanlar için misaller 

veriyor... Allâh her şeyi (Esmâ 

özellikleriyle, o şey olduğu için) Bilen`dir. 

7 - NÛR 

[AHMED HULÛSİ 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ] 

 

ER REZZÂK... 



Hangi boyutta veya ortamda olursa olsun 

açığa çıkan birimin yaşamının devamı için 

gereken her türlü gıdayı veren. 

Üstad Ahmed Hulûsi 
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.] 

 

"Mü'min erkek ve kadının nefsinde, 

çocuğunda, malında bela eksik olmaz. Tâ ki 

hatasız olarak Allah'a kavuşsun." 

(Kütübü Sitte ,4698) 

 
 

ZİKİR ve İBADETİN GETİRİLERİ... 

Ruhlar alemi dediğimiz ahiret alemide o 

ruhlara nispetle madde alemi hükmündedir. 

Kendi yapılarının cinsinden bir yapı olduğu 

için o yapı kendi ruhsal yapılarına göre 

madde alemi hükmündedir. Ve orda 

herbirinin gücü dünyada elde ettiği ruhani 

güç yada bir diğer tabirle manyetik güç 

kadardır. Mesela burda ortalama olarak 

herkez belli bir hızda yürür veya koşar. Eğer 

çok idman yaparsa diyelimki 100 metreyi 11 

saniyede koşar, az idman yapmışsa 100 

metreyi 15 saniyede koşar. Aşağı yukarı 

yakındır birbirine. Ama ruhsal yapıların 

olduğu o alemde, manyetik bedenlerin 

güçleri çok farklı. Kimi dünyada çok 

manyetik güç elde etmiş oluyor belli zikir ve 

ibadetlerle, diyelim ki orda biri 100 

kilometreyi 10 dakikada koşuyor, bi diğeri 

100 kilometreyi 10 günde aşamıyor, bi diğeri 

100 kilometreyi 1 saniyede aşıyor. Arada 

buradakiyle kabili kıyas olmayan çok büyük 

ruhsal farklılıklar söz konusu oluyor...  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 
 

"Bir de; 

- B E N..  

Demiştim.. 

Bu da, hakikatım olan BEN’dir.. Bu aklın 

kabulleneceği cinsten bir BEN değil.. 

Zira, esas bahsimiz olan BEN, Rabbın 

vasıfları arasında sayılır.. 

- B E N.. 

http://download.ahmedhulusi.org/download/pdf/duavezikir.pdf


Kelimesi ile işaret edilen, zattır.. 

Bir başka BEN daha var ki, bu itibarî 

yöndendir.. Bu, aklın kabul edeceği 

BEN’liğin yönündendir.. 

Sonra; 

- B E N.. 

Kelimesi, hükümler meyânında sayılırsa.. 

Şüphesiz o; 

- Allâh..” 

[“İnsan-ı_ Kamil"/Abdül Kerim Ciyli] 

 

"Biz halkın adetlerini terkettirmek için 

görevdeyiz, Rasuller halkın adetlerinin 

yanlışlığını ispat için gelmişlerdir çünkü 

adetler insanı Allah'tan alıkoyar dünyaya ve 

maddeye yöneltir." 

Şah-ı Nakşibendi hz. 

 

"Dini duyarsızlaştırma; içselliği dışlayarak, 

korku yayma, toplumu kalıpsallığa, 

ezberciliğe dönüştürmekle başlar." 

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 
 

 

Homo Sapienslere yirmi ayrı öneri 

Ahmed F. Yüksel 

 

 

http://blog.milliyet.com.tr/homo-sapienslere-yirmi-ayri-oneri/Blog/?BlogNo=396169
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


 
 

"'Mİslam önceleri, neden yoksullar ve 

köleler arasında yayılmıştır?" 

Günün Sorusu 

 

"Aşkın hikâyesini,durmaksızın feryâd eden 

bülbüle değil, Sessiz sedasız can veren 

pervanelere sor... " 

Mevlana 

 

"Bizim büyük hatamız, insan ilişkilerimizden 

oluşuyor. Yarım dinliyor, çeyrek anlıyoruz. 

Sıfır düşünüp ve iki misli tepki veriyoruz. " 

[Englishbee adlı sayfadan alınmıştır] 

 

"Vehim, var olmayan benliğimizi 

temizlemek için inanılmaz derecede bize iş 

çıkarmakta. 

Ve işin garibi: Aslında var olmayan var 

sandığın inancını muhafaza etmek için 

savaşman!!! " 

Mooji 

 

İstanbul normallerini 5 derece 

kadar aşıyor, 14 derece. Lodos 

kuvvetleniyor, baş ağrıları da 

yapar. Gündüz güneşlenen 

İstanbul akşam saatlerinde yağış 

alır. Yarın yağış yalnızca sabah ve akşam 

olur... 

Havayı Koklayan Adam 

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

-   stad AHMED H LÛS   'nin Sabah, akşam 

okunmasıni tavsiye ettiği dualar... 

https://t.co/4OVtN5XY
https://t.co/4OVtN5XY


- 12 kuralı okudun mu? - 

"S NNET LLÂH" (Allâh Sisteminin 

Değişmez Yasaları) 

- Empati ve Ayna Nöronlar 

- 'Evren'in en büyük kozmik yapısı 

keşfedildi' 

- Basit (Mehmet Doğramacı) 

- Astrolojide Ocak ayı.. 

- Suna Dumankaya - web pages 

- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner 

Döşer 

- Güneş'teki Değişimler ve Dünya İklimi 

- Beyin Dalga sürüklenmesi ve Pulsed  

- Beyin Dalga sürüklenmesi ve Pulsed 

lektromanyetik Alanlar (PEMF)  

- Dokunmatik Ekran! 

- Londra'nın Göbeğine Helikopter Düştü  

- Sizden Size  

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sunnetullah.htm
http://indigodergisi.com/2013/01/empati-ve-ayna-noronlar/
http://www.ntvmsnbc.com/id/25414228
http://www.ntvmsnbc.com/id/25414228
http://www.youtube.com/watch?v=Zzu8EDFY6PM&feature=youtu.be
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2013.html
http://sunadumankaya.com.tr/
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.onerdoser.com/HD283_7-ocak-haftasi.html
http://www.onerdoser.com/Y109_1_gunesteki-degisimler-ve-dunya-iklimi.html
http://tr.earthpulse.net/entrainment.htm
http://tr.earthpulse.net/entrainment.htm
http://m.haberler.com/ekransiz-dokunmatik-ekran-4248797-haberi/
http://onedio.com/haber/londra-nin-gobegine-helikopter-dustu-65643?utm_campaign=CNNSonDakika&utm_source=twitter&utm_medium=tweet
http://sizdensize.milliyet.com.tr/tasavvufgazetesi.com-/
http://www.okyanusum.com/

